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1. Uppdraget  

Regeringen gav 25 juni 2020 Trafikverket i uppdrag att, senast 28 februari 2021, redovisa 

uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg 

för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram 

på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Utgångspunkter för uppdraget är att alternati-

ven ska ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt 

öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen. 

Uppdraget är ett utredningsuppdrag och redovisningen syftar till att ge regeringen underlag 

för ställningstaganden kring fortsatt planering och finansiering av nya stambanor.   

Trafikverkets arbete med Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund pågår i enlighet 

med nationell transportplan.  

1.1. Bakgrund 

Åren 2011-2012 genomförde Trafikverket, på regeringens uppdrag, en analys av vilka effek-

tiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som skulle kunna genomföras på bland annat 

det statliga järnvägsnätet. Trafikverket rekommenderade en separering av olika slags tågtra-

fik för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050 och för att uppnå ett effek-

tivare kapacitetsutnyttjande samt mindre sårbarhet. Nya, separerade banor som kopplar 

samman ändpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö föreslogs.1  

2014-2017 hade Sverigeförhandlingen2 i uppgift att bland annat avtala om ökat bostadsbyg-

gande i samband med utbyggnad av infrastruktur, däribland nya stambanor. Sverigeför-

handlingen föreslog en snabb och sammanhängande utbyggnad av ett system med nya stam-

banor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och 

Malmö för både regional- och fjärrtrafik. I de avtal som Sverigeförhandlingen träffade med 

kommunerna längs sträckningarna finns åtaganden om att bygga cirka 100 000 bostäder. 

Sverigeförhandlingens förslag utgör, med viss justering3, grunden för den systemutformning 

som Trafikverket arbetar med i pågående planläggningsprocesser.  

1.2. Omfattning 

Regeringsuppdraget omfattar uppdatering av kostnad och samlad effektbedömning för nya 

stambanors nuvarande systemutformning samt analys av andra relevanta systemutform-

ningsalternativ som bedöms ha potential att möta uppdragets ramar och utgångspunkter. 

Trafikverket förordar inget av utredningsalternativen, utan alternativens kostnader, effekter 

och konsekvenser utgör underlag för regeringens fortsatta planering av nya stambanor. 

Det har i uppdraget ingått att samråda med berörda kommuner och regioner. Detta har ge-

nomförts i form av informations- och dialogmöten (hearingar), med aktörer i stråken Stock-

holm-Jönköping, Jönköping-Malmö respektive Jönköping-Göteborg, samt Svensk kollektiv-

                                                           
1 Trafikverket (2012) Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lös-

ningar till år 2025 och utblick mot 2050 (2012:100).  
2 Sverigeförhandlingen (2017) Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge (SOU 
2017:107). 
3 Trafikverket (2018) PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 2019/29684). 
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trafik och Tågföretagen. Syftet var dels att informera om uppdraget och utredningsalternati-

ven, dels att ta del av externa aktörers synpunkter. Synpunkter kunde även lämnas skriftli-

gen i efterhand både på de tre utredningsalternativ (RU1-3) som presenterades vid hea-

ringar, samt på ett fjärde, kompletterande, utredningsalternativ (RU4) som arbetades fram 

och delgavs efter hearingar. Synpunkter som inkom var dels processrelaterade rörande så-

dant som arbetets inriktning och upplägg samt vikten av långsiktighet i planeringen och vär-

det av ingångna överenskommelser, dels innehållsrelaterade kring utredningsalternativens 

utformning. Många synpunkter inkom kring betydelsen av centrala stationslägen.4   

2. Studerade alternativ 

Utöver att uppdatera underlaget avseende nuvarande systemutformning, som också utgjort 

jämförelsealternativ (JA), har fyra alternativa systemutformningar, så kallade utredningsal-

ternativ (RU1-4), studerats.  

Utredningsalternativen utgör inte optimerade förslag på utformning av nya stambanor, utan 

är principiella systemutformningar framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, konse-

kvenser och effekter. För att utforma optimerade förslag behövs en fortsatt utrednings- och 

planeringsprocess i samverkan med andra berörda aktörer.  

