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Sveriges nya järnväg

Ett skifte på väg mot ett närmare Sverige
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Åtgärder för persontrafik mellan Halmstad 
och Markaryd

• Nya stationer i Knäred och 

Veinge (röda stjärnor).

• Kapacitetshöjande åtgärder i 

Skogaby och Majenfors (svarta 

stjärnor).

• Hastighetshöjande åtgärder för 

tåg med mjuka boggier (signal-

och plankorsningsåtgärder) 

längs banan.
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Kort historik

• Våren 2016 meddelades Trafikverket av Region Halland om behovet av mötesspår i Knäred för 

trafikering med Pågatåg i timmestrafik. 

• Ett mötesspår innebär i normalfallet krav på:

‒ Namngivet objekt i nationell/regional plan (>100 MSEK)

‒ Järnvägsplan (utgångspunkt: typfall 2) och detaljplan 

• Att mötesstationen i Knäred eventuellt tas med i nationell plan medför krav på följande 

dokumentation: 

‒ Ett dokumenterat Åtgärdsval (en åtgärdsvalsstudie, ÅVS) 

‒ En underskriven avsiktsförklaring

‒ En granskad och godkänd Samlad effektbedömning (SEB)

‒ En granskad och godkänd Grov kostnadsindikation (GKI)
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Kort historik, fortsättning

• 2017 startade Trafikverket arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).

• 2018 tog Region Halland i sin regionala plan för 2018-2029 med ett mötesspår på Markarydsbanan 

som en prioriterad åtgärd inom ramen för åtgärdsområdet ”Samfinansiering av mindre 

järnvägsåtgärder”, ett åtgärdsområde med totalt 100 MSEK.

• December 2018 blev ÅVS:en klar. Den hade under arbetets gång utökats med t.ex. trafikupplägg 

utan mötesstation, godstrafikens behov, omledningsbehov. ÅVS:en föreslog förutom mötesspår 

även trimningsåtgärder för både person- och godstrafik.

• Våren 2019 arbetade Trafikverket, Laholms kommun och Region Halland fram en avsiktsförklaring, 

påskriven av samtliga parter sommaren 2019.

• Hösten 2019 kom krav på utredningar gällande åtgärderna i förhållande till införandet av det EU-

gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).
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Vad gör vi nu?

2020-12-188

• Följer avsiktsförklaringen, dvs. arbetar med att 

möjliggöra trafikering med ett persontåg per timme 

och riktning. Med stopp i Veinge och Knäred. 

• Arbetet sker i samverkan med Region Halland och 

Laholms kommun.

• Framtagande av AKJ (Anläggningsspecifika Krav 

Järnväg) för samtliga åtgärder pågår.

‒ AKJ fastställer tekniska krav och förutsättningar för det 
fortsatta arbetet med järnvägsplan och projektering. 

‒ Bör kunna fastställas under våren 2021.

• Vi uppdaterar GKI, SEB och ev. också 

avsiktsförklaringen inför planrevideringen.



Nästa steg?
• Efter årsskiftet har vi inlett arbetet med framtagande av avtal som ska reglera den fortsatta processen, nästa skede.

‒ Arbetet med järnvägsplan, detaljplan och systemhandlingar brukar ta ca 2-3 år. 

‒ Arbetet med bygghandling och projektering brukar ta ca 1-2 år. 

‒ Byggnationen tar sedan normalt ca 1-2 år. Tidsåtgång beror på bl.a. komplexitet, resurstillgång, upphandlingsprocesser m.m.

• Genomförandet måste samordnas med tidplanen för övriga projekt i närområdet

‒ Halmstad C bangårdsombyggnad/resecentrum 

‒ Kontaktledningsbyte på Markarydsbanan 

‒ Kontaktledningsbyte på Södra Stambanan 

‒ Dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Maria 

‒ ERTMS (nytt EU-gemensamt signalsystem) på Södra stambanan, Västkustbanan och Markarydsbanan. 

• Tidplanen kommer att preciseras i takt med att processen fortskrider och ny kunskap tillkommer. Längre fram (när 

övriga projekt låses tidsmässigt) kommer vi att kunna se när åtgärderna kan/bör genomföras.

• En arbetsgrupp med Region Halland och Laholms kommun finns redan. Därutöver kommer en samrådsgrupp att 

skapas och förslagsvis även en referensgrupp för att regelbundet informera berörda regioner/kommuner. 
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Förutsättningar och samordningsbehov

• Projekt som är en förutsättning för timmestrafiken på Markarydsbanan

‒ Halmstad C bangårdsombyggnad, begränsad kapacitet under byggtiden. 

‒ Trimningsåtgärderna som gjordes 2020 underlättar, men det är fortsatt 
trångt på Halmstad C. 

• Projekt som kommer att påverka trafik på Markarydsbanan

‒ Kontaktledningsbyte på Markarydsbanan

‒ Införande av ERTMS på Markarydsbanan

• Projekt på omgivande banor som kräver omledning på 

Markarydsbanan

‒ Kontaktledningsbyte på Södra Stambanan

‒ Införande av ERTMS på Västkustbanan 

‒ Införande av ERTMS på Södra stambanan

‒ Dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan söder om Ängelholm

‒ Fyrspår Lund-Hässleholm
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2020 2023 2024 2025 20262021 2022 2027 2028 2029 2030

Möjlig trafikstart 

Markarydsbanan

Avtal om 

AKJ klart

Fastställd AKJ

våren 2021

Avtal och 

beställning av 

systemhandling/

järnvägsplan

Fastställd 

järnvägsplan

Avtal och 

beställning av 

bygghandling/

projektering

Bygghandling 

klar

Avtal och 

beställning av 

produktion

Systemhandling/Jvg-plan

Bygghandling

Produktion

Underlag till 

Nationell plan 

mars/april 2021

AKJ klar mars/april 2021

Systemhandling/järnvägsplan 2-3 år (här ca 2 år)

Bygghandling/projektering 1-2 år (här ca 1,5 år)

Produktion 1-2 år (här ca 1,5 år)

Nu

Signalutredning/AKJ

Hantering av ev. överklagan (+6 till 12 mån)

Färdiga åtgärder

2021-01-15

Halmstad C

Tidplanen för möjlig 

trafikstart påverkas av 

ev. överklagan och/eller 

närliggande projekt som 

t.ex. Halmstad C 

bangårdsombyggnad.
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Kort paus
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Kommuner och regioner redovisar sina 
planer/åtgärder

• En representant per region och kommun

• Ca 3 minuter per region och kommun
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Frågor/laget runt
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Tack!
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