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[Titel] 

 Remissinstanser, se nedan 
 
 
 
 

Diariet Trafikverket 

Missiv remiss – Fördjupad utredning Värmlandsbananan – 
dubbelspår Kristinehamn-riksgränsen 
 

I bifogade länk kan remissversionen av rubricerade rapport och tillhörande bilagor laddas 
ned. Länken ligger kvar en vecka, om ni missar tidsfristen återkom till mig så skickar jag 
länken på nytt. 
  
https://fil.email/WZrz4n8f  
  
Remisstiden pågår fram till och med vecka 47. Remissvar ska vara 
undertecknad tillhanda senast fredagen den 20 november 2020. 
  
Svaren ska vara skriftliga och sändas via mail till  
yvonne.thoren@trafikverket.se  
 
Det är önskvärt om ni samordnar era svar inom respektive organisation. 
För Trafikverkets verksamheter/enheter är samordnade svar att föredra. 
  
Om ni har frågor eller funderingar så får ni mycket gärna ta kontakt. 
 
Vad händer nu? Hur ser den fortsatta processen ut? 
 
Trafikverket fick den 25 juni 2020 uppdrag av regeringen att starta den så kallade 
inriktningsplaneringen, som ligger till grund för regeringens infra-strukturproposition 
och uppdraget att ge Trafikverket klartecken att påbörja åtgärdsplaneringen 2022-2033 
alternativt 2037 (revidering av nationell infrastrukturplan). I korthet innebär det att 
föreslagna åtgärder ska vara färdiganalyserade i december 2020. Som i sin tur innebär att 
vi har en mycket nerkortad tidplan att förhålla oss till. 
 
Konsekvensen av tidplanen kan innebära att alla remissynpunkter inte kan tillgodoses i 
full utsträckning, men de tas om hand i den omfattning tiden medger och beroende på 
synpunkt. Samtliga inkomna remissvar kompletteras slutrapporten. 
 
För de åtgärder/objekt som en med- eller samfinansiering förutsätts kommer fortsatt 
dialog genomföras under hösten 2020. 
 

Under hösten kommer kostnaderna kvalitetssäkras, de kompletteras slutrapporten. 

Likaså kommer samhällsekonomiska bedömningar (SEB) att tas fram för de åtgärder som 

föreslås till nya namngivna objekt. Det är en process som pågår parallellt med remiss-

hanteringen internt i Trafikverket.  

Utredningen ska i sin helhet avslutas december 2020.  

Slutrapporten publiceras när resultatet av SEB kan kompletteras, troligtvis efter årsskiftet 

2020/21. 

[Skapat av] [Dokumentdatum] 

https://fil.email/WZrz4n8f
mailto:yvonne.thoren@trafikverket.se
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Projektledningen vill även passa på att tacka alla för ett bra samarbete och goda 
diskussioner under projektets gång! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Yvonne Thorén 
Utredningsledare 
Trafikverket Region Väst 

 

 

Remiss avser följande dokument: 
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Till huvudrapporten kopplas även följande bilagor: 

Bilaga 1 TRV 2017/32405 Tillstånd och brister i transportsystemet 
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Sammanfattning 
Utredningen belyser (del av) en av de sexton av regeringen utpekade bristerna, i beslutad 

nationell transportplan 2018-2029, nämligen stråket Stockholm-riksgränsen-Oslo 

innehållande bristerna kapacitetsproblem och långa restider.1 

Till grund för föreliggande utredning ligger den nationella åtgärdsvalsstudien Förbättrad 

tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, som avslutades i november 2017. 

Värmlandsbanan är den högst trafikerade enkelspåriga banan i Sverige med blandtrafik, 

där både persontåg och godståg trafikerar banan.  

Syftet med detta fördjupade uppdrag är att utreda Värmlandsbanans betydande brister i 

användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet inför en kommande planrevidering. 

Utredningen ska beakta möjligheterna av uppgradering till dubbelspår på sträckan 

Kristinehamn-Arvika-Riksgränsen och föreslå utbyggnadsordning och etappindelning. 

Projektmål 

Vision: ”Värmlandsbanan – för ett hållbart och växande Värmland” 

Övergripande projektmål: 

- Kapaciteten för nationella och regionala person- och godstransporter på 

Värmlandsbanan ska förbättras så att den svarar mot nuvarande och framtida 

transportbehov 

- Värmlandsbanan ska utgöra en robust och kapacitetsstark bana så att dess 

konkurrenskraft stärks och järnvägens marknadsandelar kan öka 

Projektmål 2030 

- Värmlandsbanan ska möjliggöra en restid mellan Kristinehamn och norska 

gränsen under 60 minuter 

- Möta en trafikökning på 50 % 

- Punktlighet 95% +- 5 minuter 

Projektmål 2040 

- Värmlandsbanan ska möjliggöra en restid mellan Kristinehamn och Arvika under 

40 minuter 

- Möta en trafikökning på 100 % 

- Punktlighet 95% +-3 minuter 

Förslag namngivna objekt 

Följande åtgärder föreslås utgöra underlag till nya namngivna objekt i revideringen av 

nationell transportplan 2022-2033. Utredningen föreslår även hur en utbyggnadsordning 

och etappindelning kan genomföras på ett optimalt sätt. I nästa skede krävs att 

lokaliseringsutredningar genomförs. 

 

 

                                                             
1 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet avseende perioden 2018-
2029 (N2018/03462/TIF), bilaga 3. Regeringens skrivelse 2017/18:278 om planen 



 

 

Åtgärd 1 Kristinehamn/Östervik-Kil – kurvrätning och dubbelspår 

- Alternativ A befintlig sträckning Råtorp-Skåre, Silokurvan/Skattkärr 

- Alternativ B ny sträckning Råtorp-Skåre, ny sträckning Silokurvan/Skattkärr 

Åtgärd 2 Kil-Charlottenberg/Riksgränsen – fyra Mötesstationer 

- Ottebol, Fagerås, Myrom, Brunsberg 

Åtgärd 3 Kil-Arvika-Riksgränsen – kurvrätningar 

Förslag objekt på lång sikt, efter 2040 

Följande åtgärder föreslås ingå i fortsatt utbyggnad av Värmlandsbanan samordnat med 

nya anslutande banor i Arvika (”Gränsbanan”) och Kristinehamn (”Nobelbanan”).  

- Dubbelspår Kil-Arvika 

- Spåranslutning Värmlandsbanan-Gränsbanan i Arvika 

- Spåranslutning Värmlandsbanan-Nobelbanan i Kristinehamn  



 

 

Definitioner 
Begrepp Förklaring 

Axellast Banans bärighet, dvs. hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret 

BEST Förkortning för järnvägsteknikslagen; Bana, El, Signal och Tele 

Dubbeltur Innebär ett tåg i varje riktning på en bestämd sträcka 

ERTMS European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett gemensamt 

trafikstyrningssystem för Europa och införs för att skapa gränsöverskridande 

tågtrafik. Systemet består av två delar: European Train Control System, ETCS, som 

är den utrustning som finns ombord och i marken, och radiosystemet GSM-R. 

Förbigångsspår  Ett avvikande huvudspår (sidospår) på linje eller station där huvudsakligen 

snabbare persontåg kör om/förbigår godståg.  

Fördjupad utredning Fördjupning av åtgärdsvalsstudie, fortsatt tidigt skede – samverkan med andra 

parter 

Huvudspår Spår på linje och i allmänhet den rakaste vägen genom växlar på stationer som är 

avsett för tågfärd. 

KVU Konceptvalgutredning, norska motsvarigheten till åtgärdsvalsstudie 

Lokrundgång Lok kör runt och byter ände på vagnset vid ändrad körriktning. 

Mötesspår/ 

mötesstation 

I regel en station (driftplats) på enkelspårig bana där två tåg i motsatta riktning kan 

mötas. 

Partiellt dubbelspår  Del av enkelspårslinje med dubbelspår där sträckan är tillräckligt lång för att 

tågmöten kan ske utan inbromsning. 

Plankorsning Korsning mellan väg och järnväg i plan, utrustat med exempelvis bommar eller 

ljussignaler 

Planskildhet Korsning mellan väg och järnväg i olika plan, exempelvis järnvägsbro över väg. 

Sidospår Spår avsedd för växling eller uppställning av vagnar. 

TEN-T Transeuropeiskt transportnät (TransEuropean Networks – Transport) är EU:s 

utpekade nätverk för transportkorridorer. TEN-T innefattar vägar, järnvägar, 

flygplatser och hamnar. 

Tonkilometer (tonkm) Mått på transportarbete för gods. Måttet beräknas genom att multiplicera 

godsvikten med transportsträckan i kilometer. 

Triangelspår Spårförbindelse mellan två banor som möjliggör att tågfärd i två riktningar kan ske 

utan att tåget behöver åka in till en järnvägsknut och byta riktning. 

Tågbildningsplats Är det övergripande begreppet för de platser där tåg bildas, oavsett om det är gods- 

eller persontrafik.  

Tågläge Den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan, får tas i anspråk 

för att framföra järnvägsfordon från en plats till en annan under en viss tidsperiod. 

Tågplan Plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss angiven period. 

Tågset Loktåg, kombination av lok och vagnar eller motorvagnståg, persontåg med särskilt 

avpassade vagnar. 

Växling Rörelse med tågfordon på bangårdar eller sidospår för att koppla ihop, koppla isär 

eller flytta fordon/vagnar. 

ÅVS Åtgärdsvalsstudie - Tidigt förutsättningslöst utredningsskede i planerings-

processen av infrastrukturåtgärder – samverkan med andra parter är av vikt 
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1 Inledning 

 Uppdraget – en utpekad brist 

I denna rapport belyses (del av) en av de sexton av regeringen utpekade bristerna, i beslutad 

nationell transportplan 2018-2029, nämligen stråket Stockholm-riksgränsen-Oslo innehållande 

bristerna kapacitetsproblem och långa restider. 2 I beslutet framgår att Trafikverket bör 

fortsätta utreda de stråk, noder eller motsvarande som omnämns. Regeringen skriver fortsatt att 

utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa, stråk, noder eller liknande är så pass 

utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. Se Bilaga 1. 

Till grund i föreliggande utredning ligger den nationella åtgärdsvalsstudien Förbättrad 

tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, som avslutades november 2017. I slutfasen av 

studien enades Trafikverket nationell Planering och regionerna Väst respektive Öst om en 

utredningsstrategi för det fortsatta arbetet framåt3. Där framgår att före år 2020, inför plan-

revideringen 2022-2033, ska ett flertal utredningar genomföras i stråket. Inom Trafikverket 

Region Väst avser det bl.a. föreliggande Fördjupad utredning Värmlandsbanan – dubbelspår 

Kristinehamn-riksgränsen och den parallellt genomförda Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland4. 

Utredningsstrategin tar även fasta på fler utredningsbehov som behöver ta vid, dock tidigast 

2022.  Se Bilaga 2 Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo.  

Värmlandsbanan är även en av flera utpekade brister i regeringens fastställelse av nationell 

plan för transportsystemet 2018-20295. Värmlandsbanan ingår i det så kallade Värmlands-

stråket samt, som ovan nämns, i det större stråket Stockholm-Oslo. Värmlandsbanan är den 

högst trafikerade enkelspåriga banan i Sverige med blandtrafik, där både persontåg och godståg 

trafikerar banan.  

Syftet med detta fördjupade uppdrag är att utreda Värmlandsbanans betydande brister i 

användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet inför en kommande planrevidering. 

Utredningen ska även beakta möjligheterna av uppgradering till dubbelspår på sträckan 

Kristinehamn-riksgränsen. I Bilaga 1 återges fastställelsebeslutet i den del som avser de 

utpekade bristerna för Värmlandsbanan. Syfte och mål med utredningen beskrivs vidare i 

avsnitt 2.1. 

  

                                                             
2 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet avseende perioden 2018-2029 
(N2018/03462/TIF), bilaga 3. Regeringens skrivelse 2017/18:278 om planen 
3 Trafikverket (2018), Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo (TRV 2018/60582) 
4 Trafikverket (2020), Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland (TRV 2018/13353) 
5 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet avseende perioden 2018-2029 
(N2018/03462/TIF), bilaga 3. Regeringens skrivelse 2017/18:278 om planen 
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2 Bakgrund 
Efter avslutad åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo (2017) 

beslutade Trafikverket bland annat att gå vidare med en fördjupad utredning av dubbelspår och 

kapacitetsförstärkande åtgärder på Värmlandsbanan samt en trafikslagsövergripande åtgärds-

valsstudie för Gods Värmland6, se Bilaga 2. Värmlandsbanan är Sveriges högst trafikerade 

enkelspåriga bana med blandtrafik och har idag problem med framkomlighet och punktlighet. 

Åtgärder har gjorts för att förbättra kapaciteten på banan men dessa har inte varit tillräckliga för 

att svara mot en ökad efterfrågan på  pendlingsmöjligheter och godstransporter. 

Värmlandsbanan är ett utpekat nationellt strategiskt järnvägsstråk för långväga godstransporter 

och ingår både i det transeuropeiska transportnätet TEN-T7 och i den Nordiska Triangeln8. 

Banan sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg och är även en viktig del i stråket –

Stockholm-Oslo. Drygt en tredjedel av Sveriges befolkning bor längs med stråket och järnvägen 

är viktig för både pendling, affärsresor och godstransporter. Näringslivet i Värmland domineras 

av skogs-, metall- och pappersindustri vilket genererar omfattande godsflöden på bland annat 

järnväg.  

Kapacitetsproblemen på Värmlandsbanan motverkar en överflyttning av transporter från väg till 

järnväg, vilket behövs för att nå regionala och nationella mål om sänkta utsläpp av växthusgaser. 

Region Värmland vill utvidga arbetsmarknader och förbättra tillgängligheten till andra regioner, 

vilket kräver kapacitetsstarka förbindelser. Utöver förväntad trafikökning måste Värmlands-

banan även klara utökade funktionskrav som kortare restider och möjlighet att köra längre, 

tyngre och större tåg.  

I tidigare utredningar har det konstaterats att det behövs dubbelspårsutbyggnad, mötesspår och 

trimningsåtgärder på Värmladsbanan för att tillgodose dagens och framtida behov. Ett exempel 

är idéstudien Tåg i Värmland9, framtagen år 2011, vars viktigaste slutsats var att den samlade 

efterfrågan på trafik på Värmlandsbanan redan på kort sikt markant överstiger tillgänglig ban-

kapacitet. År 2012 uppmärksammade Trafikverket åter Värmlandsbanans brister och banan 

pekades ut som ett av de största kapacitetsproblemen i det svenska järnvägsnätet till år 202510.  

År 2012 genomfördes Tåg i Tid Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan11 med fokus på ökad 

kapacitet på Värmlandsbanan som utfördes i samverkan mellan Trafikverket, Region Värmland 

och Karlstads kommun. Studien resulterade i de två namngivna objekten Kil-Laxå respektive 

Laxå-Arvika i nationell transportplan 2014-2025 respektive 2018-2029. Åtgärderna innehåller 

ombyggnad av mötesspår Pråmkanalen och Väse (som färdigställdes 2019 respektive 2021/22), 

mötesspår Välsviken (byggstartat 2020), ombyggnation av Karlstad C med byte av ställverk 

samt nya plattformsspår. I samarbete med Karlstads kommun och Region Värmland kommer 

även ett nytt resecentrum att ta form. Åtgärderna planeras vara färdigställda till år 2025. 

Ovanstående åtgärder räcker dock inte för att kapaciteten på Värmlandsbanan ska svara upp 

mot den ökade efterfrågan som finns på både person- som godstransporter. I Nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029 är Värmlandsbanan utpekad som en namngiven brist inom 

ramen för stråket Stockholm-Oslo. Med detta som grund har Trafikverket tagit initiativ till att 

genomföra föreliggande fördjupade utredning för att föreslå åtgärder som ökar kapaciteten på 

Värmlandsbanan på såväl kort som lång sikt.   

                                                             
6 Trafikverket (2020), Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland (TRV 2018/13353) 
7 TEN-T är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder som definieras i EU-förordningen 1315/2013 
8 Benämningen av den triangel som kopplar samman de tre nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn 
9 Trafikverket (2011), Tåg i Värmland – Idéstudie Ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan (TRV 
2011/41239) 
10 Trafikverket (2011), Järnvägens behov av ökad kapacitet– förslag på lösningar för åren 2012-2021 (TRV 2011/17304) 
11 Trafikverket (2013), Tåg i Tid - Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan (TRV 2014/7903)  
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 Syfte och mål med studien  

Syftet med denna fördjupade utredning för Värmlandsbanan är att ta fram ett strategiskt 

planerings- och beslutsunderlag som kan prövas i revideringen av nationell transportplan 2022-

2033. Underlaget ska innehålla åtgärdsförslag för en dubbelspårsutbyggnad av i första hand 

sträckan Kristinehamn-Kil, i andra hand Kil-Arvika, samt en föreslagen utbyggnadsordning. För 

sträckan Arvika-riksgränsen ska andra relevanta trimningsåtgärder föreslås.    

Målet är att ta fram förslag på åtgärder som bidrar till ökad robusthet och kapacitet, stärkt 

konkurrenskraft och attraktivitet för järnvägen. I ett stråkperspektiv ska åtgärderna bidra till en 

restid på tre timmar mellan Stockholm-Oslo i enighet med mål som togs fram i ÅVS Stockholm-

Oslo. Föreliggande studie ska utreda vad Värmlandsbanan behöver prestera i sammanhanget.  

Vidare är målsättningen följande: 

- Att arbeta fram åtgärder som är genomförbara på kort, medellång och lång sikt 

o Kort sikt, inom 6 år 2021-2026 

o Medellång sikt, inom planperioden 2022-2033 

o Lång sikt, avser prognosår 2040/2065 

- Att arbeta fram åtgärder som är kostnadseffektiva och som är en del i det internationella 

och nationella stråket Stockholm-Oslo och samtidigt fungerar ur ett regionalt och lokalt 

perspektiv, som är positiva ur ett kapacitets- och framkomlighetsperspektiv. 

- Att arbeta fram åtgärder som är funktionella med målstandarden 250 km/h12. Den 

långsiktiga målstandarden är 250 km/h och vid nybyggnation ska det prövas om 

kostnaden för höjd hastighet är motiverad. En målstandard ska utredas där restids-

vinster framgår. 

- Etappindela sträckan och föreslå en utbyggnadsstrategi. 

- Klargöra näringens och persontransportörernas trafikeringsbehov och hastighets-

anspråk. Föreslå omledningsalternativ under byggtid. 

- Ta fram kostnader och nyttor. 

 Metod och arbetsprocess 

Föreliggande utredning är en fördjupning av tidigare åtgärdsvalsstudie Förbättrad 

tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo (2017), som är den senaste studien där det 

konstaterades att Värmlandsbanan är i behov av kapacitetsförstärkningar. Inom ÅVSen gjordes 

olika åtgärdsval och rekommendationerna av åtgärder, som nu fördjupas, för hela stråket till de 

visionära målåren 2030 respektive 2040. För Värmlandsbanan föreslogs följande: 

- Målår 2030 

o Dubbelspår mellan Karlstad och Kil 

o Dubbelspår mellan Kristinehamn och Karlstad 

o Godsbangård med uppställningsspår vid Välsviken 

o Nytt ställverk i Kil 

o Dubbelspåret vid Stenåsen byggs ihop med Kils Bangård 

o Triangelspår i Kil mellan Värmlandsbanan och Norge-Vänerbanan 

o Triangelspår mellan Värmlandsbanan och Skoghallsbanan 

- Målår 2040 

o Kvarvarande enkelspårsträckor byggs ihop till dubbelspår mellan Kristinehamn 

och Kil 

o Ny järnvägslänk byggs mellan Kristinehamn och Örebro, ”Nobelbanan” 

o Ny järnvägslänk byggs mellan Arvika och Oslo, ”Gränsbanan” 

                                                             
12 För att nå restidsmålet 3 timmar mellan Stockholm-Oslo krävs en hastighet av 250 km/h 
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Efter avslutad åtgärdsvalsstudie tog Trafikverket fram en utredningsstrategi13 där det första 

blocket med åtgärder för målår 2030 ska utredas till år 2020 inför revideringen av nationell 

transportplan 2022-2033. Åtgärderna för målår 2040 ska utredas tidigast från år 2022. 