Utredningsalternativ RU 1-3 är utformade utifrån att de bedömdes ha potential att kunna 

möta uppdragets utgångspunkter att: 

 rymmas inom kostnadsramen 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå, 

 ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt 

 öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen. 

Det fjärde utredningsalternativet (RU4) avviker från uppdragsdirektivet då det redan på för-

hand bedömdes sakna potential att rymmas inom en investeringsram om 205 miljarder. 

RU4 utformades för att i jämförelse med övriga alternativ bättre kunna analysera och illu-

strera effekterna av ökad tillgänglighet genom nya reserelationer och mer centrala stations-

lägen.  

För JA har fixerat spår och 320km/h antagits för hela systemet undantaget sträckorna Göte-

borg-Borås och Järna-Linköping (Ostlänken) där ballasterat spår och STH5 250 km/h anta-

gits. För RU1-4 har, för att begränsa investeringskostnaden, ballasterat spår och STH 

300km/h antagits för hela systemet. Ballasterat spår har lägre investeringskostnad, men 

högre underhållskostnad och bedöms inte lämpligt för hastigheter över 300km/h.  

 

                                                           
4 Samtliga yttranden finns diarieförda under ärendenummer TRV 2020/85985.  
5 Största tillåtna hastighet på banan. 
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2.1. Jämförelsealternativ (JA)  

JA har en systemutformning med stations-

orter och -lägen enligt Sverigeförhand-

lingen6 och planeras utifrån syftet att:  

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges 

järnvägssystem samt möjliggöra 

punktliga och robusta resor och trans-

porter för människor och näringsliv. 

 Ge väsentligt kortare restider med tåg 

inom Sverige samt mellan Sverige och 

andra länder i Europa. 

 Genom ökad tillgänglighet och nya re-

serelationer skapa goda förutsätt-

ningar för starka arbetsmarknadsreg-

ioner och regional utveckling. 

 Främja hållbara resor och transpor-

ter. 

JA är utformat för att skapa nyttor på både 

lokal, regional och nationell nivå och trafike-

ras både med fjärrtåg och med regionaltåg. 

Regionaltågsuppläggen kring storstäderna 

och i systemets mitt kring Jönköping möjlig-

görs genom att stationer utformas för vän-

dande tåg. Fjärrtågen erbjuder både direkt-

resor mellan ändpunkterna och resor med 

mellanliggande uppehåll.  

Stationerna i JA är huvudsakligen placerade 

i centrala eller stadsnära stationslägen. De 

stationslägen som ligger utanför respektive 

tätort har främst syftet att fungera som by-

tesstationer mellan olika trafiksystem. JA 

omfattar också stationer vid två flygplatser - 

Landvetter och Skavsta.    

 

 

 

 

 

                                                           
6 Med justering enligt Trafikverket (2018) PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 
2019/29684) avseende framförallt Ostlänken och Göteborg-Borås.  
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2.2. Utredningsalternativ 1 (RU1) 

I systemets yttre delar, i anslutning till stor-

städerna, är RU1 utformat både för höghas-

tighetståg och regionaltåg medan det i mit-

ten av systemet (delarna mellan Linköping, 

Borås och Hässleholm) endast är utformat 

för höghastighetståg. Regionaltågen angör 

befintliga stationslägen (undantaget Land-

vetter flygplats) genom att den nya stamba-

nan kopplas mot befintlig järnväg eller bi-

bana så att regionaltågen kan vika av från 

nya stambanan och nå städernas centrum. 

Detta upplägg för regionaltågstrafiken gör 

att storleken på de tillkommande station-

erna längs nya stambanor kan vara mindre 

eftersom de inte behöver utformas för att 

göra plats för vändande regionaltåg.   

Stationslägen där fjärrtrafiken angör är i 

RU1 i stor utsträckning placerade i externa 

lägen.  