Att genomföra en fördjupad utredning, efter en åtgärdsvalsstudie, innebär att gå ytterligare ett 

steg djupare i olika analyser. En fördjupad utredning är fortsatt ett mycket tidigt skede i 

planering av infrastruktur och de linjedragningar och justeringar av bansträckningen som 

presenteras i rapporten görs fortsatt med grova penseldrag och är visionära. De förslag som 

presenteras i utredningen kommer såldes fortsatt vara möjliga att justera. Nästa steg i 

processen, efter denna utredning och att åtgärderna beslutas, är att ta fram en lokaliserings-

utredning och därefter järnvägsplan med hantering enligt den formella planläggningsprocessen 

av infrastrukturåtgärder.14 

2.2.1 Metodik  

I denna fördjupade utredning har ett flertal metoder använts som beskrivs mer ingående nedan. 

Geokalkyl, multikriterieanalys och spårprojektering har arbetats fram i en nära process då 

metoderna bygger på till varandra, exempelvis utgör resultaten från Geokalkylen och 

multikriterieanalysen underlag till spårprojekteringen. Syftet med dessa metoder är bland annat 

att få ett mer precist underlag till hur och vart järnvägsspår kan och bör dras, vilket i sin  tur ger 

en mycket mer detaljerad grund till kostnadsberäkningar än vad som är brukligt i tidigt skede. 

Underlagen kommer även utgöra bra stöd i den fortsatta processen såsom 

lokaliseringsutredningar och järnvägsplaner. 

2.2.1.1 Geokalkyl – metodikbeskrivning 

Geokalkyl är ett trafikverksverktyg i GIS och Excel som kan användas för att i tidiga skeden 

jämföra kostnader och klimatbelastning i infrastrukturprojekt. Fokus i beräkningarna ligger på 

geotekniska förstärkningsåtgärder och masshantering. Flera geokalkylkörningar har utförts 

inom ramen för denna fördjupade utredning. 

Syftet med kalkylen är att tidigt hitta linjer utifrån kostnadseffektivitet och klimatpåverkan samt 

bra sträckningar ur ett helhetsperspektiv. En av Geokalkylens största fördelar är att kostnader 

och klimatbelastning för geotekniska förstärkningsmetoder och masshantering hanteras mer 

detaljerat, vilket annars vanligen hanteras schablonmässigt och därför riskerar att avvika stort 

ekonomiskt sett längre fram i byggprocessen. Risk för stora omtag, eller att de bästa lösningar 

helt missas i processen minimeras. Därmed kan tid och pengar sparas i planeringsprocessen 

och/eller byggskedet. Verktyget ger ett bättre underlag för kommande steg i planeringen för att 

styra och optimera geotekniska undersökningar. 

Genom att utreda flera linjealternativ och se var de stora kostnaderna för masshantering och 

geotekniska förstärkningsåtgärder uppkommer kan projektörer med den nya informationen 

justera profilen eller flytta linjen i plan för att minska kostnad och klimatbelastning, eller för att 

få effektivare utnyttjande av massor i linjen och skapa bättre massbalans.  

I GIS-miljö är Geokalkyl uppbyggt i flera steg (verktyg) vars beräkningar styrs av valda 

inparametrar, exempelvis mått för typsektioner, á-priser och geoteknisk terrängklass. Dessa 

inparametrar är valda med defaultvärden som går att justera och projektanpassa. 

Geokalkylen kan ses som tre delar. Den mest omfattande hanterar geotekniska förstärknings-

åtgärder, schakt och fyll, vilka beräknas noggrant och granskas av geotekniker. BEST (exkl. 

ballast) hanteras mer schablonmässigt utifrån sträckning och antal spår. Posten ’Övrigt’ i 

verktyget innefattar broar, tunnlar, trummor m.m.. Här utförs en granskning av Geokalkylens 

                                                             
13 Trafikverket (2018), Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo (TRV 2018/60582) 
14 Planläggningsprocessen regleras i Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 
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automatiska tolkningar för att säkerställa korrekta åtgärder. Nedan följer beskrivningar av 

metodiken för mark och övrigt. 

För detta uppdrag har jordartstolkningen utförts utifrån jordartskarta, jorddjupskarta, flygfoton 

och geoteknisk erfarenhet. Där det funnits att tillgå har tidigare geotekniska undersökningar 

översiktligt vägts in i jordartstolkningen. Baserat på underlaget och en höjdsatt linje beräknar 

Geokalkyl mängder av olika typåtgärder inom kategorierna fyll, schakt och förstärknings-

åtgärder. Geokalkyl tar även hänsyn till massbalans och transportbehov av massor. 

För delen ”Övrigt” föreslår Geokalkyl som default anläggningar där linjealternativet korsar 

vägar, vattendrag eller dylikt. Dessa förslag är justerbara. Här har exempelvis tolkningen att dra 

om en väg istället för att vägen ska korsas med broar på flertalet ställen gjorts. 

Där profillinjen går 12 meter eller djupare under markytan föreslås bergtunnel som standard. 

Inom ramen för följande uppdrag har standard för att tunnel ska föreslås ändrats till minst 

25 meter under markytan. Anses exempelvis djup skärning som bättre alternativ till tunnel eller 

hög bank istället för bro har detta justeras manuellt. Exempelvis har bro- och tunnellägen setts 

över grovt och anpassats till rådande topografi och infrastruktur. Tunnellängderna har 

dessutom setts över mer ingående i profil för att, med det underlag som funnits tillgängligt, se 

till att 15 meters bergtäckning över rälsöverkant ska råda.  

Beräkningarna som görs i GIS-miljö för linjealternativen förs sedan in i en Excelfil. I Excelfilen 

görs ytterligare beräkningar för att få fram förstärkningsmetoder, kostnader, CO2e och energi-

åtgång utfördelade på sträckan. Verktyget hanterar som standard sektioner om 20 meter. 

Resultaten redovisas grafiskt. Se mer i Bilaga 3 Geokalkyler (kompletteras slutrapport).   

2.2.1.2 Multikriterieanalys – metodikbeskrivning 

I kombination med Geokalkylen har även metoden rasterbaserad multikriterieanalys använts. 

Multikriterieanalys är en metod som systematiskt utvärderar och rankar måluppfyllnad baserat 

på ett eller flera önskade behov inom det aktuella projektområdet. I projekt som detta handlar 

det om att värdera förekomster av exempelvis riksintressen, befintlig infrastruktur/ byggnader 

eller markens beskaffenhet. 

I det inledande skedet utvärderas ett stort antal möjliga indata och en inledande utsållning sker 

baserat en geografisk överlappning med projektområdet. Totalt har projektet arbetat med 17 

temaområden uppbyggda av cirka 40 olika indatakällor som förekommer inom projektområdet.  

Dessa behov definieras utifrån ett antal parametervärden där varje ingående underlag värderas 

utifrån dess lämplighet för projektet, där varje variabel ges en ”kostnad” utifrån dess hinder i 

projektet. Alla variablers geografiska placering inkluderas också i analysen i form av ett rutnät 

på 5x5 meter.  

Värderingen sker utifrån variablernas bedömda inverkan i en iterativ process med stegvis 

justering av värderingen. I slutskedet vägs alla ingående underlag samman i olika tema-

områden såväl som en totalbild för hela utredningsområdet. 

Multikriterieanalysen kan sedan fungera som underlag vidare i planeringsprocessen för att 

översiktligt se vilka områden som kan vara problematiska inom utredningsområdet sett ur 

perspektiven markbeskaffenhet, infrastruktur och miljö.  

2.2.1.3 Spårprojektering - metodikbeskrivning 

Initialt har spårgeometrisk linje dragits som medger en hastighet på 250 km/h för B-tåg (t.ex. 

MTRX snabbtåg Flirt Nordic och Regina X53 i Värmlandstrafiken) och som i största möjliga 

mån tangerar befintlig järnväg på Värmlandsbanan. Den nya järnvägslinjen har också haft 
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kriteriet att träffa känsliga punkter, såsom broar över vattendrag och tunnlar, samt befintliga 

och potentiella platser för resandeutbyten. För att inte få för stor miljöpåverkan och göra för 

stora intrång i tätorter förutsätts att den nya järnvägslinjen följer befintlig bana genom 

Kristinehamn (Höja-Ölme), Karlstad (Skattkärr-Råtorp) och Arvika (Lycke-Jössefors). 

I nästa skede har punkter identifierats där en ny järnvägsdragning förbi vissa platser kan ge 

ytterligare restidsförkortningar. Identifierade platser är den så kallade ”Silokurvan” vid 

Skattkärr, sträckan mellan Våxnäs och Råtorp samt nya linjer utanför Kil, Högboda och Edane. 

Spåranslutningar till framtida ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan” utgår från ÅVS Stockholm-Oslo 

där Arvika och Kristinehamn pekats ut som anslutningsnoder. Två linjealternativ har fastställts 

till norr om Arvika utifrån tidigare utredningsförslag och minska behovet av intrång och spår-

dragning i besvärlig terräng på Värmlandsbanan norr om Arvika. Liknande överväganden har 

gjorts i Kristinehamn med utgångspunkten i de spåranslutningsförslag som finns med i 

Kristinehamn kommuns revidering av Översiktsplan15. Här fastställdes ett linjealternativ med 

anslutningspunkt på Värmlandsbanan söder om Kristinehamn och ett annat med anslutnings-

punkt på Värmlandsbanan norr om Kristinehamn (Östervik) och till Inlandsbanan (Haga).  

2.2.1.4 Trafikprognoser – metodikbeskrivning  

För att illustrera hur många tåg som kan trafikera Värmlandsbanan under olika 

infrastrukturella förutsättningar har tre trafikscenarier tagits fram. Trafikscenarierna beskriver 

antal dubbelturer under en maxtimme och ett kapacitetstak där antal tåg per dygn under 18 

timmar i båda riktningar redovisas med följande förutsättningar: 

‐ Trafikscenario 2019; dagens infrastruktur  

‐ Trafikscenario 2030; dubbelspår Östervik/Kristinehamn-Kil, tre nya mötesstationer 

Kil-Arvika och en ny mötesstation Arvika-Charlottenberg/riksgränsen 

‐ Trafikscenario 2040; åtgärder i trafikscenario 2030 inkluderat, plus dubbelspår Kil-

Arvika samt nya banor ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan” ansluter till Värmlandsbanan 

Att ett trafikeringsdygn satts till 18 timmar är en vedertagen regel som används vid trafik-

planering för att skapa utrymme för drift och underhåll av järnvägen.  

Trafikscenarierna har stämts av mot Trafikverkets reviderade basprognos 2040/2065 16 som 

inte tar höjd för ovanstående infrastrukturutveckling. 

Under vinterhalvåret 2020/2021 kommer en Systemanalys göras för Norge-/Vänerbanan och 

Värmlandsbanan vilket i ett senare skede kommer utgöra en del av denna utredning 

(kompletteras slutrapport).  

2.2.2 Organisation  

Trafikverket har innehaft rollen som projekt- och processledare, drivit projektet framåt och haft 

den samordnande funktionen med konsultstöd från Afry. Yvonne Thorén, Utredningsledare, har 

innehaft Trafikverkets roll som projektledare i nära samarbete med Afrys Uppdragsledare Roger 

Nordefors. Projektorganisationen för föreliggande utredning är i stort densamma som i 

Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland (2020), som tagits fram parallellt med denna utredning.  

Kopplat till projektet har flera grupperingar etablerats för stöd till studiens framdrift: 

Styrgrupp – intern grupp på Trafikverket som bestått av dess regionala ledningsgrupp. 

Regelbundna möten har genomförts ca 1 gång/månad.  

                                                             
15 Ramböll (2019), Nobelbanan genom Kristinehamns kommun, Alternativa lösningar för anslutning av befintlig 
Station 
16 Trafikverket (2020) Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020 (TRV 2017/111007) 
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Referensgrupp Regional utveckling och kollektivtrafik - syftet med referensgruppen 

har varit att diskutera ambitionsnivå, målbilder, trafikscenarier och åtgärdsförslag. Följande 

roller/funktioner har ingått: 

‐ Trafikverket: Samhällsplanerare, åtgärdsplanerare, kapacitetsanalytiker, nationell 

planerare gods och logistik, nationell planerare järnväg 

‐ Region Värmland: Samhällsutvecklare, bitr. trafikdirektör, infrastrukturstrateg, tågchef 

‐ Handelskammaren Värmland: Ansvarig infrastruktur och kommunikationer 

Referensgrupp Näringsliv - syftet med referensgruppen har varit att få in näringslivets 

perspektiv. Följande roller/funktioner har ingått: 

‐ Trafikverket: projektledning 

‐ Näringsliv: varuägare skogs- och pappersindustri, transportörer 

Arbetsgrupp – funktioner från Trafikverket och AFRY. Syftet med arbetsgruppen har varit att 

från olika perspektiv och kompetenser gå in på detaljnivå, vrida och vända på de olika 

problemen och åtgärdsförslagen och bidra till framdriften av projektet. 

Veckomöten - har genomförts regelbundet i mindre skala mellan Trafikverket och AFRY. 

Samverkan med andra projekt - utredningen har haft viss samverkan med projektet ÅVS 

Norge-/Vänerbanan (sträckan Skälebol-Kil) för att samordna prognoser och få fram 

likalydande material för Värmland.  

2.2.3 Intressenter och dialoger 

Det finns ofta flera problemägare när brister identifieras i transportsystemet och olika aktörer 

och intressenter påverkar och påverkas av transportsystemet. En intressentanalys gjordes 

initialt i projektet vilken sedan fördjupades inför dialogmöten och intervjuer för att täcka in och 

involvera berörda aktörer. För sammanfattning av dialogmöten och intervjuer se Bilaga 4.  

Den 24 oktober 2019 genomfördes ett uppstartsmöte i form av fysiskt dialogmöte i Karlstad som 

samlade ett 60-tal deltagande representanter från kommuner, näringsliv, intresseorganisationer 

med flera. Dialogmötet utgjorde även ett externt uppstartsmöte av både Fördjupad utredning 

dubbelspår Värmlandsbanan och den parallellt pågående studien Åtgärdsvalsstudie Gods 

Värmland (2020). Dialogmötets fokus var att ge en introduktion till studierna, samt att 

förmedla och öka den allmänna kunskapen. I workshopformat diskuterades en gemensam bild 

av brister, problem, behov och mål.  

Under november 2019 – februari 2020 genomfördes ett 40-tal intervjuer med näringslivs-

representanter såsom tillverkande företag inom pappers-, massa-, skogs- och stålnäringen, 

transportköpare, transportörer, branschföreningar, Handelskammaren Värmland, Region 

Värmland samt kommunerna utefter Värmlandsbanan i form av Kristinehamn, Karlstad, Kil, 

Arvika och Eda. Intervjuerna syftade till att få en god bild av nuläge, brister, problem, behov och 

möjligheter samt att få ta del av utvecklingsplaner hos både företag och kommuner.  

Ett andra dialogmöte genomfördes den 10 juni 2020 som ett digitalt informationsmöte via 

Skype med deltagare från näringsliv, transportaktörer, offentlig verksamhet och intresse-

organisationer. Mötet samlade ett 100-tal intressenter och utökades till att omfatta samtliga 16 

värmländska kommuner. Syftet med mötet var att ge en översiktlig information om status i de 

båda projekten Fördjupad utredning dubbelspår Värmlandsbanan respektive Åtgärds-

valsstudie Gods Värmland och föredra föreslag på åtgärder och processen framåt. Mötet gav 

även möjlighet för deltagande parter att ställa frågor inför den kommande remissen av 

slutrapporterna som genomförs under hösten 2020.   
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Under projekttiden har även flertalet separata förankringsmöten genomförts med näringsliv, 

kommuner och regionförbund. 

Under projekttiden har även en kontinuerlig dialog hållits med Jernbanedirektoratet inom 

ramen för den Konseptvalgutredning (KVU) som pågått parallellt för Kongsvingerbanen som 

även utgör en viktig transportväg för både person- som godstrafik, inte minst för det rundvirke 

som ska korsar gränsen och ska vidare till industrierna i södra Värmland.  

Rapporten har varit på remiss till samtliga involverade parter under perioden 2020-09-18 – 

2020-11-20. Se vidare Bilaga 14 Inkomna remissvar (kompletteras slutrapport).  

 Angränsande projekt och studier i närtid 

Det har tidigare utförts ett flertal utredningar och studier med koppling till Värmland och 

Värmlandsbanan. Nedan listas ett urval av dessa tillsammans med projekt och studier i närtid 

med en direkt eller indirekt koppling till denna utredning. Samtliga projekt och studier som 

återfinns i listan nedan presenteras närmare i Bilaga 5.   

- Idéstudie Tåg i Värmland (2011) 

- ÅVS Tåg i Tid för Värmlandsbanan (2013) 

- ÅVS Kils bangård (2016) 

- ÅVS Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo (2017) 

- ÅVS Arvika järnvägens korsningspunkter (2017) 

- Längre, tyngre och större tåg (2017 och pågående) 

- European Rail Traffic Management System (ERTMS) (pågående) 

- ÅVS Gods Värmland (pågående) 

- Utredningar Norge-/Vänerbanan (pågående) 

- KVU Kongsvingerbanen  (pågående) 

 Avgränsningar 

2.4.1 Avgränsning, innehåll och omfattning  

Geografiskt avgränsas Värmlandsbanan i den här studien till befintlig järnvägskorridor mellan 

Kristinehamn i öster till riksgränsen mot Norge i väster. 

‐ För sträckan Kristinehamn – Kil – (Arvika) ska åtgärdsförslag fokuseras på en framtida 

dubbelspårsutbyggnad. Där så är möjligt kan redan befintliga mötesspår ligga till grund 

för utvecklingen av partiella dubbelspår. 

‐ För sträckan Kil – Arvika ska åtgärdsförslagen fokuseras på nya mötesspår där 750 

meter långa tåg kan mötas och andra kapacitetshöjande åtgärder. 

‐ För sträckan Arvika – riksgränsen fokuseras på andra kapacitetshöjande åtgärder. 

För hela sträckan ska även dagens respektive framtida trafikering utredas. I projektet ingår även 

att utreda omgivningspåverkan såsom: 

‐ Korsningspunkter 

‐ Stationslägen och samhällsutveckling 

‐ Buller, vibrationer och andra störningar – framförallt kopplat till större om- eller 

nybyggnationer 

‐ Landskap – inklusive barriäreffekter och behov av viltpassager 

Åtgärder som identifierats och presenteras delas vidare upp i tre tidsperspektiv för förslag till 

genomförande - kort, medellång och lång sikt, där så är möjligt. Med kort sikt avses åtgärder för 

genomförande inom tidsperioden 2021-2026, medellångsikt inom planperioden år 2022-2033 

och lång sikt avser prognosår 2040 alt 2065. 
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 Finansiering  

Vart fjärde år är det brukligt att Trafikverket får i uppdrag av regeringen att revidera den 

nationella transportplanen som innefattar det statliga väg- och järnvägsnätet – nyinvesteringar, 

drift och underhåll med mera. 17 Nu gällande plan stäcker sig från 2018-2029. Medlen i nationell 

plan är inplanerade för hela perioden. Föreliggande utredning har till syfte att föreslå nya 

åtgärder till nästa revideringstillfälle av nationell transportplan som kommer att innefatta åren 

2022-2033 alternativt 2037 som målår. Åtgärder som föreslås avser både förslag till nya 

namngivna objekt, med en åtgärdskostnad över 100 miljoner kronor som mindre trimnings-

åtgärder upp till 50 miljoner kronor som kan bli föremål för olika åtgärdsområden.  