Till skillnad från JA har RU1 inga stationer 

i/vid Vagnhärad, Skavsta flygplats eller 

Tranås.   
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2.3. Utredningsalternativ 2 (RU2) 

I systemets västra och södra delar, i anslut-

ning till storstäderna, är RU2 utformat för 

både höghastighetståg och regionaltåg me-

dan det i övriga delar endast är utformat för 

höghastighetståg.  Regionaltågen angör be-

fintliga stationslägen genom att den nya 

stambanan kopplas mot befintlig järnväg så 

att regionaltågen kan vika av från nya stam-

banan och nå städernas centrum. Detta upp-

lägg för regionaltågstrafiken gör att storle-

ken på de tillkommande stationerna längs 

nya stambanor kan vara mindre eftersom de 

inte behöver utformas för att göra plats för 

vändande regionaltåg. Upplägget utan reg-

ionaltågstrafik på den gemensamma 

sträckan mellan Stockholm och Jönköping 

skapar utrymme för fler fjärrtåg totalt i sy-

stemet. Mellan Göteborg och Borås möjlig-

görs mycket hög turtäthet för regionaltågen 

då alla tåg på sträckan har samma hastighet 

och inte gör några mellanliggande uppehåll 

längs nya stambanan.  

Stationslägen där fjärrtrafiken angör är i 

RU2 huvudsakligen placerade i externa lä-

gen.  

Till skillnad från JA har RU2 inga stationer 

i/vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flyg-

plats, Tranås, Landvetter flygplats eller 

Mölndal.  
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2.4. Utredningsalternativ 3 (RU3)  

Utredningsalternativ 3 (RU3) är ett helt se-

parerat och renodlat höghastighetssystem 

utan någon regionaltågstrafik. Regionala re-

sor antas ske med fjärrtågen som har hög 

turtäthet i hela systemet.   

Systemutformningen i RU3 utgörs i huvud-

sak av externa stationer i anslutning till 

större städer och bytesstationer i kostnadsef-

fektiva korsningspunkter med Kust till kust-

banan och Skånebanan. Utredningsalternati-

vet ger, på grund av få fasta punkter i kombi-

nation med få stadspassager, en stor flexibi-

litet och möjlighet för kostnadseffektiva lin-

jesträckningar.  

Jämfört med JA så innehåller RU3 inga möj-

ligheter till tågvändning vilket minskar beho-

vet av stora stationer och därmed minskar 

kostnaden.  

RU3 är det utredningsalternativ som skiljer 

sig mest från JA. Till skillnad från JA har 

RU3 inga stationer i/vid Vagnhärad, Nykö-

ping, Skavsta flygplats, Tranås, Landvetter 

flygplats eller Mölndal. Stationerna vid Vär-

namo och Hässleholm utgörs i stället av by-

tesstationer vid Kust till kust-banan och Skå-

nebanan. 
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2.5. Utredningsalternativ 4 (RU4) 

RU4 är, undantaget stationsplaceringarna i 

Linköping och Jönköping, att extern Station 

Norrköping inte möjliggör omstigning till 

Södra Stambanan samt att Station Kust till 

kust-banan ersatt Station Värnamo, lika 

RU2. 

I systemets västra och södra delar i anslut-

ning till storstäderna är RU4 utformat för 

både höghastighetståg och regionaltåg me-

dan det i övriga delar endast är utformat för 

höghastighetståg.  Regionaltågen angör be-

fintliga stationslägen genom att den nya 

stambanan kopplas mot befintlig järnväg så 

att regionaltågen kan vika av från nya stam-

banan och nå städernas centrum. Detta upp-

lägg för regionaltågstrafiken gör att storle-

ken på de tillkommande stationerna längs 

nya stambanor kan vara mindre eftersom de 

inte behöver utformas för att göra plats för 

vändande regionaltåg. Upplägget utan reg-

ionaltågstrafik på den gemensamma 

sträckan mellan Stockholm och Jönköping 

skapar utrymme för fler fjärrtåg totalt i sy-

stemet. Mellan Göteborg och Borås möjlig-

görs mycket hög turtäthet för regionaltågen 

då alla tåg på sträckan har samma hastighet 

och inte gör några mellanliggande uppehåll 

längs nya stambanan.  