Åtgärder som föreslagits i tidigare utredningar, såsom ställverksbyte i Kil och åtgärder inom 

ramen för Tåg i Tid förutsätts vara finansierade och genomförda. Tidigare föreslagna åtgärder 

presenteras under avsnitt 2.3 Angränsande projekt och studier i närtid.   

                                                             
17 2020-06-25 Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att starta inriktningsplaneringen  
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3 Samhällsmål och strategier 

 Internationella strategier och mål  

Utredningen påverkas till stor del av olika styrdokument, målsättningar och samarbeten på 

internationell och global nivå. Följande urval har särskilt beaktats i utredningen: 

‐ Internationella klimatmål 

‐ Agenda 2030 och globala målen 

‐ Transeuropeiska transportnätet för transporter, TEN-T 

Dessa dokument, målsättningar etc. beskrivs utförligare i Bilaga 6. 

 Nationella strategier och mål 

Det finns ett stort antal planeringsunderlag, styrdokument, beslutade mål med mera från olika 

instanser som berör bland annat samhällsutveckling, transportsystem och infrastruktur på 

nationell nivå. Följande urval har särskilt beaktats i utredningen: 

‐ De transportpolitiska målen 

‐ Sveriges miljömål 

‐ Sveriges klimatmål 

‐ Näringslivspolitiska mål 

‐ Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Dessa dokument, beslutade mål etc. beskrivs utförligare i Bilaga 6. 

 Mål för stråket Stockholm-Oslo 

En målformulering för Stockholm-Oslo har tagits fram i tidigare ÅVS Stockholm-Oslo (2017). 

De långsiktiga målen för järnvägen i stråket formulerades i studien som: 

‐ Stärkt konkurrenskraft. 

‐ Restid på max tre timmar mellan Stockholm och Oslo. 

‐ Ett attraktivt transportsystem för daglig pendling mellan utpekade nodstäder. 

Dessa mål, inklusive, restidsmål beskrivs utförligare i Bilaga 6. 

 Regionala mål och strategier 

På regional nivå har det tagits fram flertalet planer, strategier och mål för den regionala 

utvecklingen och behovet av prioriteringar för bland annat järnvägen. Region Värmland lyfter 

Värmlandsbanan som en viktig del i det nationella stråket Stockholm-Karlstad-Oslo som bör 

prioriteras. Följande underlag har särskilt beaktats i utredningen: 

‐ Värmlandsstrategin 2014-2020 

‐ Energi- och klimatstrategi för Värmlands - Ett klimatneutralt Värmland  

‐ Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017-2021 

‐ Bana väg för framtiden 

‐ Regional systemanalys, 2017 

‐ Värmland 2060 

 

Dessa dokument, beslutade mål etc. beskrivs utförligare i Bilaga 6. 
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 Kommunala mål, planer och utveckling 

På kommunal nivå finns ett flertal planer och studier som har betydelse för Värmlandsbanan. 

Kommunerna längs Värmlandsbanan har i sina  kommunomfattande översiktsplaner tagit fram 

olika strategier för mark- och vattenområden som omfattar järnvägen. En översiktlig 

redovisning av detta finns i Bilaga 6. 
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4 Förutsättningar, befintliga förhållanden och 
utveckling  

 Beslutade åtgärder i nationell respektive regional transportplan 

I Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Remissversion 2017-08-31. 

(2017) presenterar Trafikverket förslag på åtgärder i det nationella transportsystemet. Nedan 

presenteras de åtgärder som är aktuella för Värmlandsbanan kortfattat, längre beskrivningar 

finns i Bilaga 7.    

Åtgärder på sträckan Laxå-Kristinehamn: 

‐ Spår- och växelbyte Laxå-Kristinehamn (2023) 

Åtgärder på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil: 

‐ Dubbelspår Pråmkanalen  Spåret är öppet för trafik sedan december 2019. 

‐ Mötesspår Välsviken (2020 ) 

‐ Mötesstation Väse (2021) 

‐ Karlstad Central (2022) 

‐ Spår- och växelbyte Kristinehamn-Kil (2022) 

Åtgärder på sträckan Kil-Charlottenberg: 

‐ Mellanblockssignaler Kil-Charlottenberg (2020-2022) 

‐ Ställverksbyte Kil (2026-2027) 

 Beskrivning av utredningsområdet 

4.2.1  Landskap, miljö och skyddade områden 

Landskapsbilden utmed Värmlandsbanan präglas av ett öppet jordbrukslandskap med 

insprängda skogspartier, skogbeklädda områden med inslag av berg i dagen samt 

bebyggelsekoncentrationer. Järnvägen, E18 och väg 61 är tydliga kommunikationsstråk utmed 

Värmlands-banan. Topografin varierar inom utredningsområdet, jordbruksmarken är flack till 

böljande medan de skogbeklädda områdena har höjder och en mer varierad topografi. 

Värmlandsbanan passerar/följer riksintresseanspråk avseende, naturvård, kulturmiljövård, 

friluftsliv och turism (3 kap. 6 § och 4 kap. 2 § MB), kommunikationer (3 kap. 8 § MB), 

totalförsvar (3 kap. 9 §) samt yrkesfiske (3 kap. 5 § MB). Längs med Värmlandsbanan finns ett 

Natura-2000 område, som också har status som riksintresse (4 kap. 8 § MB). Dessa, 

tillsammans med skyddade områden, fornlämningar med mera, presenteras närmare i Bilaga 8.  

Längs Värmlandsbanan finns områden för rekreation och friluftsliv som kommer i direkt 

kontakt eller angränsar till järnvägen. Dessa områden finns i huvudsak i Karlstads kommun.  

Naturmiljön längs med Värmlandsbanan består i huvudsak av skogs- och odlingsmark, sjöar och 

vattendrag. Skogen är varierad men består främst av planterad gran- och tallskog och med 

lövdominerad skog närmast sjöarna. Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Karlstad går 

längs med flertalet Vänervikar som hyser höga naturvärden.  

Utmed Värmlandsbanan saknas faunapassage för medelstora däggdjur samt vattenfauna-

passager. Flera faunapassager för stora däggdjur har identifierats mellan Kristinehamn och 

Karlstad, men saknas längs övriga delar av järnvägen.   

Värmlandsbanan går genom och passerar förbi ett flertal vattenförekomster som är 

statusklassade, där statusen inte får riskera att försämras enligt miljökvalitetsnormerna.  
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Det saknas mätningar av utsläpp som är direkt kopplade till Värmlandsbanan. Däremot 

samordnas mätningar av luftkvaliteten för väg i Värmland genom ett samverkansprojekt. 

Resultat från mätningarna visar att det främsta problemet i Värmland är partiklar. 

I Bilaga 8 finns djupare beskrivningar av landskap, miljö och skyddade områden längs 

Värmlandsbanan.  

4.2.2 Byggnadstekniska förutsättningar 

De geotekniska förhållandena längs Värmlandsbanan varierar och geotekniska förstärknings-

åtgärder kommer krävas på flera ställen där åtgärder görs. Geotekniska undersökningar 

kommer krävas för att fastställa en säker grundläggning vid anläggandet av nytt/nya 

järnvägsspår alternativt utbyggnad av befintligt spår.     

I Bilaga 9 beskrivs byggnadstekniska förutsättningar vad gäller geoteknik och hydrogeologi som 

det behöver tas hänsyn till vid byggande av järnväg. 

4.2.3 Säkerhet, hälsa och klimat 

Buller och vibrationer är viktiga aspekter att ta hänsyn till i ett tidigt planeringsstadium. Buller 

och vibrationer från järnvägstrafik orsakas av både gods- och persontrafik. Längs Värmlands-

banan är godstrafik oftast den dominerande bullerkällan. Genom kapacitetsförstärkande 

åtgärder som medger högre hastigheter längs Värmlandsbanan väntas antalet bullerutsatta att 

öka. Ett pågående nationellt arbete kring att samtliga godståg ska uppfylla de bullerkrav som i 

dag ställs på nya fordon kan bidra till att förbättra bullersituationen. Utförliga bullerutredningar 

kommer krävas i det fortsatta planeringsarbetet för att bedöma omfattningen av vilka buller-

reducerande åtgärder som krävs längs järnvägen i samband med de åtgärder som föreslås enligt 

denna fördjupade utredning.  

Inom järnvägsområden kan det finnas mark och vattenföroreningar som uppkommit från flera 

olika verksamheter. I Bilaga 10 redovisas potentiellt förorenade områden i anslutning till 

Värmlandsbanan.  

Vid planering av ny infrastruktur behöver hänsyn tas till pågående klimatförändringar.  

I Bilaga 10 finns djupare beskrivningar av förorenad mark, buller och vibrationer samt klimat.  

 Näringsliv  

Näringslivet i Värmland har genom tiderna dominerats av skog, massa, papper och handel. I 

länet finns idag ett flertal större pappersbruk, järn- och stålverk, fordonsindustri och 

livsmedelsproducenter. Stora företag med betydande transportbehov i länet är bland annat 

pappersbruket Billerud Korsnäs i Grums, stålindustrin Uddeholms i Hagfors, Voestalpine i 

Munkfors, Volvo Construction Equipment i Arvika, Barilla i Filipstad, Stora Enso Skoghall, 

Tetra Pak i Skoghall respektive Sunne. I Värmland finns även omfattande gränshandel med 

Norge, med handelsområden i Töcksfors och Charlottenberg, samt Bergviks köpcentrum i 

utkanten av Karlstad som är ett stort handelsområde i Värmland.18 Det finns goda förut-

sättningar för näringslivet längs med Värmlandsbanan genom närhet till vägar, flygplats, vatten 

och Vänersjöfart, norska gränsen samt Karlstads universitet. Kommunerna längs Värmlands-

banan har med järnvägen ett strategiskt transportläge för bland annat skogsråvaror. 

 

 

                                                             
18 Trafikverket och Region Värmland (2013), Godskartläggning i Värmland  
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Kommunerna längs Värmlandsbanan 

I Kristinehamns kommun är tillverkningsindustrin den sektorn med flest anställda. 

Kristinehamn har en lång tradition med yrkesfiske i Vänern, vilket dock har minskat med åren. I 

Kristinehamns kommun arbetspendlar ca 5 500 personer årligen till och från kommunen.19 

Karlstads kommun har genom åren haft ett strategiskt transportläge med fokus på 

skogsrelaterade företag. Kommunen är stark inom handel och blev utnämnd till årets 

handelskommun 2008. Det finns ett diversifierat näringsliv i Karlstad där flest arbetar inom 

tillverkningsindustri och handel. Karlstads kommun har störst arbets- och studiependling i 

länet med 26 200 arbetsmarknadsrörelser till och från kommunen årligen.20 Karlstads 

universitet med högre utbildning och forskning är en dragkraft i sig.  

Inom Kils kommun är flest anställda inom tillverkningsindustrin. Kil har genom närheten till 

Karlstad och kort restid med tåg en större utpendling till arbetsgivare i grannkommunen 

Karlstad. Ungefär 4 500 personer arbetspendlar till och från Kils kommun årligen.21  

I Arvika kommun är flest anställda inom tillverkningsindustrin. Kommunens vision är att kunna 

erbjuda mark som är konkurrenskraftig för näringslivet i första hand genom förtätning. Till och 

från Arvika kommun arbetspendlar 4 000 personligen årligen.22   

Eda kommun har flest anställda inom handel och kommunikation samt tillverkningsindustri. 

Kommunen har ett gynnsamt läge för handel med närheten till riksgränsen mot Norge med den 

gränshandel det genererar. I Eda kommun arbetspendlar ca 2 000 personer årligen.23   

 Befintliga förhållanden Värmlandsbanan  

4.4.1 Järnvägsinfrastruktur 

Värmlandsbanan sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg och har en längd av 202 

kilometer. Järnvägen öppnades upp i olika etapper mellan år 1866 - 1871, där sträckan Laxå-

Kristinehamn var den första att invigas. Banan är enkelspårig med högt utnyttjande från både 

gods-, fjärr- och regionaltrafik och är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Banan är 

den högst trafikerade enkelspåriga banan i landet med blandtrafik dvs. gods respektive 

persontransporter, det råder kapacitetsbrist. Banan har även i perioder varit förklarad 

överbelastad. 

Banan är som nämnts en del i stråket Stockholm- Oslo, med anslutning till norska Kongsvinger-

banen i väst och Västra stambanan i öst. Flera andra banor har också anslutning till Värmlands-

banan. Vid Kil ansluter både Norge-/Vänerbanan söderut till Göteborg och Bergslagsbanan i 

nordöstlig riktning mot Ställdalen, båda dessa ingår i Godsstråket väster om Vänern. Även 

Fryksdalsbanan mellan Kil och Torsby ansluter vid Kil. Denna oelektrifierade bana används för 

persontransporter och framförallt timmertransporter i godstrafiken. 

Från Karlstad sträcker sig Skoghallsbanan söderut till Skoghalls bruk, vilken nyttjas för 

transporter till och från Stora Enso och Tetra Paks industrier. Från Karlstad Central finns också 

hamnspår via Herrhagsbangården till Karlstads hamn som hantera stora godsvolymer vid den 

omlastningsnod som är belägen vid Vänerterminalen. 

Kristinehamn har en omfattande hamnverksamhet med spåranslutning. I Kristinehamn finns 

också en anslutning till den södra delen av Inlandsbanan som är i bruk. Sträckan 

Kristinehamn–Nykroppa, är elektrifierad sedan 2012 och har fått utökad funktion tack vare 

                                                             
19 SCB (2019), Antal pendlare per län och kommun, 2018 
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Ibid.  

http://www.scb.se/
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”Nykroppatriangeln” som möjliggör trafikering av sträckan Karlstad – Kristinehamn – Borlänge 

– Falun – Gävle. Både godstrafik och persontrafik trafikerar bandelen men godstågen utgör 

majoriteten av trafiken. På dygnsbasis varierar godstrafiken på sträckan mellan två till tre tåg  

Kapaciteten och punktligheten på Värmlandsbanan är bristfällig. Hastighetsstandarden på 

Värmlandsbanan är 160-200 km/h på sträckan Laxå-Kil, samt 140-160 km/h på delsträckan 

Kil-Charlottenberg. Hastighetsstandarden riskerar dock att sänkas med anledning av eftersatt 

underhåll på banan. Vidare är största tillåtna axellast 22,5 ton mellan Laxå -Charlottenberg/ 

Riksgränsen och järnvägen är anpassad efter lastprofil A .24 25 

4.4.1.1 Plankorsningar 

En inventering av plankorsningar längs Värmlandsbanan är genomförd inom ramen för denna 

utredning, se Bilaga 11. På sträckan Kristinehamn-riksgränsen finns totalt 76 plankorsningar 

med olika skyddsanordningar, varav två plankorsningar idag är stängda. Samtliga plan-

korsningar är i Trafikverkets regi. Hastigheten varierar från 40 km/h, vid exempelvis 

plattformsövergångar, till 160 km/h.  

4.4.2 Trafikering  

Värmlandsbanan är både en viktig bana för regionaltåg och fjärrtrafik för arbetspendling, men 

är också betydande för godstransporter. I Figur 4.4:1 visas antal planerade godståg respektive 

persontåg på Värmlandsbanan under ett vardagsmedeldygn år 2019. 

 

Figur 4.4:1 Person- och godstransporter i tågplan under ett vardagsmedeldygn år 2019. 26 

I Kil ansluter Norge-/Vänerbanan, Fryksdalsbanan och Bergslagsbanan vilket gör det till en 

högt belastad punkt. Transporter till och från anslutande banor har i en hög grad start eller 

målpunkt i Karlstad vilket gör Karlstad-Kil till en högt belastad sträcka. Framförallt Värmlands-

banan trafikeras även av en stor andel långväga tåg.    

                                                             
24 Trafikverket (2020), Järnvägsnätbeskrivning (karttjänst) 
25 Trafikverket (2019), NJDB på webb (webbtjänst) 
26 Trafikverket (2018), Fastställd Tågplan 2019 (TRV2017/100874) 
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Antalet planerade tåglägen stämmer dock inte överens med antalet framförda tåg, då antalet 

framförda är färre än antalet planerade. Variationen är störst för godståg, men även antal 

persontåg differerar. Differensen mellan planerade och framförda persontåg på Värmlands-

banan är mellan 2-6 stycken ett vardagsdygn under 2015. För godstågen ligger motsvarande 

antal på mellan 14-20.27 Dagens statistik ser snarlik ut, dels på grund av långa ledtider i 

tågplaneprocessen, dels med anledning av att tågplanen inte tar hänsyn till säsongsvariationer 

och nyinkomna transportuppdrag. 

Högtrafiken varierar vidare för godstågen respektive persontågen. Godstrafiken är normalt 

högre nattetid medan trafiken för persontåg är högre under dagtid. Situationen i Värmland är 

något annorlunda där godstågen till stor del trafikerar under dagtid (se avsnitt 7.3.1).  

4.4.2.1 Godstransporter 

Godstransporterna på Värmlandsbanan är omfattande och står för en stor andel av trafiken. I 

länet finns många stora industrier som medför stora inflöden likväl som utflöden av gods. En 

stor del av godstrafiken är också genomgående i länet med start- och målpunkt i exempelvis 

Stockholm, Göteborg, Oslo eller Narvik. För vagnslasttrafiken som är i behov av rangering är 

knutpunkten Hallsberg ofta ett delmål för många av transporterna. 

På Värmlandsbanan är Karlstad och Kil de största naven för godstågstrafik och sträckan 

däremellan är den mest trafikerade. I Karlstadsregionen verkar stora industrier inom bland 

annat papper och massa. Till dessa industrier går hamnspår för godstransporter. Vid Kil förenas 

flera banor för godstransporter och det finns även spår för omlastning av gods. Även 

Kristinehamn är en viktig punkt för godstrafiken längs Värmlandsbanan eftersom bangården 

där utgör start och målpunkt för transporter på järnväg och till hamnen i Kristinehamn. 

Godstrafiken har ökat kraftigt de senaste 30 åren till följd av ökad efterfrågan av järnvägs-

transporter till och från industrierna, samt avregleringen inom järnvägssektorn. Antal godståg 

har mellan 2013 och 2017 ökat med ca 1 000 stycken mellan Karlstad-Charlottenberg, något 

lägre Kristinehamn-Karlstad.28 Godstågen som går på Värmlandsbanan är ofta 20-25 procent 

tyngre än normalgodståget i Sverige med anledning av de stora inflödena av timmer till 

industrierna.29 Lastmängden på ett tåg motsvarar cirka 45 lastbilar vilket gör järnvägen till en 

viktig avlastning för vägtrafiken.30 

4.4.2.2 Fjärrtrafik 

År 2015 återupptog SJ trafiken på sträckan Stockholm-Oslo med snabbtåget X2000. År 2017 

trafikerades sträckan Stockholm-Karlstad dagligen av sju SJ Snabbtåg (dubbelturer), och 

sträckan vidare mot Oslo trafikerades av fem SJ Snabbtåg. 

Konceptet har snabbt ökat i popularitet och SJ har nu önskemål om att kunna utvidga utbudet 

av resor. Önskemålet är att kunna köra åtta tågpar per dygn på sträckan. Detta kan dock inte 

realiseras då kapacitetsutnyttjandet är på en hög nivå på Värmlandsbanan och innan en ny 

kontaktledning är på plats på Kongsvingerbanen. Projektet med ny kontaktledningsanläggning 

längs Kongsvingerbanen beräknas vara klart 2021. 31 

Även Tågab trafikerar sträckan Stockholm – Karlstad med en dubbelriktad tur på vardagar 

sedan 2015. 

                                                             
27 Region Värmland (2017), Regional systemanalys Värmland 
28 Fredrik Bärthel Trafikverket (2019,) Statistik Godståg 
29 Trafikverket (2017), Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo Trafikverket 
30 Ibid.  
31 Banenor (2020), Nytt kontaktledningsanlegg Kongsvingerbanen  
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4.4.2.3 Regionaltrafik 

Inom regionen sker de flesta resorna till och från Karlstad. Störst pendlingsvolym via samtliga 

trafikslag in till Karlstad kommer från Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Kristinehamn. En 

trend de senaste 10 åren har dock varit en ökad utpendling från Karlstad. Detta tyder på att den 

lokala arbetsmarknaden utökas, vilken Karlstad är centralort inom.32 Ungefär 55 procent av 

värmlänningarna uppskattar att de arbetspendlar utanför kommungräns minst en gång i 

veckan. Ungefär 45 procent pendlar inom  kommungräns, trots detta sker de flesta resor med bil 

i Värmland, se Figur 4.4:2. 

 

Figur 4.4:2 Resvanor i Värmland 2014.33 

Som Figur 4.4:2 visar sker endast två procent av resorna med persontrafik med tåg i Värmland. 

Andelen tågresor ökar dock med ökad resedistans. För resor över 100 kilometer uppgår andelen 

tågresor till 19 procent, för resor mellan 10-100 kilometer står tågresorna för 3-4 procent, och 

för kortare resor är andelen tågresor nästan obefintlig. Reslängden på resor i Värmlands är 

fördelade enligt Figur 4.4:3. 

 

Figur 4.4:3 Fördelning av reslängd per resa i Värmland. 34 

                                                             
32 Region Värmland (2017), Regional transportplan för Värmlands län 2018-2029 
33 Region Värmland (2015), Attityd- och resvaneundersökning i Värmland 2014 
34 Ibid.  
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En viss pendling sker också till kommuner i intilliggande regioner. Pendlingen från Värmland 

till Västra Götaland är betydande och likaså till Örebro och Norge. En ökad arbetspendling från 

Värmland till Norge är en trend som Handelskammaren i Värmland har identifierat. De senaste 

tillgängliga siffrorna visar att mellan 2004 till 2013 arbetspendlingen från Värmland till Norge 

närmast fördubblats till 2013 års nivåer på 6 000 personer årligen. Arbetspendlingen i motsatt 

riktning var dock försumbar med cirka 70 norska pendlare till Värmland 2013. 35 

I handlingsplanen Bana väg för framtiden 3.0 (2016) framgår det att region Värmlands 

kollektivtrafik Värmlandstrafik har ambitionen att upphandla mer regional och interregional 

tågtrafik. Ambitionen är att bygga ut tågtrafiken på sträckorna Karlstad – Göteborg samt 

Karlstad – Skövde – Jönköping. Värmlandstrafik vill även bygga ut tågtrafiken till Örebro och 

Oslo.36 Värmlandstrafiks utvecklingsplan fram till 2025 visas i Tabell 4.4:1.  

Tabell 4.4:1 Antal dubbelturer och enkelturer (DT+ET) enligt Värmlandstrafiks utbyggnadsplan för 
tågtrafiken.37 

Karlstad-Göteborg   Karlstad-Torsby 

Göteborg M-F L S Sunne M-F L S 

2018   8 4 4+1 2020 16 8 8 

2021 12 6 6 Torsby M-F L S 

2025 16 8 8 2020 8 4 4 

Karlstad-(Charlottenberg)-Oslo Karlstad-(Kristinehamn)-Örebro 

Charlottenberg M-F L S Örebro M-F L S 

2021 16 8 8 2021 4 2 2 

Oslo M-F L S 2025 8 4 4 

2025  8 4 Kristinehamn M-F L S 

Karlstad-Skövde  2021 16 8 8 

Karlstad-Skövde M-F L S 

2021 8 4 4 

Handlingsplanen Bana väg för framtiden 3.0 (2016) är under revidering vilket innebär att 

målbilden för framtidens tågtrafik kan komma att ändras. Bland annat har det aviserats en 

neddragning av antalet regionaltåg mellan Örebro och Karlstad. 

4.4.2.4 Punktlighetsarbete 

Stora trafikmängder trafikerar idag Värmlandsbanan i förhållande till dess kapacitet, vilket gör 

banan störningskänslig. Punktligheten på Värmladsbanan var år 2016 en av de sämsta i landet 

vilket ledde till att man inom ramen för Trafikverkets nationella projekt Tillsammans för Tåg i 

Tid genomförde steg 1 och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Bland annat genomfördes en 

översyn av Värmlandsbanans tidtabell. Genom omkonstruktion av tidtabellen samt borttagning 

av några hastighetsnedsättningar förbättrades punktligheten avsevärt. Samtliga genomförda 

åtgärder på Värmlandsbanan har tillsammans lett till att punktligheten för SJ:s snabbtåg på 

sträckan Stockholm-Oslo-Stockholm har ökat från 43,5 procent år 2016 till 82,5 procent år 2017. 

Punktligheten på järnväg i Värmland generellt ökade från 79,7 procent till 91,4 procent under 

samma period. 38 Om man däremot ser på tågtrafikens punktlighet till utvalda orter, såsom 

Karlstad, så märks ingen tydlig förbättring på Värmlandsbanan, se Tabell 4.4:2. 

                                                             
35 Handelskammaren Värmland (2018), Det globala Värmland 
36 Värmlandstrafik (2016,) Bana väg för framtiden 3.0 
37 Ibid.  
38 Värmlandstrafik (2017), Ökad punktlighet och stora investeringar i tågtrafiken 
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Tabell 4.4:2 Punktlighet till orter på Värmlandsbanan i september månad över tid.39 

Station Sept. 

2015 

Sept. 

2016 

Sept. 

2017 

Sept. 

2018 

Sept. 

2019 

Charlottenberg 70,2 % 73,7 % 84,8 % 82,7 % 87,5 % 

Karlstad 75,7 % 83,0 % 79,8 % 65,0 % 75,4 % 

4.4.2.5 Förändrad stoppstruktur 

För att öka kollektivt resande på järnväg i länet har Värmlandstrafik vidtagit åtgärder för den 

regionala tågtrafiken. Bland annat implementerades år 2017 en förändrad stoppstruktur på 

Värmlandsbanan i syfte att minska restiden och öka turtätheten på banan. I den förändrade 

stoppstrukturen lades trafiken ner på stationerna Lene, Brunsberg, Ottebol, Ås och Lerot.40 

Enligt Eda kommun har den förändrade stoppstrukturen inte påverkat restiderna märkbart.41 

Värmlandstrafiks nuvarande stoppstruktur på järnvägar i Värmlands visas i Figur 4.4:4.  

 

Figur 4.4:4 Stoppstruktur för Värmlandstrafik.42 

Det finns önskemål från Region Värmland att återöppna stationerna vid Lene, Brunsberg, 

Ottebol, Ås och Lerot. Dessutom har Kristinehamns kommun aviserat önskemål om att etablera 

en station för resandeutbyte i Björneborg.  

                                                             
39 Trafikverket (2019), Statistikarkiv för punktlighet till orter 
40 Värmlandstrafik (2016,) Bana väg för framtiden 3.0 
41 Intervju med Eda kommun (2020-01-13) 
42 Värmlandstrafik (2016,) Bana väg för framtiden 3.0 
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 Prognoser och utveckling 

4.5.1 Basprognoser och trafikutveckling 

Trafikverket har tagit fram trafikprognoser för alla trafikslag inom gods- och persontransporter 

vilka utgör underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder i transportsystemet och 

grunden för de Nationella och Regionala transportplanerna. Den 15 juni 2020 publicerade 

Trafikverket nya versioner av så kallade Basprognoser för person- och godstrafik. 

Basprognoserna utgår från ”beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen” 

i enlighet med regeringens infrastrukturproposition. 2020-års Basprognoser utgör en revidering 

av tidigare prognoser och har år 2017 (tidigare 2014) som nuläge, år 2040 som det huvudsakliga 

progonsåret, samt år 2065 (tidigare 2060) som ett prognosår på ytterligare längre sikt. Det 

innebär att grundläggande indata såsom befolkning, sysselsättning, ekonomisk utveckling, 

transportkostnader m.m. har uppdaterats till att motsvara de nya åren.    

I framtagande av trafikprognoser behövs indata som i sig är prognoser, vilket gör tillförlit-

ligheten starkt beroende av tillförlitligheten i indatat. Fler antaganden om framtida 

infrastruktur, kostnader, fordonsegenskaper, kollektivmedel med mera ligger till grund för 

bedömningen av framtida trafik. Infrastrukturen antas byggas ut i enlighet med den Nationella 

transportplanen för perioden 2018-2029 vilket innebär att inga investeringar efter planperioden 

har antagits. Trafikverket konstaterar också att åtgärderna i gällande Nationell plan inte bidrar 

till att klimatmålet nås. Däremot har Trafikverket för 2020-års Basprognoser gjort vissa 

antaganden om ytterligare styrmedel och åtgärder för att uppnå klimatmålet för transport-

sektorn i Sverige. I Trafikverkets rapport Prognos för persontrafiken 2040 framgår att 

ytterligare åtgärder och styrmedel måste inrättas för att nå klimatmålen.43 

Enligt SCB prognoser förväntas befolkningen i Sverige öka med 0,7 procent per år under 

perioden 2015-2040 och totalbefolkningen uppgå till 11,6 miljoner invånare år 2040. Även 

sysselsättning förväntas öka i riket beräknas öka till 5 543 000 personer år 2040, vilket innebär 

en ökning på 0,6 procent i genomsnitt per år.44 För Värmland är tillväxten endast 0,1 procent, 

både avseende befolkning och sysselsättning. Karlstad kommun som regional motor har dock en 

förväntad ökning av befolkningen mellan 6-10 procent, strax under 100 000 invånare år 2040, 

och ökad sysselsättningen mellan 1-5 procent.45 Kommunerna närmast Karlstad visar också på 

en viss stabilitet medan i resterande delar av länet förväntas befolkningsutvecklingen och 

sysselsättningen minska i varierande omfattning upp till minus 10 procent. 

4.5.1.1 Prognoser persontrafik 

Persontrafiken tros öka 25 procent för långväga trafik och 30 procent för regionaltrafik mellan 

år 2017 och 2040. Liksom idag kommer biltransporterna stå för merparten av resorna, drygt 75 

procent av det totala transportarbetet. Den procentuella tillväxten av persontrafik för olika 

trafikslag visas i Tabell 4.5:1. 

 

 

 

 

                                                             
43 Trafikverket (2020), Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020 (TRV 2017/111007) 
44 Tillväxtverket (2019), Flerregionalt scenario 2015–2040 Framskrivning av regional utveckling baserad på Konjunkturinstitutets 
Referensscenario från september 2018 
45 Trafikverket (2020), Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020 (TRV 2017/111007) 
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Tabell 4.5:1 Prognosticerad tillväxt av transportarbetet i Sverige.46 

Färdmedel 
Årlig tillväxt Total tillväxt 

2017-2040 2040-2065 2017-2040 2040-2065 

Långväga bil  0,8%  0,5%  21%  14% 

Långväga tåg  1,8%  1,0%  52%  27% 

Långväga buss  0,8%  0,4%  21%  12% 

Flyg  0,0%  0,1%  0%  3% 

Summa långväga  1,0%  0,6%  25%  16% 

Regional bil*  1,1%  0,7%  29%  19% 

Regional tåg  1,9%  1,0%  54%  28% 

Regional övrig spår  1,6%  0,6%  43%  15% 

Regional buss  0,7%  0,5%  16%  14% 

Gång och cykel  0,8%  0,3%  21%  8% 

Summa regionalt  1,1%  0,7%  30%  19% 

Totalt långväga och 
regionalt 

 1,1%  0,7%  28%  18% 

varav bil  1,0%  0,7%  27%  18% 

varav tåg  1,9%  1,0%  53%  28% 

varav buss  0,7%  0,5%  17%  14% 

* inklusive yrkestrafik 

Enligt Trafikverkets Basprognoser för persontrafiken beräknas persontransportarbetet i Sverige 

öka årligen med 1,1 procent under perioden 2017-2040, vilket motsvarar en total ökning på 

28 procent. Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka mest med 1,9 procent årligen och 

53 procent totalt under perioden.  

4.5.1.2 Prognoser godstrafik 

Nationellt sett förväntas transportarbetet för godstransporter öka med 1,8 procent årligen 

mellan 2017-2040. Prognosen visar att godstransportarbetet kommer öka med ungefär 51 

procent mellan 2017-2040, vilket innebär 156 miljoner tonkilometer år 2040 jämfört med 2017 

års 104 miljoner tonkilometer. Historiskt sett är den prognostiserade tillväxtnivån hög men 

bygger princip uteslutande på den ekonomiska prognosen i långtidsutredningen. 47 Förväntad 

ökning av godstransportarbete för respektive trafikslag mellan 2017-2040 visas i Figur 4.5:1. 

                                                             
46 Ibid.  
47 Trafikverket (2018), Reviderade prognoser för person- och godstransporter 2040 
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Figur 4.5:1 Förväntad ökning av godstransportarbete mellan 2017 och 2040 för olika trafikslag mätt i 
miljoner ton km/år nationellt.48 

4.5.1.3 Prognoser och spårkapacitet 

I denna utredning används trafikprognoser huvudsakligen vid kapacitetsanalyser och 

dimensionering av åtgärdsförslag på järnväg. Prognosticerad person- och godstrafik på banor i 

Värmland visas i Figur 4.5:2. 

 

Figur 4.5:2 Prognosticerad trafikförändring enligt Trafikverkets Basprognos 2040 jämfört med dagens 
trafik.49  

Den prognosticerade trafikförändringen för olika banor i Värmland visas även i Tabell 4.5:2 . 

                                                             
48 Ibid.  
49 Trafikverket (2020), Tågtrafik och kapacitet 2019-2040 med utbyggnader enligt fastställd plan 2018-2029 
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Tabell 4.5:2. Prognosticerad trafikförändring enligt Trafikverkets Basprognos 2040 jämfört med dagens 
trafik (2019).50  

Bana Sträcka 
Persontåg Godståg 

2019 2040 Skillnad 2019 2040 Skillnad 

Inlandsbanan Kristinehamn-Nykroppa 2 4 2  3 5 2  

Fryksdalsbanan Kil-Sunne 24 32 8  4 2 -2  

Bergslagsbanan Kil-Daglösen 0 0 0  9 13 4  

N-/V-banan Kil-Grums 20 32 12  21 38 17  

Värmlandsbanan  

Strömstorp-Kristinehamn 32 40 8  17 31 14  

Kristinehamn-Karlstad 60 50 -10  15 29 14  

Karlstad-Kil 74 66 -8  24 51 27  

Kil-Arvika 30 34 4  20 35 15  

Arvika-Charlottenberg 28 30 2  18 34 18  

 

I Figur 4.5:2 och Tabell 4.5:2 noteras en kraftig ökning av persontåg på Norge-/Vänerbanan 

samtidigt som det sker en kraftig minskning mellan Kristinehamn-Kil till år 2040. Minskningen 

mellan Kristinehamn-Kil förklaras som en anpassning till den begränsade kapaciteten på 

Värmlandsbanan, där godstrafiken ökar kraftigt på bekostnad av färre persontåg.51 Någon 

förklaring till den kraftiga ökningen på Norge-/Vänerbanan finns inte, men det kan vara ett 

antagande om fler tåg över dygnet.  

I Tabell 4.5:3 jämförs antalet tåg under ett vardagsmedeldygn i Tågplan 2019 med Basprognos 

2040. Tabellen visar att dagens kapacitetsbegränsningar med enkelspår på Värmlandsbanan i 

praktiken inte medger fler tåg under de mest belastade timmarna på dagen. Däremot kan i viss 

utsträckning fler tåg köra under lågtrafiktimmar (mitt på dagen och nattetid), vilket i sin tur 

reducerar möjligheterna att bedriva resurs- och kostnadseffektivt underhåll på banan utan 

avstängning eller trafikreduceringar. 

Tabell 4.5:3 Antal tåg per dag (enkelturer) och bedömd kapacitetsbelastning enligt Tågplan 201952 och 
Basprognos 2040.  

Linjeindelning Spår 
Tågplan 2019 

Kommentar 
Persontåg Godståg Totalt Kapacitet 

Laxå-Kristinehamn Enkelspår  32  17  49 0,60 Medel kapacitetsutnyttjande. 

Kristinehamn-Karlstad Enkelspår  60  15  75 0,81 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Karlstad-Kil Enkelspår  74  24  98 0,97 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Kil-Arvika Enkelspår  30  20  50 1,01 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Arvika-Charlottenberg Enkelspår  28  18  46 1,02 Högt kapacitetsutnyttjande. 

  

                                                             
50 Trafikverket (2020), Tågtrafik och kapacitet 2019-2040 med utbyggnader enligt fastställd plan 2018-2029 
51 Ibid. 
52 Trafikverket (2018), Fastställd Tågplan 2019 (TRV2017/100874) 
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Linjeindelning Spår 
Basprognos 2040 

Kommentar 
Persontåg Godståg Totalt Kapacitet 

Laxå-Kristinehamn Enkelspår  40  31  71 0,81 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Kristinehamn-Karlstad Enkelspår  50  29  79 0,81 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Karlstad-Kil Enkelspår  66  51  117 0,97 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Kil-Arvika Enkelspår  34  35  69 1,01 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Arvika-Charlottenberg Enkelspår  30  34  64 1,02 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

 

Utifrån förutsättningarna i Tabell 4.5:3 är bedömningen att trafikutvecklingen i Basprognos 

2040 kräver stora infrastrukturinvesteringar på Värmlandsbanan för att såväl kollektivtrafiken 

som godstransporterna på järnväg ska kunna matcha framtida samhällsbyggnad. Detta 

bekräftas också av de steg 2 åtgärder enligt fyrstegsprincipen som vidtagits för att optimera en 

hög trafikefterfrågan med ett mer effektivt nyttjande av kapaciteten på befintlig bana, såsom 

slopade uppehåll och längre körtider.53  

4.5.2 Förändringar skatter och avgifter 

Bränsleskatteökning 

Regeringen tog 2015 beslut om att successivt höja bränsleskatterna som ett steg på vägen mot 

att minska växthusgaserna från transportsektorn. Skatterna används för att finansiera åtgärder 

och satsningar inom järnväg och väg. 

Banavgift 

Järnvägsföretag som bedriver tågtrafik betalar främst banavgifter till Trafikverket. Dessa 

avgifter har som syfte att täcka kostnaden för järnvägsinfrastruktur. Enligt prognoser kommer 

banavgifterna att fördubblas till år 2040 jämfört med nivåer år 2014. De externa kostnaderna 

ökar bara marginellt medan banavgifter ökat successivt de senaste åren. Banavgiften kommer 

framförallt öka för dieseldrivna tåg, den kostnadsökningen beräknas vara ungefär dubbelt så 

stor som för eldrivna tåg mellan 2010 och 2030. 

4.5.3 Kommunala planer och utveckling  

Värmlandsbanan går igenom de värmländska kommunerna Kristinehamn, Karlstad, Kil, Arvika 

och Eda. Värmlandsbanan är av riksintresse för kommunikationer och hur kommunerna ser på 

utveckling av järnvägen finns bland annat beskrivet i kommunernas översiktsplaner, vilket 

beskrivs i Bilaga 6. 

  

                                                             
53 Trafikverket (2016), Omtag tilldelning Värmland - Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya 
konstruktionsregler för ökad robusthet 
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5 Brister och behov 
Av regeringens fastställelsebeslut av nationell transportplan 2018-202954 framgår flertalet 

brister som omfattar och berör denna fördjupade utredning för Värmlandsbanan. Det handlar i 

huvudsak om brister för Värmlandsbanan men övriga brister i Värmlandsstråket, 

Inlandsstråket och Vänerstråket tangerar också.  