Stationer där fjärrtrafiken angör är i RU4 en 

mix av både externa, stadsnära och centrala 

lägen samt för station Kust till kust-banan 

ett läge där kostnadseffektiv korsningspunkt 

mellan de båda banorna möjliggörs.  

Till skillnad från JA har RU4 inga stationer 

i/vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flyg-

plats, Tranås, Landvetter flygplats eller 

Mölndal.  
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3.  Effekter, konsekvenser och kostnader  

3.1. Kapacitet i det totala järnvägssystemet 

Att bygga nya stambanor bidrar till en betydande ökning av kapaciteten i det totala järnvägs-

systemet och därmed plats för fler person- och godståg. De nya stambanorna tillför både ny 

kapacitet genom nya dubbelspår och frigör kapacitet på de befintliga stambanorna. När hu-

vuddelen av den snabba persontrafiken flyttas till de nya stambanorna blir det mer utrymme 

över på de befintliga stambanorna för gods- och långsammare persontrafik. Att separera den 

snabbare persontrafiken från den långsammare person- och godstrafiken ger också ett effek-

tivare utnyttjande av kapaciteten då tåg i olika hastigheter inte hindrar varandra genom att 

snabba tåg kör ikapp och saktas in av de långsammare.  

 

Alla studerade alternativ, både JA och RU1-4, bidrar till en betydande ökning av kapacitet i 

det totala järnvägssystemet för både person- och godstrafik. Generellt så bidrar JA och RU1, 

2 och 4 till mer kapacitet i hela järnvägssystemet än RU3 eftersom regionaltågstrafik, i olika 

grad, flyttas över till nya stambanor i alla alternativ utom RU3.   
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Antalet möjliga godståglägen per dygn på Västra och Södra stambanan ökar kraftigt i alla 

studerade alternativ. Mellan JA och RU1-4 är resultaten snarlika varandra, men en viss skill-

nad i form av något färre tillgängliga godståglägen kan ses för de delar där regionaltrafik går 

vidare från nya stambanan ut på befintlig stambana. Även fördröjningstiden för godståg 

minskar avsevärt och möjligheten att framföra godståg under persontrafikens högtrafikpe-

riod ökar. Vidare ökar möjligheten till trafikering med långa (750m) godståg, vilket tillsam-

mans med fler godstågslägen underlättar för godstransporter till kontinenten över en fram-

tida Fehmarn Bält-förbindelse. 

3.2. Restider 

Restiderna påverkas av flera faktorer, till exempel viken hastighet som tillåts längs banan, 

hur gena sträckor som möjliggörs av systemutformningen och hur trafikupplägget ser ut. 

För resenärer som har start- eller slutdestination i centrum på en mellanliggande stationsort 

är det, ur ett hela-resan-perspektiv, fördelaktigt om stationen är placerad i ett centralt eller 

stadsnära läge. För resenärer mellan ändpunkterna är det fördelaktigt med externa eller 

stadsnära stationer som ofta inte innefattar behov av hastighetsbegränsningar i samma ut-

sträckning som vid passage genom städer.  

Restider för fjärrtågen på sträckan Stockholm-Göteborg visar på 4-12 minuter kortare resti-

der i RU1-4 jämfört med JA. I RU2-4 blir restiden för en resa mellan Stockholm och Göte-

borg kortare än två timmar.  
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Restider Stockholm-Göteborg 

 JA RU1 RU2 RU3 RU4 

Direkt 2:05 2:01 1:56 1:54 1:59 

 

Restider för fjärrtågen på sträckan Stockholm-Malmö visar på 1-7 minuter kortare restider i 

RU1-4 jämfört med JA.   

 

I både relationen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är det främst externa stat-

ionslägen och ändrade trafikupplägg på den gemensamma sträckan Stockholm-Jönköping 

som bidrar till de kortare restiderna jämfört med JA.  