I föreliggande kapitel redovisas identifierade brister och behov för Värmlandsbanan och 

anslutande system, vilka har framkommit av tidigare utredningar samt vid intervjuer och 

dialogmöten i samband med denna utredning. Bristerna bidrar sammantaget till Värmlands-

banans betydande brister vad gäller användarbarhet, kapacitet, robust och punktlighet.  

Samtliga brister redovisas utifrån ett stråk- och systemperspektiv där utgångspunkten är 

transportsystemets funktion och flöden för såväl gods- som persontrafik. 

 Redovisade brister i underlag till nationell plan 

I underlagsrapport55 till den nationella planen redovisade Trafikverket i huvudsak följande 

brister på Värmlandsbanan: 

- Värmlandsbanan är enkelspårig och har betydande brister i användbarhet, kapacitet, 

robusthet och punktlighet. 

- De största bristerna återfinns på sträckan mellan Kristinehamn till Charlottenberg 

- Betydande brister återfinns även kapacitetsmässigt för Kils bangård på grund av för 

korta spår och ett bristfälligt ställverk. Flexibiliteten på stationen saknas eftersom spår 

blockeras när långa tåg körs in på stationen. Det innebär även brister i användbarhet, 

robusthet och punktlighet56 

- Brister på flera stationer mellan Kil och Charlottenberg då plattformarna är för korta 

- På grund av bärighetsproblem finns det risk för varaktig nedsättning av axellast av bron 

över Norsälven mellan Kil och Fagerås 

- Tågtrafiken på banan genom Karlstad orsakar vibrationer i närbelägna byggnader vilket 

är en betydande brist avseende hälsa. 

Västra Götalandsregionen anger i sitt arbete med målbild för tågtrafiken i Västra Götaland i 

samråd med Region Värmland önskemål om genomgående tåglinje Karlstad– Skövde–

Falköping–Jönköping. Stråket har särskilt vintertid även betydelse för turismen mellan sydöstra 

Sverige och Värmland/Dalarna, men också en betydande andel internationell turisttrafik på 

sommaren. 

 Värmlandsbanan generellt 

‐ Långa körtider och tidspåslag vid tågmöten på grund av att banan är enkelspårig. 

‐ Efterfrågan på trafik på banan är för stor för den tillgängliga kapaciteten, vilket 

resulterar i punktlighetsproblem.57 

‐ Högt kapacitetsutnyttjande under persontrafikens för- och eftermiddagsrusning på 

Karlstad C. 

‐ Svagt utbud och långa restider med kollektivtrafik, vilket resulterar i låg andel 

kollektivresande med järnväg.  

‐ Behov av att återöppna tidigare stängda hållplatser och etablera nya för 

regionaltrafiken. 

                                                             
54 Trafikverket (2017), Tillstånd och brister i transportsystemet, underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
55 Ibid.  
56 Bristen utreds vidare i TRV 2018/13353 Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland 
57 Trafikverket (2016), Omtag tilldelning Värmland - Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya 
konstruktionsregler för ökad robusthet 
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 Kristinehamn-Kil 

- Tågtrafiken på banan genom Karlstad orsakar vibrationer i närbelägna byggnader vilket 

är en betydande brist avseende hälsa. 

- Föråldrade ställverk vid Kil och Karlstad motverkar trafikökning.  

- Korta spår på Kils bangård, vilket påverkan kapaciteten. 

- I den västra änden av Karlstad C har bangården inte tagit höjd för anslutning till 

framtida utbyggnad till dubbelspår. 

 Kil-Arvika 

- Bärighetsproblem på järnvägsbron över Norsälven mellan Kil och Fagerås, vilket bland 

medför risk för varaktig nedsättning av axellast. 

- Korta plattformar på flera stationer mellan Kil och Arvika. 

- Flexibiliteten på Arvika station saknas eftersom spår och vägar blockeras när långa tåg 

körs in på stationen, vilket även brister i användbarhet, robusthet och punktlighet.58 

 Arvika-Charlottenberg/riksgränsen  

- Korta plattformar på flera stationer mellan Arvika och Charlottenberg 

 Anslutande system  

- Kongsvingerbanen, långt mellan mötesstationer och korta mötesspår. 

- Laxå-Kristinehamn, långt mellan mötesstationer vilket begränsar antalet tåg som kan 

framföras på denna sträcka. 

- Det finns restriktioner nattetid för godstågens trafikering på Skoghallsbanan och 

Herrhagsbangården, vilket medför att godstågsproduktionen hamnar i konflikt med 

persontrafiken dagtid i Karlstadsområdet. Det påverkar även när transporterna kan 

lämna/avgå till exempelvis Göteborgs hamn.  

                                                             
58 Ett gemensamt arbete pågår mellan Arvika kommun och Trafikverket, utredning har genomförts för planfri passage 
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6 Projektspecifika mål - Värmlandsbanan 
Med utgångspunkt i nationella, internationella, regionala och kommunala mål, se kapitel 3, 

samt identifierade brister och behov, se kapitel 5, har följande vision och övergripande 

projektspecifika mål tagits fram för Värmlandsbanan i denna utredning:  

 

De övergripande projektmålen har även kompletterats med restidsmål, mål för trafikökning och 

punktlighetsmål i ett 2030- respektive ett 2040-perspektiv. 

Projektmål 2030 

- I ett 2030-perspektiv ska Värmlandsbanan möjliggöra en restid mellan Kristinehamn 

och norska gränsen under 60 minuter med följande restider per delsträcka:  

o Kristinehamn – Karlstad 15 minuter (förutsätter dubbelspår, idag ca 19 min)  

o Karlstad – Kil 8 minuter (förutsätter dubbelspår, idag ca 12 min) 

o Kil – Arvika 17 minuter (förutsätter kapacitetsförstärkningar, idag ca 28 min) 

o Arvika – riksgränsen 17 minuter (förutsätter kapacitetsförstärkningar, idag ca 

24 min) 

- Till år 2030 ska hela Värmlandsbanan kunna möta en trafikökning på 50 procent från 

år 2020 som innefattar all tågtrafik: godståg, regionaltåg och fjärrtåg.   

- I ett 2030-perspektiv ska punktligheten ligga på 95 procent ± 5 minuter 

 

 

 

VISION:  

VÄRMLANDSBANAN 

– för ett hållbart och växande Värmland 

ÖVERGRIPANDE PROJEKTMÅL: 

o Kapaciteten för nationella och regionala 

person- och godstransporter på 

Värmlandsbanan ska förbättras så att den 

svarar mot nuvarande och framtida 

transportbehov. 

 

o Värmlandsbanan ska utgöra en robust och 

kapacitetsstark bana så att dess 

konkurrenskraft stärks och järnvägens 

marknadsandelar kan öka. 
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Projektmål 2040 

- I ett 2040-perspektiv ska Värmlandsbanan möjliggöra en restid mellan Kristinehamn 

och Arvika under 40 minuter med följande restider per delsträcka: 

o Kristinehamn – Karlstad 13 minuter (förutsätter dubbelspår och spårdragning 

utanför Kristinehamn59) 

o Karlstad – Arvika 21 minuter (förutsätter dubbelspår och spårdragning utanför 

Kil60) 

- Till år 2040 ska hela Värmlandsbanan, under förutsättning att ”Nobelbanan” och 

”Gränsbanan” är utbyggda, kunna möta en trafikökning på 100 procent från år 2020 

som innefattar all tågtrafik: godståg, regionaltåg och fjärrtåg.  

‐ I ett 2040-perspektiv ska punktligheten vara 95 procent ± 3 minuter 

  

                                                             
59 Restiden blir 15 min mellan Kristinehamn-Karlstad med en spårdragning genom Kristinehamn.  
60 Restiden blir 24 min mellan Karlstad-Arvika med en spårdragning genom Kil.  
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7 Alternativa lösningar 

 Körtidsanalys 

I ÅVS Stockholm-Oslo (2017) framgår inte vad Värmlandsbanan ska prestera avseende körtid 

för att uppfylla målet under 3 timmars restid Stockholm-Oslo. Sweco gjorde 2019 på uppdrag av 

bolaget Oslo-Stockholm 2.55 en körtidsanalys i simuleringsverktyget RailSys för hela sträckan 

Stockholm-Oslo.61 Slutsatsen som dras är att om de befintliga banorna Värmlandsbanan och 

Mälarbanan uppgraderas med högre hastighet och de nya banorna ”Gränsbanan” och ”Nobel-

banan” byggs med en hastighetsstandard på 250 km/h kommer ett snabbtåg att klara att 

trafikera Stockholm-Oslo på 3 timmar. 

Förutsättningarna för körtidsanalysen var sträckans största tillåtna hastighet och ett tidstillägg 

med 8 procent på körtiden. Som jämförelse används snabbtåg på sträckan Stockholm-Göteborg 

som har ett tidstillägg på 6-9 procent. Analysen har antagit att det är dubbelspår hela vägen men 

har inte tagit hänsyn till annan trafik som kan komma i konflikt med snabbtågen. Körtider och 

medelhastighet är uträknad med start- och stopptillägg på Värmlandsbanan i Karlstad och 

Arvika.  

Trafikverket har gjort en översiktlig tidtabellanalys enligt tågplan 2020.62 Där framgår att 

persontågens tidtabeller är lagda som lok och vagnar av kapacitetsskäl vilket ger ca 2 minuter 

längre körtid mellan Kristinehamn och Arvika jämfört med snabbtåg SJ3000. Dessutom ingår i 

tidtabellerna drygt 15 minuters tidspåslag för tågmöten på grund av enkelspår. Trafikverket har 

beräknat att nettogångtiden på dagens Värmlandsbana på delen Kristinehamn-Arvika är 54 

minuter med 2 minuters uppehåll vid Karlstad C. 

I Tabell 7.1:1 redovisas Trafikverkets gångtidsberäkning, Swecos analyserade nuläge och målbild 

för Värmlandsbanan samt resultatet av föreslagna kurvrätningar som denna utredning föreslår 

(åtgärdsförslag se vidare kommande avsnitt 7.2). Samtliga resultat redovisas med 8 procents 

tidstillägg på körtiden. 

Tabell 7.1:1 Jämförelse körtider på Värmlandsbanan.  

Sträcka 
Trafikverket Sweco Kurvrätning 

Nettogångtid Nuläge Mål Alt. A Alt. B 

Kristinehamn-Karlstad 00:18 00:17 00:13 00:15 00:13 

Karlstad-Arvika 00:36 00:39 00:24 00:24 00:21 

 

Kurvrätning alternativ A avser samtliga kurvrätningar längs befintlig bana med anslutnings-

punkt ”Nobelbanan” genom alla befintliga stationslägen på Värmlandsbanan. Resultatet av 

kurvrätningarna visar att alternativ A inte klarar körtidsmålet mellan Kristine-hamn och 

Karlstad men tangerar målbilden för sträckan Karlstad-Arvika. Anledningen till detta är dels de 

låga hastigheterna genom Kristinehamn och Karlstad, dels att sträckan för kurv-rätningarna är 

för kort för att ge tillräckligt stora tidsvinster. På sträckan Karlstad-Arvika uppnår man målet 

genom att trafikera befintlig banan genom Kils station i 70 km/h.  

Kurvrätning alternativ B innehåller samma kurvrätningar som i alternativ A plus nya 

linjedragningar öster om Kristinehamn och söder Kil med en hastighet på 250 km/h. För att 

uppnå körtidsmålet för Värmlandsbanan enligt tabellen ovan behöver snabbtåg kunna köra 

genom Kristinehamns kommun i 250 km/h. Det är också en fördel om tågen kan ges en högre 

hastighet genom Kil vilket kan vägas mot andra åtgärder såsom kortare kurvrätningar, partiella 

                                                             
61 Sweco (2019), Körtidsanalys Stockholm-Oslo, dat. 2019-12-04 
62 Trafikverket (2019), Gångtidskörning Bengt Palm  
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dubbelspår och mötesstationer på sträckan Kil-Arvika. Nya linjedragningar utanför Högboda 

och Edane samt utvidgad kurvrätning genom Silokurvan vid Skattkärr är inte medräknade i 

alternativ B. 

I Figur 7.1:1 redovisas en översiktlig hastighetsprofil för Värmlandsbanan med de olika 

alternativen. 

 

Figur 7.1:1 Preliminära hastighetsprofiler för Värmlandsbanan. 

Vid en jämförelse av Värmlandstrafiks trafikerings- och restidsmål och de infrastrukturåtgärder 

som genomförs i ett 2030- och 2040-perspektiv framträder lite olika resultat. Figur 7.1:2 

illustrerar vilka effekter trafikscenario 2030 och 2040 från Karlstad får på restider inom 

Värmland, till närliggande arbetsmarknadsregioner och till storstadsregionerna Oslo, 

Stockholm och Göteborg.  

 

Figur 7.1:2 Restidseffekter av trafikscenario 2030 och 2040 från Karlstad. 

I ett 2030-pespektiv kan alla järnvägsbundna stationer i Värmland nås inom en timme från 

Karlstad med undantag av Torsby för vilket det krävs hastighetshöjning på Fryksdalsbanan. 

Tågen når Kongsvingers arbetsmarknadsregion inom 90 minuter men för att nå arbets-

marknadsregionerna Skövde och Örebro krävs direkttåg samt hastighetshöjning och kapacitets-

förstärkande åtgärder på Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Laxå. Storstadsregionerna 
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nås inte från Karlstad under 2 timmar med befintlig Kongsvingerbanen och kapacitets-

begränsningarna mellan Kristinehamn och Laxå. 

I ett 2040-perspektiv ser situationen betydligt bättre ut. Med ”Gränsbanan” mot Oslo och 

”Nobelbanan” mot Örebro når man från Karlstad såväl Oslo som Stockholm under 2 timmar. 

Effekten till Örebro är än betydligt större, Örebro nås under en timme samt att man även når 

Västerås och Eskilstuna under 90 minuter. Däremot når tågen inte Göteborg under 2 timmar 

om inte hastighetshöjningar görs på Norge-/Vänerbanan. Göteborg skulle även kunna nås 

under 2 timmar från Karlstad via Kristinehamn och Laxå då denna väg i dagsläget har jämför-

bara restider med vägen via Norge-/Vänerbanan, men då krävs kapacitetsförstärkningar och 

hastighetshöjningar mellan Kristinehamn och Laxå vilket även skulle göra att Skövdes 

arbetsmarknad kan nås inom 90 minuter. 

Restidseffekter redovisas översiktligt i Figur 7.1:3. En likartad figur finns i ÅVS Stockholm-Oslo. 

 

Figur 7.1:3 Restidseffekter mellan Karlstad och olika destinationer avseende ett nuläge, trafikscenario 
2030 och 2040. 

 Studerade åtgärder  

I ÅVS Stockholm-Oslo föreslogs att nya och befintliga banor längs sträckan ska möjliggöra en 

restid mellan Stockholm-Oslo under tre timmar, för vilket befintliga banor, däribland 

Värmlandsbanan, föreslogs uppgraderas till högre hastighet där så är möjligt.  

Fysiska hastighetshöjande åtgärder som kan göras i befintlig spårmiljö är uppgradering av spår 

och kontaktledning, signaltekniska trimningar, slopning av plankorsningar och kurvrätningar. 

Tidigare beslutade åtgärder i nationell- och regional transportplan på Värmlandsbanan är bland 

annat rälsbyte mellan Laxå och Kil, nya mötesspår mellan Laxå och Arvika, ställverksbyte i Kil 

och Karlstad samt ombyggnad av Karlstad C, se avsnitt 4.1. Ingen av dessa åtgärder förväntas 

dock ge högre hastighetsstandard av betydelse för en kortare restid mellan Stockholm-Oslo. 

Med utgångspunkt i dessa förutsättningar har fyra olika åtgärder studerats i denna utredning 

för att erhålla ökad kapacitet och högre hastighet på Värmlandsbanan: 

‐ Dubbelspår i befintlig järnvägskorridor Kristinehamn-Kil 

‐ Dubbelspår alternativt kapacitetsförstärkande åtgärder i befintlig järnvägskorridor Kil-

Arvika 

‐ Spårgeometriska kurvrätningar och plankorsningsåtgärder för högre hastigheter 

Kristinehamn-Arvika 

‐ Trimningsåtgärder Arvika-riksgränsen 

Förslag till utbyggnadsordning och etappindelning beskrivs närmare i kapitel 8. 
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Ambitionen har varit att följa befintlig bana i möjligaste mån och samtidigt uppnå mål om högre 

hastigheter på Värmlandsbanan. Vid analys av potentiella kurvrätningar har strävan varit att 

banan skall passera befintliga fasta punkter såsom stationer, broar och stadsbebyggelse. 

I efterföljande rubriker beskrivs studerade åtgärder uppdelat i delsträckor längs Värmlands-

banan från Kristinehamn i öster till riksgränsen i väster. Åtgärder i de större tätorterna 

Kristinehamn, Karlstad, Kil och Arvika beskrivs separat. 

7.2.1 Kristinehamn  

I Kristinehamns närområde görs antagandet att den föreslagna ”Nobelbanan” kommer att 

ansluta till Värmlandsbanan. Kristinehamns kommun har utrett tre alternativa lösningar, se 

Figur 7.2:1. 

 

Figur 7.2:1 Tänkbara korridorer för ”Nobelbanan” utanför Kristinehamn med alternativa bibanor. 63 

I denna rapport utreds förutsättningarna för dubbelspår och två alternativa anslutningspunkter 

för den framtida ”Nobelbanan” till Värmlandsbanan: söder om Kristinehamn i höjd med Norrby 

(gul korridor i Figur 7.2:1) respektive norr om Kristinehamn med anslutning till Inlandsbanan 

vid Haga och Värmlandsbanan vid Östervik (röd korridor i Figur 7.2:1). Den blå korridoren 

utreds inte vidare då den bedöms ligga utanför avgränsningen för denna utredning. 

I Figur 7.2:2 redovisas två linjeval genom Kristinehamn. Linjeval A, som går genom befintligt 

stationsområde i Kristinehamn, ger längre restid för genomgående tåg jämfört med linjeval B 

som är draget norr om Kristinehamn.  

Längs befintlig Värmlandsbana genom tätorten Kristinehamn är utrymmet för dubbelspår-

utbyggnad begränsat av närliggande bebyggelse. Därav undersöks hur ett dubbelspår påverkar 

omgivningen utan kurvrätningar för högre hastighet. Alternativet med kurvrätning innebär att 

ett flertal fastigheter behöver lösas in för att åstadkomma mindre restidsvinster. 

                                                             
63 Ramböll (2019), Nobelbanan genom Kristinehamns kommun, Alternativa lösningar för anslutning av befintlig 
Station, dat. 2019-12-18 
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För linjeval B har en spårförbindelse anlagts mellan den eventuella framtida länken 

”Nobelbanan” och Inlandsbanan för att regionaltåg från Örebro ska kunna angöra 

Kristinehamns station medan genomgående tåg passerar utanför Kristinehamn. Oberoende av 

vilket linjeval som väljs i Kristinehamn så behöver befintligt stationsområde anpassas för nya 

förutsättningar. Om linjeval A väljs behöver befintligt stationsområde anpassas för att klara 

genomgående tåg i hög hastighet. Om linjeval B väljs behövs bland annat plattforms-

anpassningar mot Inlandsbanan genomföras. 

 

Figur 7.2:2 Preliminära linjeval för anslutning av ”Nobelbanan” till Värmlandsbanan i Kristinehamn. 

Sammantaget bedöms dubbelspår genom Kristinehamn innebära intrång på närliggande 

fastigheter, tillkommande behov av buller- och vibrationsåtgärder samt lägre hastighets-

standard enligt linjeval A. Ett nytt dubbelspår enligt linjeval B i orörd terräng utanför 

Kristinehamn med hög hastighetsstandard och en ny koppling mellan ”Nobelbanan” och 

Inlandsbanan ger lägre omgivningspåverkan men innebär bangårdsombyggnad och platt-

formsanpassningar för regionaltåg i Kristinehamn. 

Konsekvenserna av att anslutningspunkten till Nobelbanan inte är fastställd medför att inga 

åtgärder föreslås i ett första steg på enkelspåret mellan Kristinehamn och Östervik (ca 4,5 km 

väster om Kristinehamns station). I detta avseende krävs en fördjupad utredning om 

Nobelbanan, vilket planeras utföras tidigast år 202264. 

7.2.2 Kristinehamn (Östervik) – Karlstad 

Kristinehamn (Östervik)-Stavsnäs 

I höjd med Östervik, väster om Kristinehamn, svänger Värmlandsbanan kraftigt. Från denna 

kurva och västerut mot Ölme har ett behov av en kortare kurvrätning (ca 1,5 km) för högre 

hastighet identifierats. Därefter föreslås dubbelspåret följa befintlig bansträckning fram till strax 

                                                             
64 Trafikverket (2018), Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo (TRV 2018/60582) 



42 

 

öster om Väse där ytterligare en kortare kurvrätning (ca 1,8 km) identifierats. Väster om Väse, i 

höjd med Lindsberg, görs ytterligare kurvrätningar (ca 4,5 km) fram till Stavsnäs i anslutning 

till kurvan som rundar Skattkärrsviken, den så kallade ”Silokurvan” (linjeval A).  

 

Figur 7.2:3 Kurvrätning och framtida dubbelspårutbyggnad Kristinehamn-Skattkärr inklusive 
alternativskiljande linjer vid Silokurvan och mot Kristinehamn. 

Längs sträckan har fem nya vägbroar, fyra nya järnvägsbroar och breddning av två järnvägs-

broar identifierats. Befintliga mötesspår i Väse och Ölme görs om till förbigångsspår. 

Markförhållandena mellan Östervik och Stavsnäs bedöms som gynnsamma för kurvrätning och 

nytt dubbelspår med utskiftning av massor, överlaster och KC-pelare. 

Stavsnäs – Karlstad Östra 

Från Stavnäs västerut fram till ”Silokurvan” vid Skattkärr görs rejäla rätningar på en sträcka av 

3 585 meter, vilket kortar järnvägen ca 145 meter. ”Silokurvan” har en snäv kurvradie (r = 626 

m) vilket medför hastighetsbegränsningar (för S-tåg 140 km/h), risk för buller och vibrations-

problem från järnvägen samt intrång på sjönära bebyggelse. Mellan Stavsnäs och Skattkärr har 

därför en alternativ linjedragning studerats (linjeval B) i en vidare kurva som kan förbättra 

situationen. En fördjupad lokaliseringsstudie behöver göras för val av sträckning vid ”Silo-

kurvan”.  

Mellan Skattkärr och Karlstad Östra föreslås dubbelspåret gå i befintlig bansträckning på grund 

av närliggande bebyggelse och kommunala utvecklingsområden. Någon kortare marginell 

kurvrätning föreslås, åtminstone på det tillkommande spåret. Dessutom ger de enklare kurv-

rätningarna mellan Ölme och ”Silokurvan” i Skattkärr tillräckliga restidsvinster mellan 

Kristinehamn och Karlstad utan att någon ny sträckning behövs mellan Skattkärr och Karlstad 

Östra. Banan längs befintlig sträcka kommer på grund av dess kurvatur ge en ojämn hastighets-

profil för snabbtåg, mellan 135-200 km/h i ca 14 km och 70-90 km/h genom centrala Karlstad.  

Byggnation av en fjärde mötesstation pågår (2020) vid Välsviken, vilket på sikt även kan utgöra 

ett bra kapacitetstillskott som förbigångsspår och öka järnvägssystemets robusthet. Även mötes-

stationen i Skattkärr är lämplig att behålla som förbigångsspår för långa godståg. 

Ett vidare alternativ med ny dragning i ett stråk längs med E18 mellan Stavnäs och Kroppkärrs-

sjön har identifierats, men har avfärdats då detta alternativ bedöms avvika allt för mycket från 

utredningsdirektiven att följa befintlig bana. En järnväg i detta stråk innefattar vissa 

komplicerade och kostnadsdrivande infrastrukturlösningar, men skapar utrymme för mycket 

gynnsam samhällsutveckling i form av logistikeffektiva industrietableringar och attraktiva 
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utvecklingsområden för sjönära bostadsområden i sydsluttning utan hindrande barriärer mot 

vattnet.   

 

Figur 7.2:4 Dubbelspårutbyggnad mellan Skattkärr och Karlstad Östra. 

Markförhållandena mellan Skattkärr och Välsviken bedöms som gynnsamma för nytt 

dubbelspår med utskiftning av massor, överlaster och KC-pelare. Fem nya vägbroar, en GC-bro 

och 8-10 järnvägsbroar, bland annat över Alsterälven behöver etableras.  

Öster om Karlstad Östra finns flera komplicerade områden som ett dubbelspår ska passera. 

Förutom att hållplatsen i Välsviken behöver kompletteras för dubbelspår behöver flera vägbroar 

anpassas, banvallen i Kroppkärrssjön breddas längs en sträcka på ca 1 km och en ny 224 m lång 

järnvägsbro byggs över Klarälven. Dessutom har dubbelspår över Pråmkanalen färdigställts och 

byggnation av mötesstation i Välsviken pågår.  

 

Figur 7.2:5 Dubbelspårutbyggnad mellan Välsviken och Karlstad Östra. 

7.2.3 Karlstad C 

Delsträckan från Karlstad Östra till Karlstad C på Värmlandsbanan ingår inte i denna utredning, 

utan hanteras i andra projekt. För förståelse av systemet redovisas ändå något av de åtgärder, 

planer och visioner som finns rörande denna del. 

Efter att projekt Pråmkanalen färdigställdes under 2019 finns nu två spår mellan Karlstad Östra 

och Karlstad C. Befintliga spårförbindelse vid Karlstad Östra till hamnområdet kommer finnas 

kvar. Det innebär att tåg västerifrån trafikerar via spår 2a-b och korsar dubbelspåret för att nå 

hamnområdet medan tåg västerut kan köra direkt via spår 5a-b eller spår 6. Den växling och 

uppställning som idag sker på Karlstad C planeras under en övergångsperiod att flyttas till 

Karlstad Östra och Herrhagsbangården. En begränsning är dock spårlängder, både vid Karlstad 

Östra (längsta spår drygt 300 m) och Herrhagsbangården (217-342 m), vilket innebär att 

delning och sammansättning av långa tågset sannolikt måste ske på Karlstad C även 

fortsättningsvis. Dessutom är inte alla spår på Herrhagsbangården elektrifierade vilket kräver 
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lokbyte för vidare transport inom hamnområdet samt begränsad tid för växling på grund av 

bullerrestriktioner.  

Godståg som ankommer till Karlstad C österifrån och ska vidare ned till hamnområdet måste 

göra lokrundgång på Karlstad C. Den preliminära utformningen av Karlstad C som redovisas i 

Figur 7.2:9 innebär dock att godstågen måste köra på motriktat spår till Karlstad Östra för att nå 

hamnen vilket är kapacitetsbegränsande. Inom ramen för projektet ÅVS Tåg Tid för 

Värmlandsbanan (2013) pekades behovet av att lokalisera en ny godsbangård i Välsviken ut 

med en ny spårförbindelse till hamnområdet. Denna bangård förväntas kunna hantera 750 m 

långa godståg och därmed ersätta tågbildning av godståg på Karlstad C. Etablering av en 

godsbangård utvärderas i ÅVS Gods Värmland (2020). 

I samband med utveckling av nytt resecentrum på Karlstad C är ambitionen att anpassa 

bangårdsutformningen så att den separerar spåranvändningen för person- och godståg. 

Persontåg med resandeutbyte förväntas nyttja spår 21, 1a-b, 3a-b och 4a-b medan spår 2a-b 

kommer vara utpekat för passerande tåg österut och spår 5a-b för passerande tåg västerut. Spår 

6 nyttjas för ankommande och avgående godståg. I den västra änden av Karlstad C behöver 

bangården ta höjd för en framtida utbyggnad till dubbelspår, varför vissa växlar kan behöva 

omplaceras ett effektivt trafikeringsflöde. 

 

Figur 7.2:6 Preliminär utformning ombyggnad Karlstad C exklusive dubbelspår västerut. 

Med ovanstående trafikeringsfunktion kan uppställning av person- och godståg på Karlstad C 

företrädesvis ske under lågtrafikerade timmar. För lokrundgång för godståg till/från 

Skoghallsbanan och växling till/från Karlstad hamn via Karlstad Östra antas att huvudsakligen 

spår 5a-b kommer att användas. Generellt bör minst två genomgående spår finnas tillgänglig 

dygnet runt för godstrafiken. 

I anslutning till befintlig spårförbindelse mellan Karlstad C och Skoghallsbanan har förslag lyfts 

fram om att etablera ett nytt triangelspår mellan Skoghallsbanan och Värmlandsbanan i nord-

sydlig riktning för att avlasta dagens tvingande lokrundgång på Karlstad C.65 Detta utreds vidare 

i ÅVS Gods Värmland (2020).  

7.2.4 Karlstad – Kil (Fagerås) 

Karlstad – Hynboholm 

Från Karlstad C följer det nya dubbelspåret befintlig sträckning fram till söder om Råtorp. 

Väster om Karlstad C etableras en ny 150 meter lång bro över Älvgatan, Klarälven och Våxnäs-

gatan samt flytt av befintlig GC-bro. Över E18 och Hagalundsvägen byggs en ny 80 meter lång 

bro parallellt med befintlig bro. Vid dubbelspårsutbyggnad förbi Våxnäs industriområde och 

byggnation av planfri korsning vid Säterivägen/Nya Depåvägen byggs ett förbigångsspår som 

ger goda kapacitetseffekter, både för tåg till/från Skoghallsbanan och som buffert vid spårbrist 

på Karlstad C. Etablering av ett triangelspår mellan Skoghallsbanan och Värmlandsbanan i 

nord-sydlig riktning utvärderas i ÅVS Gods Värmland (2020). 

Förbi Råtorp har två alternativa linjeval studerats, se Figur 7.2:7. Linjeval A består av ett 

tillkommande spår som följer befintlig sträckning genom Råtorp medan linjeval B är ett nytt 

                                                             
65 Trafikverket (2013),  Tåg i tid, Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan 
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dubbelspår i en ny sträckning väster om Råtorp fram till söder om Skåre (ca 5 km). Kurvrätning 

enligt linjeval B ger en hastighet på 250 km/h medan befintlig sträckning enligt linjeval A ger en 

hastighet på 160 km/h för snabbtåg. Linjeval B passerar I2-skogen, Bryngfjordens golfbana 

samt Bryngfjordsbacken och påverkar således natur- och friluftsliv, men tillför samtidigt andra 

värden som potential att utveckla Råtorp och friluftsområdet genom minskade barriäreffekter 

från järnvägen. Alternativ B ger ett överskott av massor som skulle kunna användas till att 

exempelvis höja toppen på slalombacken. Delar av linjeval B kommer gå i bergtunnel genom I2-

skogen och Bryngfjordsbacken men påverkar golfbanan där banan går i dagen. 

 

Figur 7.2:7 Kurvrätning, ny linjedragning och framtida dubbelspårutbyggnad Karlstad-Hynboholm.  

Hynboholm – Fagerås (genom respektive förbi Kil) 

I Kil har två alternativa linjedragningar studerats, se Figur 7.2:8. 

Linjeval A innebär kurvrätning (ca 2 km) nära befintlig sträckning mellan Hynboholm och 

Klingerud där man ansluter till befintligt dubbelspår till Kils bangård. Kurvrätningen skapar 

större avstånd till en viktig vattentäkt och dess inre skyddsområden, samt leder järnvägen 

utanför de mer tätbebyggda delarna av samhället. Dragningen medför att järnvägen korsar 

under riksväg 61 två gånger och går i djup skärning genom en grusås i anslutning till grustagen. 

Vid en fördjupad lokaliseringsutredning i området kan det vara värt att överväga justeringar av 

väglinjen. Sista biten in mot Kil C behöver en 750 meter enkelspårsträcka byggas ut till dubbel-

spår. Från Kil C fram till Norsälven nyttjas befintligt enkelspår. Väster om Kil, mellan Norsälven 

och Fagerås föreslås en kurvrätning. 
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Linjeval B innebär en helt ny linjedragning söder om Kil från Hynboholm till Fagerås (ca 10,5 

km). Linjeval B kan vara ett alternativ på lång sikt, då de två nya länkarna Gränsbanan 

respektive Nobelbanan finns på plats. Linjeval B medför anläggning av nya planfria korsningar 

med vägsystemet och Norge-/ Vänerbanan samt en ny bro över Norsälven. Dessutom påverkar 

linjeval B flera kultur- och naturvärden. Noterbart är att befintlig järnväg till Kils station blir 

kvar även om linjeval B väljs, men belastningen av antalet genomgående tåg på Kils bangård 

minskar betydligt.  

Efter att linjeval B passerat Norge-/Vänerbanan finns två alternativskiljande lösningar (B1 och 

B2). Linjeval B2 följer riksväg 61 med ny bro över Norsälven och vidare i tunnel mot Fagerås. 

Linjeval B1 följer av att befintlig järnvägsbro över Norsälven är i dåligt skick som på sikt behöver 

bytas. Med en ny järnvägsbro intill befintlig kan den gamla bron slopas och en ny spår-

förbindelse byggas mot befintlig bana vilket reducerar avstängningsperioden vid byggnation och 

möjliggör koordinering av anläggningskostnader. 

 

Figur 7.2:8 Kurvrätning (linjeval A), ny linjedragning (linjeval B) och framtida dubbelspårutbyggnad 
genom Kil.  

Kurvrätning i den befintliga sträckningen genom Kil (linjeval A) innebär en längre restid med en 

antagen hastighet på 70 km/h genom stationen medan den nya linjedragningen söder om Kil 

(linjeval B) medger en hastighet på 250 km/h. Den sistnämnda ger ökade möjligheter för en 

restid under 3 timmar Stockholm-Oslo samtidigt som det avlastar Kils bangård genom färre 

passerande tåg. Linjeval B är en förbifart för genomgående tåg på Värmlandsbanan. 

Förbigångsspår för långa godståg är beroende av vilket kurvrätningsalternativ som väljs. 

Placering av förbigångsspår mellan Klingerud och Skåre kan vara lämpligt ur ett system-

perspektiv då det ligger mittemellan Karlstad och Kil. Den kraftiga lutningen från Hynboholm 

upp mot Kil (ca 10‰) gör en placering direkt nordväst om Skåre mest lämpad.  

Etablering av triangelspår öster och väster om Kils bangård mellan anslutande banor utvärderas 

i ÅVS Gods Värmland (2020). 

7.2.5 Kil (Fagerås) – Arvika 

Sträckan mellan Kil och Arvika är den längsta studerade delsträckan mellan Kristinehamn och 

Arvika och är även den kurvigaste. Kurvrätning mellan Kil och Arvika är på många platser 

besvärligt med många vattendrag och kuperad terräng. Vid kurvrätningar har ambitionen varit 
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att träffa fysiska platser för såväl nuvarande som nedlagda stationer för resandeutbyte. 

Kurvrätningar mellan Kil och Fagerås behandlas i avsnitt 7.2.4 ovan. Mellan Fagerås och Arvika 

har följande kurvrätningar identifierats: 

‐ Fagerås-Högboda ca 7 km 

‐ Högboda-Edane ca 7 km 

‐ Edane-Östvik (Arvika) ca 12,2 km 

Fagerås-Värmeln (Brunsbergstunneln) 

Flera kurvrätningar för högre hastighet har identifierats mellan Fagerås och Högboda. Från 

Björknäs till bron över sjön Värmeln följer föreslagen dubbelspårsutbyggnad i princip befintlig 

bana och klarar nödvändig hastighetshöjning med undantag vid sjön Säveln mellan Björkenäs 

och Brunsberg.  

Befintligt stationsläge i Högboda har ett antal brister, dels den hastighetsdämpande kurvan 

väster om stationen, dels järnvägens barriäreffekter genom samhället. Av denna anledning 

undersöks två alternativa linjedragningar vid Högboda, linjeval A i befintlig sträckning och 

linjeval B i en ny linjedragning i tunnel under Högboda. Linjeval B möjliggör för ett nytt 

stationsläge mer centralt i Högboda, alternativt att befintlig bana (linjeval A) behålls men enbart 

för regionaltåg. 

Mellan Fagerås och Brunsberg har två platser identifierats som lämpliga för nya mötesstationer:  

‐ Som en del av kurvrätningen där befintlig bana behålls vid Gönäs mellan Fagerås och 

Lene. Här kan tre separata mötesstationer anläggas på detta sätt. 

‐ Omedelbart söder om Brunsbergs hållplats där topografin är gynnsam och få 

konkurrerande intressen finns. 

En fördjupad lokaliseringsstudie behöver göras för val av sträckning genom eller utanför 

Högboda samt eventuell flytt av stationsläge. 

  

Figur 7.2:9 Kurvrätning och framtida dubbelspårutbyggnad Fagerås-Brunsberg inklusive två nya 
mötesstationer söder om Brunsberg och mellan Fagerås-Lene. 
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Värmeln-Arvika 

Utöver kurvrätning från Brunsberg har två linjeval studerats vid Edane. Linjeval A går i befintlig 

sträckning via dagens stationsläge i Edane medan linjeval B går i en ny sträckning norr om 

Edane. Linjeval A medför en del svårigheter då befintlig bana utgör en barriär mellan samhället 

och sjön Värmeln samt att banan är i dåligt skick. Linjeval B är tänkt som ett spår för genom-

gående tågtrafik norr om Edane. På samma sätt som i Högboda kan en flytt av stationsläget i 

Edane övervägas vid linjeval B, alternativt att befintlig bana och stationsläge behålls även om 

linjeval B väljs men enbart för regionaltåg. En fördjupad lokaliseringsstudie behöver göras för 

val av sträckning genom eller utanför Edane samt eventuell flytt av stationsläge. Om befintlig 

bana avvecklas försvinner mycket av den barriär som idag finns mellan samhället och sjön. 

Avsnittet mellan Edane och Arvika innehåller en helt ny linjedragning på grund av den 

begränsande kurvaturen på befintlig bana. Av samtliga föreslagna nya linjedragningar mellan 

Kil och Arvika är denna linjedragning den som förväntas ge störst restidsvinst. De geotekniska 

och byggnadstekniska förutsättningar bedöms översiktligt som gynnsamma på avsnittet. 

Mellan Edane och Arvika har en plats identifierats som lämplig för en ny mötesstation i Myrom 

som i ett första steg utgör en del av kurvrätningen innan nytt dubbelspår är på plats. Även i 

Myrom finns utrymme för tre separata mötes- eller förbigångsspår. 

 

Figur 7.2:10 Kurvrätning och framtida dubbelspårutbyggnad Brunsberg-Arvika inklusive ny mötesstation 

i Myrom. 

7.2.6 Arvika 

Genom Arvika tätort föreslås inga spårgeometriska åtgärder mer än utbyggnad till dubbelspår. 

Däremot behöver spåranslutningar till Lycke industriområde och Volvos industri öster om 

Arvika beaktas. En dialog pågår avseende utveckling av sjönära bebyggelse och plankorsnings-

åtgärder vid Arvika hamnområde, vilket kan medföra anpassningar på Arvika bangård. I det 

arbetet behöver det säkerställas att stationen klarar att hantera möten mellan långa godståg 

(750 m). 

Väster om Arvika planeras den framtida nya ”Gränsbanan” ansluta till Värmlandsbanan. 