För resor mellan stationsorter längs den nya stambanan påverkas restiderna jämfört med JA 

på olika sätt i de respektive utredningsalternativen. För resenärer med någon av stationsor-

ternas centrum som målpunkt kommer de externa lägena i utredningsalternativen innebära 

att restidsförändringen ur ett hela-resan-perspektiv skiljer sig åt beroende på hur långt rese-

nären reser. Ju kortare distans, desto mer kommer resenären förlora i restid jämfört med 

JA, medan resenärer på långa sträckor fortsatt kommer ha likvärdiga eller kortare restider 

jämfört med JA.  

3.3. Resandevolymer  

Resandevolymerna i det nya stambanesystemet påverkas av en mängd faktorer som till ex-

empel tillgänglighet till stationer, turtäthet och restid men också sådant som punktlighet, 

befolkningssammansättning och biljettpriser. Generellt så bidrar nya stambanor till ett mar-

kant ökat tågresande, men mellan de studerade alternativen syns endast mindre skillnader. 

De långväga reserelationer som får störst mängd tågresande är Stockholm-Göteborg och 

Stockholm-Malmö/Köpenhamn.  

I alla alternativ så visar Sampers en markant ökning av resande i båda sträckorna Stock-

holm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Resultat av tidigare utredningar från Sverigeför-

handlingen och kompletterande analyser inom uppdraget som även väger in faktorer som 

punktlighet och konkurrens mellan operatörer pekar på ytterligare ökningar av resandet i 

båda relationerna, i vissa fall en fördubbling (Tabell 3). 8 Ökningarna beror både på nygene-

rerat resande och också på överflyttningar från andra trafikslag som flyg och bil, där flyget 

antas stå för det största bidraget. Generellt kan sägas att det långväga tågresandet mellan 

ändpunkterna ökar ju kortare restiderna är och ju fler avgångar som möjliggörs.  

                                                           
7 Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. 
8 Jacobs Engineering (2021); PWC (2015); Trafikverket (2021) 

Restider Stockholm-Malmö 

 JA RU1 RU2 RU3 RU4 

Direkt 2:30 2:28* 2:25* 2:23* 2:29* 
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Även för långväga resande till och från orter längs banan innebär nya stambanor i flera fall 

stora relativa ökningar jämfört med om nya stambanor inte byggs. Det sker också en ökning 

av resandet i flera reserelationer mellan Stockholm, Göteborg eller Malmö till och från orter 

som ligger utanför nya stambanor, till exempel Örebro-Malmö. 

Det mer kortväga resandet inom de regionala stråken minskar generellt i RU1-4 jämfört med 

JA eftersom utredningsalternativen har färre stationer och fler externa stationslägen vilket 

försvårar det kortväga resandet jämfört med centrala stationslägen. 

3.4. Överflyttning av resor från flyg till tåg  

Alla studerade alternativ möjliggör en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg jämfört 

med om nya stambanor inte byggs. Internationella erfarenheter visar tydliga samband avse-

ende fördelningen av marknadsandelar mellan tåg och flyg beroende på tågets restid. Vid 

centrum till centrumresor på under cirka tre timmar ökar tågets konkurrenskraft gentemot 

flyget. Det är dock inte bara restiden som påverkar den potentiella överflyttningen från flyg 

till tåg. Även tågens punktlighet, turutbud och bra konkurrens mellan operatörer har inver-

kan på attraktiviteten och därmed marknadsandelarna.  

Den sammanvägda bedömningen är att tågets marknadsandelar har möjlighet att uppgå till 

ca 90% på sträckan Stockholm-Göteborg, ca 80% på sträckan Stockholm-Malmö och ca 60% 

på sträckan Stockholm-Köpenhamn. Totalt bedöms nya stambanor skapa möjligheter för 

överflyttning av ca 2,0-2,5 miljoner resor per år från flyg till tåg, baserat på marknadsande-

lar och resandemängder för år 2019.   