Anslutningspunkten har placerats vid bron över Sävsjöälven omedelbart väster om centrala 

Arvika. I denna utredning har två alternativa anslutningsstråk i riktning mot Sulvik studerats, 

dels en sträckning söder om Jössefors (linjeval A), dels en marginellt längre sträckning i 

gynnsammare topografi norr om Jössefors med mindre påverkan på samhällen och miljö 

(linjeval B). Fortsatt utredning av exakt läge för anslutningspunkten och sträckning ingår i 

kommande utredning av ”Gränsbanan”. 
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Figur 7.2:11 Preliminära linjeval för ”Gränsbanan” norr om Arvika. 

7.2.7 Arvika – Charlottenberg/riksgränsen 

På sträckan Arvika-Charlottenberg/riksgränsen krävs ett övervägande av kapacitetsförstärkande 

åtgärder som harmoniserar med de åtgärder som BaneNor och Jernbanedirektoratet i Norge 

kommer fram till i pågående KVU för Kongsvingerbanen, bland annat hur Kongsvingerbanen 

utvecklar den svensk-norska ambitionen att köra långa godståg. För detta krävs att bangårdarna 

i Charlottenberg och Åmotsfors förlängs för att kunna hantera minst 750 meter långa godståg.  

Mellan Arvika och Charlottenberg/riksgränsen har Ottebol identifierats som lämplig 

lokalisering för en ny mötesstation, vilket även förespråkas av Tågföretagens branschförening.66 

En mötesstation i Otterbol halverar i princip körsträckan mellan Åmotsfors och Arvika och ökar 

kapaciteten på sträckan väsentligt och kan anläggas utan större intrång på befintlig bangård och 

vidare norrut. Utöver detta kan signaltekniska trimningsåtgärder vidtas beroende på hur 

trafiken över tid utvecklas på sträckan. 

                                                             
66 Branschföreningen Tågoperatörerna, intervju, 2019-12-11 
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Figur 7.2:12 Kapacitetsförstärkande åtgärder Ottebol-riksgränsen. 

Genom Eda Glasbruk går Värmlandsbanan och riksväg 61 parallellt med varandra utan 

ändamålsenliga skyddsavstånd, barriär- och avåkningsskydd saknas. På det smalaste stället är 

avståndet mellan vägkant och räls endast 2,3 meter och en olycka på vägen kan få konsekvenser 

även på järnvägen och vise versa. Närliggande bebyggelse medför svårigheter att uppnå 

erforderligt skyddsavstånd. I en förstudie för Charlottenberg-riksgränsen, delen Eda Glasbruk-

riksgränsen (2013) studerades nysträckning av väg 61 nordöst om Värmlandsbanan respektive 

flytt av järnvägen för att kunna bredda väg 61 i befintlig sträckning, båda alternativen 

avfärdades dock på grund av höga anläggningskostnader. I ÅVS Större Regionala stråk 

Värmland (2016) föreslogs att en fysisk barriär mellan väg och järnväg genom Eda Glasbruk 

anläggs samt att kontaktledningsstolpar som idag ligger mellan väg och järnväg flyttas, vidare 

utredningar kring detta pågår.  

7.2.8 Omledningsvägar för järnvägstrafiken 

Utbyggnad till dubbelspår och kurvrätning för högre hastighetsstandard kommer periodvis 

påverka framkomligheten för tåg på Värmlandsbanan. Även vägtrafiken kan påverkas vid 

omläggning av vägar, byggnation av nya broar, miljöåtgärder och slopning av plankorsningar. 

Hur man bygger har också betydelse för tågtrafiken, exempelvis kan spåravståndet vid 

utbyggnad till dubbelspår påverka tågtrafiken. Normalt spåravstånd är 4,5 meter, vilket minskar 

intrångseffekterna men ger fler avstängningar och hastighetsnedsättningar under byggnation. 

Ett spåravstånd på 6 meter ger bättre arbetsmiljö, större säkerhet vid arbete i spårmiljön och 

mindre effekter för tågtrafiken. Eftersträvansvärt vore att i möjligaste mån bygga dubbelspåret 

med 6 meters spåravstånd, där så är möjligt. 

Tågtrafiken har stor betydelse för industrin i Värmland som har behov av stora transport-

volymer, men också för kollektivtrafiken med krav på tillgänglighet. För industrin är det viktigt 
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att upprätthålla transporter året om under dygnets alla timmar för att inte riskera produktions-

bortfall på grund av uteblivna leveranser. Därför är det av stor vikt att minimera trafikpåverkan 

under byggperioderna. De framtida produktionstidsplaner som upprättas är avgörande för 

tågtrafikens framkomlighet. Ett scenario som diskuteras vid pågående planering av spårbytet på 

Värmlandsbanan är ambitionen att Karlstad och Kristinehamn ska kunna nås med tågtrafik. 

Svårigheten för persontrafiken är att omledningsvägarna förlänger restiden avsevärt, varav 

bussersättning sannolikt är mer lämpligt för den regionala persontrafiken. Långväga persontåg 

kan nå Karlstad och Kristinehamn via Inlandsbanan och Bergslagsbanan, dock med förlängd 

restid.  

Godstrafiken är inte lika tidskänslig till en viss gräns när lastbil blir ett bättre alternativ. Vid 

avstängningar på sträckorna Kristinehamn-Karlstad och Karlstad-Kil kan godstrafiken omledas 

via Inlandsbanan och Bergslagsbanan eller via Västra stambanan, Kinnekullebanan, 

Älvsborgsbanan och Norge-/Vänerbanan. Därmed kan godstågen alltid nå Kristinehamn, 

Karlstad och Kil under byggperioderna förutsatt att båda banlänkarna inte stängs av samtidigt. 

Ett alternativ för godsets framkomlighet är omlastning till Vänersjöfarten, förutsatt att 

tillräckliga fartygsvolymer kan skapas eller enklare lösningar med pråmar etableras på korta 

sträckor.  

Sträckan Arvika-Charlottenberg/riksgränsen är mer känslig för avstängning. Konsekvensen av 

avstängning på denna sträcka blir att godstågen till/från Norge måste ta en rejäl omväg via 

Norge-/Vänerbanan och Østfoldbanen. Här bedöms omledning därmed inte vara ett alternativ, 

ett ställningstagande som dock behöver avgöras från fall till fall. 

 

Figur 7.2:13 Potentiella omledningsvägar för tågtrafik i Värmland 

Alternativ för att möjliggöra godstransporter under byggtid kan handla om både val av 

transportsätt (väg, sjöfart eller järnväg) och åtgärder i infrastrukturen. Potentiella 

omledningsbanor behöver ses över avseende banstandard (hastighet, axellaster, lastprofil, fler 

mötesstationer som ger kortare enkelspårssträckor), signalsystem och kontaktledningssystem. 

Men också större åtgärder som triangelspår och nya/större godsbangårdar som kan hantera 

omlastning mellan transportslag. Likväl kan ett utbyggt BK4-nät bidra till att hantera tillfälliga 

lösningar. På sjösidan är slussarna i Trollhättan viktiga samt att se över framkomligheten 
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till/från hamnar och omlastning- och lagerfunktioner. Svaret kan vara olika för olika transporter 

som behöver ersättas och görs bäst i tydlig planering ihop med näringslivet och Norge, vilket 

kommande studier behöver titta vidare på.  

En dålig planering av genomförandet kan leda till att stora transporter radikalt ändrar mönster 

på lång sikt.    

 Potentiella effekter och konsekvenser 

7.3.1 Kapacitetsanalys 

Värmlandsbanan är och har under många år varit ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår 

vilket gett en bromsande effekt på utveckling av kollektivtrafik och godstrafik på banan. Ett högt 

kapacitetsutnyttjande (antal tåg) och en nedgången järnvägsanläggning har gjort att 

punktligheten genom åren varit låg. Tågens punktlighet i Värmland är också en av de sämsta i 

landet där andel ankomna högst 5 minuter efter tidtabell, STM(5), var 81 procent år 2019. 67 

Kapacitets- och punktlighetsproblemen har lett till att flera utredningar och förslag på såväl 

anläggningstekniska åtgärder som trafikeringsmässiga åtgärder tagits fram, se avsnitt 4.1. I en 

av Trafikverkets analyser fastställs att den avgörande orsaken till punktlighetsproblemen är att 

trafikefterfrågan på banan är för stor för den tillgängliga kapaciteten. 68 De trafiktekniska 

åtgärder som infördes 2017 var bland annat slopade uppehåll för resandetåg på ett antal utvalda 

stationer, längre uppehållstider för resandeutbyte och tågmöten och extra tidstillägg mellan 

olika noder.  

7.3.1.1 Kapacitetssituationen nuläge 

Trots en hög ambitionsnivå att komma tillrätta med bristerna på Värmlandsbanan har tidigare 

genomförda åtgärder inte varit tillräckliga för att förbättra kapaciteten på banan. Mellan 

Kristinehamn och Charlottenberg är kapacitetsutnyttjandet mycket högt, vilket begränsar 

möjligheterna att genomföra drift och underhåll och att öka tågtrafiken. Situationen ser likadan 

ut på dygnsnivå som under 2 timmars maxperiod, se Figur 7.3:1. 

 

Figur 7.3:1 Kapacitetssituationen på enkelspårig Värmlandsbanan för vardagsmedeldygn och maxperiod 
2 timmar när banan är som mest utnyttjad.69 

  

                                                             
67 Trafikverket, Trafikanalys och SCB (2020), Punktlighet på järnväg 2019 
68 Trafikverket (2016), Omtag tilldelning Värmland - Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya 
konstruktionsregler för ökad robusthet 
69 Trafikverket (2019) 
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Tabell 7.3:1. Person- och godståg mellan Karlstad-Kil vid olika klockslag under ett vardagsdygn. 

Tabell 7.3:1 redovisar person- och godståg mellan Karlstad 

och Kil (båda riktningar) mellan olika klockslag. Siffrorna 

redovisas för ett vardagsdygn under oktober månad 2019.70 

En reflektion kring kapacitetsbegränsningar för dygnet är att 

kl. 06-11 och kl. 16-19 är kapacitetsutnyttjandet som allra 

störst. Däremot finns ledig kapacitet nattetid kl. 22-06. Det 

kan finnas flera anledningar till denna snedfördelning, bland 

annat att framkomligheten för långväga järnvägstransporter 

är begränsad vid andra infrastrukturella flaskhalsar med högt 

kapacitetsutnyttjande på andra delar av järnvägsnätet. Det 

finns också restriktioner nattetid för godståg i anslutning till 

Karlstad C, på Skoghallsbanan och Herrhagsbangården, vilket 

bidrar till ökade produktionskostnader då godståg blir stilla-

stående under dessa tider. Ytterligare en parameter som 

påverkar godstågens utnyttjandetider är om lastning och 

lossning kan ske dygnet runt. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.2 Kapacitetssituationen 2030 

I ett 2030-perspektiv antas Värmlandsbanan har dubbelspår mellan Östervik (nordväst om 

Kristinehamn) och Kil, samt att kapacitetshöjande åtgärder i form av fler mötesstationer har 

genomförts på sträckan Kil-Charlottenberg/riksgränsen. Med dessa åtgärder förändras 

kapacitetssituationen i Värmland. I Figur 7.3:2 redovisas samma kapacitetskartor som år 2019 

med antagande om att kapacitetssituationen mellan Kristinehamn och Charlottenberg 

förbättras men att inga ytterligare kapacitetsförändringar sker på angränsande banor.  

 

 

                                                             
70 Tydal (2019), Karlstad-Kil 2019-10-15 

Tågpassage Skåre 2019-10-15 

Från Till Kapacitet 

00:00 01:00 2 

01:00 02:00 0 

02:00 03:00 1 

03:00 04:00 0 

04:00 05:00 2 

05:00 06:00 4 

06:00 07:00 6 

07:00 08:00 6 

08:00 09:00 5 

09:00 10:00 7 

10:00 11:00 6 

11:00 12:00 5 

12:00 13:00 4 

13:00 14:00 3 

14:00 15:00 5 

15:00 16:00 5 

16:00 17:00 6 

17:00 18:00 7 

18:00 19:00 6 

19:00 20:00 4 

20:00 21:00 5 

21:00 22:00 2 

22:00 23:00 6 

23:00 00:00 0 

Totalt antal tåg 97 
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Figur 7.3:2 Kapacitetsbegränsningar på Värmlandsbanan år 2030 med dubbelspår Östervik-Kil och 
kapacitetsförstärkande åtgärder och nya mötesstationer Kil-Charlottenberg för vardagsmedeldygn och 
maxperiod 2 timmar när banan är som mest utnyttjad. Obs! Övriga banor avser 2019 års 
kapacitetsbelastning. 

Situationen på sträckan Karlstad-Kil kommer avsevärt förbättras, såväl på dygnsnivå som under 

de mest belastade timmarna. Däremot kommer effekterna hållas tillbaka av angränsande 

flaskhalsar, framför allt på delsträckan Laxå-Kristinehamn, vilket gör att den långväga tåg-

trafiken får svårt att nå Värmland. Det gäller främst persontrafik till och från Karlstad i 

relationerna Örebro och Stockholm, samt godstrafiken till och från Hallsberg med koppling till 

TEN-T nätet. Det är också av särskilt vikt hur Kongsvingerbanen utvecklas med tiden för 

person- och godstrafiken till Norge.  

7.3.1.3 Kapacitetssituationen 2040 

År 2040 förväntas dubbelspåret vara utbyggt hela vägen Kristinehamn-Arvika samtidigt som 

”Nobelbanan” och ”Gränsbanan” ansluter till Värmlandsbanan i Kristinehamn respektive 

Arvika. Med dessa infrastrukturåtgärder antas kapacitetssituationen förändras på 

Värmlandsbanan, se Figur 7.3:3. 

 

Figur 7.3:3 Kapacitetsbegränsningar på Värmlandsbanan år 2040 med dubbelspår Kristinehamn-Kil och 
nya banor som ansluter till Värmlandsbanan för vardagsmedeldygn och maxperiod 2 timmar när banan 

är som mest utnyttjad. Obs! Övriga banor avser 2019 års kapacitetsbelastning. 

Med tågantalet enligt Basprognos 2040 och en omflyttning av persontåg till ”Nobelbanan” och 

”Gränsbanan” så förväntas belastningen på sträckorna Laxå-Kristinehamn och Arvika-

Charlottenberg/riksgränsen minska. Kapacitetssituationen mellan Kristinehamn och Arvika 

förbättras ytterligare med dubbelspår Kil-Arvika. I detta perspektiv redovisas inte 

trafikökningar enligt projektmålen i kapitel 6. 
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7.3.2 Trafikeringsscenario 

I detta avsnitt redovisas ett nulägesscenario med dagens trafik och infrastruktur samt tänkta 

trafikscenarier enligt den måltrafik för 2030 respektive 2040 som framgår av kapitel 6 och de 

föreslagna infrastrukturåtgärderna som framgår av avsnitt 7.2 i denna rapport. 

7.3.2.1 Dagens trafikscenario 

Dagens trafikscenario refererar till Tågplan 2019 där varje streck redovisar en dubbeltur, typ av 

tåg och antal tåg som banan tillåter och kan trafikera under en timme. Figur 7.3:4 illustrerar ett 

maxscenario på samtliga banor i Värmland. 

 

Figur 7.3:4 Dagens maxtrafik på banor i Värmland.71 

Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Kil är den mest kapacitetsstarka delen på järnvägs-

nätet i Värmland, men också den högst belastade. Såväl den regionala som den nationella 

persontrafiken har Karlstad C som målpunkt. Även godstrafikens flöden tenderar att koncen-

treras till Karlstad även om vissa flöden är genomgående och andra flöden passerar Värmland 

genom Kil vidare söderut på Norge-/Vänerbanan.  

I Tabell 7.3:2 redovisas fördelningen av antal tåg per vardagsmedeldygn i Tågplan 2019 och 

kapacitetsbelastningen 2019 på Värmlandsbanan. 

  

                                                             
71 Trafikverket (2018), Fastställd Tågplan 2019 (TRV2017/100874) 
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Tabell 7.3:2 Antal tåg per dag – enkelturer och kapacitetsbelastning enligt Tågplan 201972. Kapacitet gul 
visar balans mellan antal tåg och banans kapacitet medan röd illustrerar kapacitetsbegränsningar.  

Linjeindelning Spår 
Tågplan 2019 

Kommentar 
Persontåg Godståg Totalt Kapacitet 

Laxå-Kristinehamn Enkelspår 32 17 49 0,60 
Medel 
kapacitetsutnyttjande. 

Kristinehamn-Karlstad Enkelspår 60 15 75 0,81 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Karlstad-Kil Enkelspår 74 24 98 0,97 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Kil-Arvika Enkelspår 30 20 50 1,01 Högt kapacitetsutnyttjande. 

Arvika-Charlottenberg Enkelspår 28 18 46 1,02 Högt kapacitetsutnyttjande. 

7.3.2.2 Trafikscenario 2030 

I trafikscenario 2030 antas att tågtrafiken ökar med 50 procent jämfört med år 2019 och 

infrastrukturen förstärks med dubbelspår mellan Östervik och Kil samt fyra mötesstationer 

mellan Arvika och Charlottenberg. Övriga anslutande banor till Värmlandsbanan antas ha 

samma kapacitet som i Tågplan 2019. Redan i trafikscenario 2030 uppfyller delar av 

Värmlandsbanan kravet på kapacitet för att klara basprognosen för 2040. 

 

Figur 7.3:5 Trafikscenario 2030 antagen maxtrafik på banor i Värmland 

Mellan Östervik och Kil kan trafiken öka från 4 tåg/timme till 10 tåg/timme i vardera 

riktningen. Kvarvarande enkelspår Östervik-Kristinehamn ger ett lägre utfall, från 4 tåg/timme 

per riktning till 6 tåg/timme. Även sträckan Kil-riksgränsen får ett kapacitetstillskott till 

4 tåg/timme och riktning jämfört med tidigare 2 tåg/timme. I dessa relationer kan såväl den 

                                                             
72 Ibid.  
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regionala persontrafiken som godstrafiken öka. Den sträcka lägst kapacitet på Värmlandsbanan 

kommer i detta scenario vara sträckan Kristinehamn-Laxå. Denna flaskhals kommer begränsa 

möjligheterna att utveckla tågtrafiken mellan Värmland och Stockholm, Hallsberg och Örebro. 

Kapaciteten på övriga anslutande banor gör att inga fler tåg kan kombineras med 

Värmlandsbanan. 

I Tabell 7.3:3 redovisas fördelningen av antal tåg per vardagsmedeldygn i trafikscenario 2030 

och kapacitetsbelastningen på Värmlandsbanan med målsättningen om 50 procent trafikökning 

jämfört med Tågplan 2019.  

Tabell 7.3:3 Antal tåg per dag – enkelturer och bedömd kapacitetsbelastning enligt trafikscenario 2030. 
Grön visar att kapaciteten är underutnyttjad med för få tåg i förhållande till vad som är möjligt. Gul visar 
balans mellan antal tåg och banans kapacitet medan röd illustrerar kapacitetsbegränsningar.  

Linjeindelning Spår 
Trafikscenario 2030 (+ 50%) 

Kommentar 
Persontåg Godståg Totalt Kapacitet 

Laxå-Kristinehamn Enkelspår 48 26 74 0,81 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Kristinehamn-Östervik Enkelspår 90 23 113 0,90 
Ingen infrastrukturåtgärd - högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Östervik-Karlstad Dubbelspår 90 23 113 0,50 
Dubbelspår Östervik-Karlstad - 
lågt kapacitetsutnyttjande. 

Karlstad-Kil Dubbelspår 111 36 147 0,50 
Dubbelspår Karlstad-Kil - lågt 
kapacitetsutnyttjande. 

Kil-Arvika Enkelspår 45 30 75 0,70 
Tre nya mötesstationer (Fagerås, 
Brunsberg, Myrom) - medel 
kapacitetsutnyttjande. 

Arvika-Charlottenberg Enkelspår 42 27 69 0,70 
En ny mötesstation (Ottebol) - 
medel kapacitetsutnyttjande. 

7.3.2.3 Trafikscenario 2040 

I trafikscenario 2040 förväntas” Gränsbanan” och ”Nobelbanan” vara driftsatta. Det innebär att 

trafiksystemet genom Värmland får ett rejält kapacitetstillskott med dubbelspår Kristinehamn-

Arvika. Trafiken förväntas öka kraftigt med ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan” som möjliggör att 

persontåg kan trafikera under 3 timmar mellan Stockholm och Oslo. En utebliven utbyggnad av 

någon av banorna gör att Värmlandsbanan fastnar i samma trafikstruktur som trafikscenario 

2030.  

Projektmålet för tågtrafiken i detta scenario antas öka med 100 procent jämfört med år 2019. 

Möjligheterna till trafikutveckling överstiger väsentlig vad som anges i basprognos 2040 med 

reservation för att denna inte innehåller ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan”. 
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Figur 7.3:6 Trafikscenario 2040 med antagen maxtrafik på banor i Värmland 

De nya banorna ger stor potential att utveckla både person- och godstrafik i nya relationer för 

Värmland. Avståndet till större arbetsmarknader minskar väsentligt med kortare restider och 

trafikutbudet kan öka. Kils bangård kommer bli ett nav i detta scenario med tidvis stora 

ansamlingar av tåg. Det förutsätter att bangården klarar en så pass stor ökning av antalet tåg. 

Alternativet att lägga genomgående trafik på en linje utanför Kil, se avsnitt 7.2.4, skulle avsevärt 

avlasta bangårdens belastning, göra trafikeringen effektivare och ge stora restidsvinster. 

I Tabell 7.3:4 redovisas fördelningen av antal tåg per vardagsmedeldygn i trafikscenario 2040 

och kapacitetsbelastningen på Värmlandsbanan med målsättningen om 100 procent 

trafikökning jämfört med Tågplan 2019. 

Tabell 7.3:4 Antal tåg per dag – enkelturer och bedömd kapacitetsbelastning enligt trafikscenario 2040. 
Grön visar att kapaciteten är underutnyttjad med för få tåg i förhållande till vad som är möjligt. Gul visar 
balans mellan antal tåg och banans kapacitet medan röd illustrerar kapacitetsbegränsningar 

Linjeindelning Spår 
Trafikscenario 2040 (+ 100%) 

Kommentar 
Persontåg Godståg Totalt Kapacitet 

Laxå-Kristinehamn Enkelspår 24 20 44 0,60 
Ingen infrastrukturåtgärd - medel 
kapacitetsutnyttjande. 

Örebro-Östervik Dubbelspår 96 14 110 0,60 
Ny dubbelspårig bana, antaganden 
om trafikering - medel 
kapacitetsutnyttjande 

Östervik-Karlstad Dubbelspår 120 30 150 0,70 
Dubbelspår Östervik-Karlstad, 
spåranslutning Nobelbanan - medel 
kapacitetsutnyttjande. 

Karlstad-Kil Dubbelspår 148 48 196 0,70 
Dubbelspår Karlstad-Kil, ev. utanför 
Kil - medel kapacitetsutnyttjande. 

Kil-Arvika Dubbelspår 60 40 100 0,70 
Dubbelspår Kil-Arvika, 
spåranslutning Gränsbanan - medel 
kapacitetsutnyttjande. 

Arvika-Oslo Dubbelspår 32 10 42 0,50 
Ny dubbelspårig bana, antaganden 
om trafikering - lågt 
kapacitetsutnyttjande 

Arvika-Charlottenberg Enkelspår 24 26 50 0,70 
En ny mötesstation (Ottebol) - 
medel kapacitetsutnyttjande. 
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Skillnaden mellan trafikscenario 2030 och 2040 är att ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan” 

genererar trafikökning vilket antas förändra sträckan Kristinehamn-Kil från grön till gul nivå. 

Dessutom gör en överflyttning av persontåg till ”Gränsbanan” och ”Nobelbanan” att antal 

persontåg minskar på delsträckorna Laxå-Kristinehamn och Arvika-Charlottenberg. I 

trafikscenario 2040 antas de uppgå till 12 dubbelturer per vardagsmedeldygn vilket ger ett 

medelhögt kapacitetsutnyttjande. 

7.3.3 Plankorsningar 

Vid hastigheter över 200 km/h behöver plankorsningar ersättas med planfria lösningar. Den 

nya planerade hastigheten i samband med dubbelspårsutbyggnad av Värmlandsbanan kommer 

att innebära att flertalet plankorsningar längs banan måste slopas. Nya linjedragningar innebär 

vidare att vissa plankorsningar inte längre kommer att vara aktuella.  

Av de 74 plankorsningar som idag är i bruk längs Värmlandsbanan på sträckan Kristinehamn-

riksgränsen, se avsnitt 4.4.1.1, kommer 30 plankorsningar påverkas av dubbelspårsutbyggnaden 

och högre hastigheter till följd av kurvrätningar, se mer i Bilaga 11. I bilagan finns även en 

beskrivning av Trafikverkets riktlinjer för ny- och ombyggnation av plankorsningar. 

7.3.4 Effekter för näringslivet 

Åtgärderna på Värmlandsbanan innebär ökad framkomlighet och tillgänglighet för gods-

transporter i Värmland och dess omland samt skapar möjligheter för mer hållbara gods-

transporter. Åtgärderna medför vidare goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande och 

arbetspendling i Värmland liksom till och från länet. Kortare restider på Värmlandsbanan 

innebär vidare ökad tillgänglighet framförallt inom den regionala arbetsmarknaden. 

7.3.5 Påverkan på kommunala planer 

Kommunerna längs Värmlandsbanan förespråkar i sina översiktsplaner utveckling av 

Värmlandsbanan för ökad tillgänglighet och framkomlighet, vilket ligger i linje med föreslagna 

åtgärder i denna utredning.  

Längs Värmlandsbanan finns ett antal detaljplaner och några områdesbestämmelser samt 

byggnadsplaner som kan komma att beröras av utbyggnad av dubbelspår och mötesspår längs 

järnvägen, en sammanställning av dessa finns i Bilaga 12. Exakt vilka detaljplaner som påverkas 

och hur de påverkas av åtgärder på järnvägen utreds närmare i lokaliserings- respektive detalj-

projekteringsskedet i  järnvägsplaneprocessen. Tidig dialog med kommunerna är viktigt för en 

så god planberedskap som möjligt. 

7.3.6 Miljö och omgivningspåverkan 

Föreslagna åtgärder på Värmlandsbanan i form av breddning av befintligt järnvägsområde, 

kurvrätningar med delvis nya spårdragningar samt tunnlar påverkar omgivningen samt olika 

värden utmed järnvägen. Utbyggnad av nya spår kan även innebära kompletterande åtgärder 

som till exempel anläggande av servicevägar, nya kontaktledningar och teknikbyggnader som 

också kan medföra konsekvenser för olika intressen. Potentiella effekter och konsekvenser på 

olika miljö- och bevarandevärden (riksintressen, områdesskydd, landskap, natur- och kultur-

värden, friluftsliv och rekreation, naturresurser etc.) av åtgärderna samt bedömning av dess 

omgivningspåverkan redovisas i Bilaga 13. 
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8 Utbyggnadsordning och etappindelning 
För att få ut störst effekt av åtgärderna föreslås följande utbyggnadsordning, dvs. hur 

byggnationen kan delas in i etapper och genomföras inom respektive åtgärdsförslag. Dessa 

åtgärder är de förslag som svarar upp mot målår 2030 från ÅVS Stockholm-Oslo längs med 

Värmlandsbanans befintliga sträckning, med dubbelspår på sträckan Kristinehamn-Kil och 

andra kapacitetshöjande åtgärder för sträckan Kil-riksgränsen. På längre sikt genomförs 

dubbelspårsutbyggnad och kurvrätning hela sträckan Kil-Arvika samt beslutas om ny 

linjedragning ska genomföras söder om Kil. 

Ambitionen med utbyggnadsordningen är att åtgärderna ska ge reell effekt vid idrifttagning och 

ge lägsta möjliga trafikpåverkan under byggnation. Utbyggnader som inte påverkar 

trafikeringen kan pågå samtidigt, exempelvis ombyggnad planfri korsning, väg- och järnvägs-

broar samt enkelspår parallellt med befintligt spår med tillräckligt säkerhetsavstånd eller 

kurvrätning och dubbelspår i ny linjedragning. 

 Åtgärd 1 Kristinehamn/Östervik-Kil – dubbelspår 

För att upprätthålla trafikering till/från Karlstad föreslås en huvudindelning Kil-Karlstad (cirka 

20 km) och Karlstad-Östervik (cirka 32 km) som inte är avstängd samtidigt. På grund av att 

kapacitetsbristen är störst för sträckan Kil-Karlstad bör den prioriteras som första etapp. 

Utbyggnaden förutsätter att ställverksbyten i Kil och Karlstad samt triangelspår Skoghallsbanan 

och väster om Kil är genomförda.  

Två olika alternativ har tagits fram: 

Alternativ A  Befintlig sträckning Råtorp – Skåre respektive befintlig sträckning  

  Silokurvan/Skattkärr 

Alternativ B  Ny sträckning i tunnel Råtorp – Skåre respektive uträtning av   

  Silokurvan/Skattkärr 

8.1.1 Etappindelning Kristinehamn - Kil 

För att få bäst effekt av åtgärden föreslås följande etappindelning: 

Etapp 1  

- Nya mötesstationer Grönäs, Våxnäs och Stavsnäs 

- Dubbelspår Skåre-Råtorp-Våxnäs (befintlig eller ny sträckning Skåre-Råtorp) 

respektive Välsviken-Skattkärr 

Etapp 2  

- Dubbelspår Grönäs-Skåre 

- Dubbelspår Stavsnäs-Väse respektive Väse-Ölme 

Etapp 3 

- Dubbelspår Våxnäs-Karlstad C respektive Karlstad C-Välsviken  

- Dubbelspår Skattkärr-Stavsnäs (befintlig eller ny sträckning Silokurvan) 

Etapp 4 

- Dubbelspår från Stenåsen via Kils bangård till nytt triangelspår Fryksdalsbanan-

Värmlandsbanan vid östra infarten till Kil på Värmlandsbanan. 

 Åtgärd 2 Mötesstationer 

Kapacitetshöjande åtgärder Kil-riksgränsen i form av mötesstationer som bör byggas i följd för 

att få effekt. Trafikeringen kan delas in i öster och väster om Arvika där Ottebol ger ökad 
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kapacitet mot Norge och övriga mötesstationer sammantaget ger ökad kapacitet mot Kil. 

Följande etappindelning och utbyggnad mötesstationer är föreslagna: 

Etapp 1 

- Ottebol, återställ mötesfunktionen och förläng spåren på stationen för långa godståg. 

- Fagerås-Lene, kurvrätning som skapar mötesfunktion för långa godståg. 

- Brunsberg, ny mötesstation för långa godståg söder om Brunsberg. 

- Myrom, kurvrätning som skapar mötesfunktion för långa godståg. 

Etapp 2 

- Förläng spåren på stationerna för långa godståg i Charlottenberg och Åmotfors. 

 Åtgärd 3 Kil-Arvika – kurvrätningar och dubbelspår 

I ett 2040-perspektiv fortsätter kapacitetsförstärkningar med kurvrätning och dubbel-

spårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Kurvrätning genomförs för kortare restid och dubbel-

spårsutbyggnaden för ökad kapacitet, vilka med fördel kan göras samtidigt även om de 

redovisas separat nedan.  

Viktiga överväganden som behöver utredas vidare är nya stationslägen och nya linjedragningar i 

orörd terräng. 

8.3.1 Kurvrätning och dubbelspår Kil-Brunsberg 

Etapp 1  

- Kurvrätning Fagerås-Högboda 

- Kurvrätning Högboda-Brunsberg 

Etapp 2 

- Kurvrätning Kil-Fagerås alternativt ny linjedragning söder om Kil 

- Alternativ ny linjedragning utanför Högboda och eventuellt flytt av stationsläge 

inklusive nytt förbigångsspår 

Etapp 3 

‐ Dubbelspår Kil-Brunsberg 

8.3.2 Kurvrätning och dubbelspår Brunsberg-Arvika 

Etapp 1  

- Kurvrätning Brunsberg-Edane 

- Kurvrätning Edane-Arvika 

Etapp 2 

- Alternativ ny linjedragning utanför Edane och eventuellt flytt av stationsläge inklusive 

nytt förbigångsspår 

Etapp 3 

‐ Dubbelspår Brunsberg-Arvika 

Etapp 4 

- Utbyggnad ”Gränsbanan”, ny bana norr om Arvika till Oslo alternativt samordning med 

uppgradering av Kongsvingerbanen. 
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9 Förslag namngivna objekt, kostnader, nytta 
och måluppfyllelse 

 Förslag namngivna objekt och kostnader 

Följande åtgärder föreslås utgöra underlag till nya namngivna objekt för prövning i revidering 

av nationell transportplan 2022-2033 och anges i prioriteringsordning. Att åtgärderna föreslås i 

föreliggande utredning innebär inte per automatik att de kommer att beslutas som nya namn-

givna objekt. 

Grova kostnadsbedömningar, så kallade grova kostnadsindikationer (GKI) har tagits fram med 

geokalkylerna och multikriterieanalyserna som underlag. Utredningen befinner sig i tidigt skede 

så kostnaderna kan komma att behöva justeras senare i processen. Kostnaderna är ännu inte 

kvalitetssäkrade, kompletteras slutrapporten 

Åtgärd 1 Kil – Kristinehamn/Östervik – dubbelspår 

  Alternativ A befintlig sträckning Råtorp-Skåre, Silokurvan/Skattkärr 

  Alternativ B ny sträckning Råtorp-Skåre, ny sträckning Silokurvan/Skattkärr 

Åtgärd 2 Fyra Mötesstationer 

  Ottebol, Myrom, Brunsberg och Fagerås 

Åtgärd 3 Kurvrätningar Kil-Arvika-riksgränsen 

 Bedömd samhällsekonomisk nytta – kompletteras slutrapport 

Samhällsekonomiska bedömningar kommer att genomföras under hösten 2020 för föreslagna 

åtgärder och kompletteras slutrapporten.  

 Kvarstående brister 

Även om hela sträckan Kristinehamn – Arvika byggs ut till dubbelspår enligt avsikterna i  ÅVS 

Stockholm-Oslo kommer ett antal kapacitetsbrister längs Värmlandsbanan som identifierats i 

denna utredning fortsatt kvarstå, vilka kräver vidare studier. Dessa tas förslagsvis om hand i 

nästa delmoment enligt beslutad utredningsstrategi73 för underlag till framtida plan-

revideringar:  

‐ Laxå-Kristinehamn: Hög kapacitetsbelastning på sträckan under mellanperioden 2030-

2040 innan Nobelbanan byggts. Efter Nobelbanans färdigställande minskar behovet av 

kapacitet för persontåg på sträckan. Förslagsvis utreds behovet av trimningsåtgärder på 

sträckan med hänsyn till perioden 2030-2040 och trafikering på lång sikt. 

‐ Kristinehamns bangård: Utformning av bangård på lång sikt behöver ses över avseende 

dels på var Nobelbanans geografiskt bör ansluta till Värmlandsbanan och åtgärder för 

resandeutbyte, dels för att effektivisera godshanteringen mellan godsbangården och 

hamnen i Kristinehamn. I denna utredning har två alternativa anslutningspunkter till 

Nobelbanan identifierats; öster om Kristinehamn vid Norrby alternativt väster om 

Kristinehamn vid Östervik. Dessa behöver utredas vidare.  

‐ Stavsnäs-Skattkärr: Den snäva ”Silokurvan” mellan Stavsnäs och Skattkärr är 

begränsande för samhällsutveckling och dess miljöpåverkan i området. Denna 

utredning redovisar två alternativa linjedragningar som följer befintlig järnväg och 

behöver detaljstuderas avseende byggbarhet. Ytterligare överväganden behövs för att 
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fastställa om dubbelspåret kan tänkas gå i en helt ny linjesträckning mellan Stavsnäs 

och Välsviken, parallellt med E18, eller avfärdas. Oavsett linjeval behöver detta utredas 

vidare. 

‐ Kils bangård: På medellång sikt behöver bangården ses över avseende dess funktion för 

genomgående persontrafik och hantering av långa godståg, samt den trängsel och 

spårbrist som kommer uppstå med ökad person- och godstrafik på grund av 

kapacitetsförstärkningar på anslutande banor. I denna utredning har två alternativa 

linjedragningar identifierats, utbyggnad av Kils bangård eller nytt dubbelspår söder om 

samhället Kil (parallellt med riksväg 61). Val av lösning i Kil behöver utredas vidare.  

‐ Högboda och Edane: I utredningen har två alternativa linjedragningar identifierats, 

dubbelspår och kurvrätning genom Högboda och Edane eller utanför dessa orter. En 

fördjupad utredning behöver vidtas som fastställer vilka alternativ som ska utvecklas 

och om behovet att flytta befintliga stationslägen. 

‐ Arvika: Väster om Arvika har två alternativa anslutningspunkter studerats för 

anslutning av den framtida Gränsbanan till Värmlandsbanan. På samma sätt som i 

Kristinehamn behövs ett större grepp tas såväl avseende fastställande av geografisk 

anslutningspunkt och en långsiktig hållbar utformning av Arvika bangård. 

‐ Arvika-Charlottenberg: Förutom byggnation av en ny mötesstation i Otterbol behövs 

fortsatt samverkan med Jernbanedirektoratet i Norge avseende koordinering av 

åtgärder och utveckling av infrastrukturen på Kongsvingerbanen och Värmlandsbanan. 
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10 Slutsats och fortsatt hantering 
De förslag till åtgärder som redovisas i denna utredning bidrar väsentligt till att uppfylla såväl 

övergripande samhällsmål och strategier som de projektspecifika målen för Värmlandsbanan. 

De åtgärdsförslag som utredningen lyfter fram kommer med valt genomförande successivt 

undanröja brister avseende svagt utbud och långa restider med kollektivtrafik, högt kapacitets-

utnyttjande och punktlighetsproblem, samt begränsad framkomlighet och effektiv 

godshantering för näringslivets transporter. 

I nästa skede behövs lokaliseringsutredningar genomföras för åtgärderna, framför allt för att 

mer i detalj lägga fast de linjeval som är alternativskiljande.  

Värmlandsbanan kommer fortsatt vara i behov av kapacitetsförstärkningar även efter att 

föreslagna åtgärder genomförts enligt denna utredning. För att inte flytta kapacitetsproblemen 

utanför åtgärdade sträckor behöver även kvarvarande etapper förstärkas i ett 2040-perspektiv. 

Detta är avgörande faktorer för att möjliggöra att restidsmålet under tre timmar Stockholm-

Oslo kan nås, men även för att tillgodose industrins behov av tillförlitliga järnvägstransporter. 

Även intilliggande system är i behov av kapacitetsförstärkande åtgärder för att få till ett mer 

enhetligt och robust system, detta avser främst Norge-/Vänerbanan, Kongsvingerbanen och 

delsträckan Laxå-Kristinehamn på Värmlandsbanan. Fryksdalsbanan behöver också utvecklas 

för att norra Värmland ska kunna dra nytta av en kapacitetsstark Värmlandsbana. Detta är 

viktigt för att uppnå de inomregionala restidsmålen och industrins behov av godstransporter. 

Att fortsätta det gemensamma arbetet i stråket Stockholm-Oslo är väsentligt för att nå beslutade 

mål men också för den regionala helheten att få ett hållbart och växande Värmland. 

Arbetet behöver fortsätta för att möjliggöra inspel även till kommande revideringar av nationell 

transportplan. 
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