  

Relation Nollalternativ Studerade alternativ 

Stockholm–Göteborg 2,5 – 4 miljoner 4 – 6,5 miljoner 

Stockholm–Malmö 1 – 2 miljoner 2 – 3,5 miljoner 

Stockholm–Köpenhamn Ca 0,5 miljoner 1 – 1,5 miljoner 
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3.5. Förutsättningar för kommersiell trafik  

För operatörer som bedriver kommersiell trafik9 behöver förutsättningar som till exempel 

attraktiva restider och tillräckligt resenärsunderlag finnas för att möjliggöra en lönsam verk-

samhet. 10 

För JA och RU1-4 är det framförallt tre alternativskiljande faktorer som bedöms påverka 

förutsättningarna för den kommersiella trafiken: 

 Konkurrens från skattefinansierad regionaltrafik  

- Gäller framförallt i de kortare relationerna och yttrar sig dels genom bil-

jettintäkter och dels genom att tillgången på avgångstider minskar. 

 Restider 

 Stationernas lägen  

- De kommersiella aktörerna ser stora fördelar med centrala stationslägen, 

särskilt för de största städerna och för orter med potential som bytesnoder.  

Alternativ med omfattande regionaltrafik som i JA ger att resenärer i hög utsträckning reser 

med regionaltåg, vilket bedöms påverka biljettintäkterna för den kommersiella trafiken ne-

gativt. I RU1-RU4 minskas den regionala trafiken för dessa sträckor, med effekten att dessa 

resor istället görs med fjärrtåg. Det bedöms leda till förbättrade förutsättningar för den 

kommersiella trafiken då antalet resenärer ökar.  

Restiderna mellan ändpunkterna förbättras i RU1-RU4 jämfört med JA. Korta restider är 

attraktiva och bedöms ge positiva effekter för den kommersiella trafiken. Restiderna för 

centrum-till-centrumresor i de mellanliggande stationsorterna blir dock längre vid externa 

stationslägen vilket bedöms påverka förutsättningarna negativt.  

Alla studerade alternativ bedöms ge goda förutsättningar för kommersiell trafik. Bäst förut-

sättningar bedöms RU4, följt av RU2 ge på grund av attraktiva restider i kombination med 

mindre konkurrens från den skattefinansierade regionaltrafiken jämfört med JA.   

3.6. Stationslägenas betydelse för samhällsutvecklingen 

Nya stambanor skapar ökad tillgänglighet. Samhällsutveckling som kan kopplas samman 

med förändrade infrastrukturförutsättningar hänger tätt samman med förändringar i till-

gänglighet. Tillgänglighet till både bostads- och arbetsmarknader är i sin tur en grund för 

ekonomisk tillväxt och andra dynamiska effekter.  

Den stora tillgänglighetsnyttan för flertalet uppkommer vid systemutformningsalternativ 

som både tillför ny kapacitet och tillgänglighet genom den nya järnvägen och samtidigt möj-

liggör en stor avlastning av befintliga stambanor. Den "dubbla" effekt som då uppnås genom 

att både långväga tågresor avsevärt förbättras genom kortare restider och att orter längs be-

fintliga banor kan få utökad och tätare tågtrafik har från början varit ett bärande motiv 

bakom ett nytt stambanesystem. 

Det är framförallt möjligheterna till regional arbetspendling som driver den lokala och reg-

ionala utvecklingen vid systemets mellanliggande stationsorter. En systemutformning med 

                                                           
9 I referenstrafiken för nya stambanor antas fjärrtrafik med höghastighetståg bedrivas på kommersi-
ell basis och den snabba regionaltrafiken av regionala kollektivtrafikmyndigheter. 
10 PWC (2015) Sverigeförhandlingen – Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg 
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ett färre antal mellanliggande stationsorter får ett tydligt fokus mot ändpunktsmarknaderna. 

Ett sådant system gör att nyttorna förskjuts mot systemets ändpunkter.  

För de mellanliggande stationsorterna i systemet är stationens placering viktig då tillgäng-

ligheten för ortens näringsliv och boende är det som driver utvecklingen.  

Centrala stationslägen i princip alltid att föredra ur ett regionalt och lokalt utvecklingsper-

spektiv. Då får lokalsamhället störst utväxling av stationen genom att den goda tillgänglig-

heten förstärker utvecklingen på orten och i regionen. Om utgångspunkten ur ett systemper-

spektiv och i vissa fall regionalt sammanhang är att vidga upptagningsområdet så mycket 

som möjligt är det inte alltid lika givet att en centralt placerad station är att föredra. Många 

gånger kan centrala stationslägen även ge de bästa förutsättningarna för ett stort upptag-

ningsområde (till exempel genom anslutande järnvägar och andra kollektivtrafikstråk i cent-

rum) men det behöver inte alltid vara så, i synnerhet inte i de mer glest befolkade delarna 

där anslutningsresor till stationen i högre grad sker med bil. 

För att stationerna längs den nya stambanan sammanvägt ska ges så optimala placeringar 

som möjligt är det viktigt att tydliggöra varje specifik stations funktion i systemet, dess bety-

delse för såväl lokala som regionala och nationella nyttor samt de platsspecifika förutsätt-

ningarna. Viktigt är vidare att det finns gemensamma målbilder kring de respektive station-

ernas olika funktion och kring denna en aktiv samverkan mellan kommuner, myndigheter, 

näringsliv och andra berörda.  

3.7. Konsekvenser för planeringen i berörda kommuner och regioner   

En förändring av inriktningen för nya stambanor jämfört JA skulle få stor påverkan på den 

regionala och kommunala planeringen som är utformad för att möta Sverigeförhandlingens 

avtal kring stationer och stationslägen. Ändrad inriktning i en kommun som kommit långt i 

sin planeringsprocess innebär omtag och behov av planjusteringar samt riskerar att påverka 

de förväntningsvärden11 som byggts upp över tid.   

I kommuner vars nuvarande planering behöver justeras utifrån ett förändrat eller uteblivet 

stationsläge kan andra investeringar i infrastruktur bli nödvändiga för att anpassa trafiksy-

stemen till nya stationslägen eller stationer i andra orter. Det kan även medföra ökade kost-

nader för den kompletterande kollektivtrafik som krävs för att nå en ny stadsnära eller ex-

tern station.  

En systemutformning enligt utredningsalternativen innebär att vissa brister som idag finns i 

järnvägssystemet och som skulle ha blivit omhändertagna i JA inte längre omfattas av den 

planerade åtgärden. Det kan röra sig om till exempel kapacitetsförstärkningar i befintlig in-

frastruktur eller moderniseringar och reinvesteringar som skjutits på framtiden i avvaktan 

på en större och mera genomgripande åtgärd. Denna typ av brister kommer att behöva han-

teras inom ramen för ordinarie åtgärdsplanering.  

  

                                                           
11 Förändrade värden på fastigheter och exploateringar på grund av en planerad åtgärd – i detta fall 
den planerade nya stambanan och dess avtalade stationslägen som förväntas ge positiv effekt ge-
nom förbättrad tillgänglighet. 
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3.8. Bostadsbyggande och bostadsmarknad  

Sverigeförhandlingens uppdrag omfattade bland annat att avtala om ökat bostadsbyggande 

genom utbyggnad av ny infrastruktur. Uppdraget resulterade i överenskommelser om totalt 

ca 285 000 nya bostäder, varav höghastighetsjärnvägen genererade cirka 100 000 av total-

summan. Avtalen grundar sig på stationslägen enligt JA.   

RU1-4 med fler externa stationslägen jämfört JA innebär risk för ett lägre bostadsbyggande 

än om stationslägen placeras enligt Sverigeförhandlingens lösningar. Risken är störst i RU3 

och i orter som till exempel Norrköping och Borås där betalningsviljan för centrala bostäder 

är särskilt tydlig samtidigt som möjligheten för arbetspendling till starka arbetsmarknads-

regioner i Stockholm respektive Göteborg försvåras med längre avstånd till den nya stat-

ionen. Externa stationslägen får mindre negativa effekter i en liten ort än i en större stad. 

3.9. Planering och genomförande 

Att planlägga och genomföra stora infrastrukturprojekt tar lång tid. Det formella planlägg-

ningsarbetet är reglerat i flera lagar, men i huvudsak lagen om byggande av järnväg 

(1995:1649). Under planläggningsprocessen analyseras och beskrivs järnvägens lokalisering 

och detaljutformning läggs slutligen fast i en järnvägsplan. Samråd och förankring med be-

rörda är en viktig del av planarbetet. Först när järnvägsplanen är fastställd och har vunnit 

laga kraft kan byggstart ske.  

För Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund pågår den formella planläggningspro-

cessen. Ostlänken är det projekt som har kommit längst i planläggningen och som har fått 

regeringens beslut om tillåtlighet. För Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund har regering-

ens handläggning av tillåtlighetsprövning ännu inte påbörjats. På sträckorna Linköping-

Borås och Jönköping-Hässleholm pågår ingen planering eller planläggning.  

Utgångspunkt för Ostlänkens tillåtlighetsbeslut är stationslägen i Vagnhärad, Nyköping, 

Skavsta flygplats och Norrköping. Stationslägena har styrt lokalisering och utformning av 

korridorens sträckning mellan orterna. Bedömningen är att förändringarna på utformning i 

RU1-4 i samtliga fall skulle föranleda att ett nytt tillåtlighetsbeslut behöver fattas.  

I flera kommuner finns avtal tecknade (avsiktsförklaringar och i några fall medfinansie-

ringsavtal samt genomförandeavtal) avseende stationslägen. I en del kommuner har också 

ändring av detaljplaner och framtagande av nya detaljplaner påbörjats. Att införa stora änd-

ringar jämfört JA riskerar att försvåra samarbetet med kommuner och regioner och att 

mycket tid och kraft kommer att behöva läggas på samverkan, förankring och förhandling.  

Ett beslut om ändrad inriktning jämfört JA skulle få olika stor tidsmässig påverkan på plan-

läggningen beroende på hur långt respektive delsträcka kommit i processen, men också på 

hur mycket den nya inriktningen skiljer sig från JA (se Tabell 4).  
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Utredningsalternativens tidspåverkan på möjlig byggstart avgörs av hur mycket av planlägg-

ningsarbetet som kräver omtag. Tidpunkten för öppning av trafik på nya stambanor hänger i 

sin tur både ihop med tiden det tar för planläggning och hur lång byggtiden är. Byggtiden 

påverkas både av de olika alternativens olika så kallade anläggningsmassa, det vill säga dess 

innehåll i form av mängd spår, broar, tunnlar med mera samt dess varierande komplexitet 

avseende till exempel stadspassager. 

Utifrån detta är den samlade bedömningen avseende byggstart för de studerade alternati-

ven:  

 JA följer nuvarande tidplan där byggstart för Ostlänken planeras till 2024, Göte-

borg-Borås till 2025-2027 och Hässleholm-Lund till 2027-2029. Detta under förut-

sättning att pågående planering inte ändras. 

 RU1 är det alternativ som är mest likt JA, men innebär ändå vissa omtag för på-

gående projekt. Ostlänken bedöms kunna påbörjas 2027-2029. Göteborg-Borås och 

Hässleholm-Lund bedöms kunna påbörjas enligt nu gällande tidplan 2025-2027 re-

spektive 2027-2029.  

 RU2 och 4. Byggnation av Ostlänken och Göteborg-Borås bedöms kunna starta ti-

digast 2030. Hässleholm-Lund bedöms påverkas i mindre omfattning och utbygg-

nad kan påbörjas 2027-2029.  

 RU3 kräver störst omställning och ingen del av nya stambanor bedöms kunna på-

börja byggnation innan 2030.  

Samtliga alternativ bedöms i sin helhet möjliga att trafikstarta i perioden 2045-2050 och i 

delar där regionaltrafik finns i alternativen bedöms denna kunna starta i perioden 2035-

2040.   

3.10. Klimat och energi 

Enligt klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp 

av växthusgaser senast år 2045. För att klara omställningen och nå klimatmålen behövs åt-

gärder inom tre samverkande områden - ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivi-

sering och ökad andel förnybar energi.  

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiinten-

siva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar och ersätts med mer energieffektivare 

 RU1 RU2 RU3 RU4 

Ostlänken     

Göteborg–Borås     

Hässleholm–Lund     

Linköping–Borås      

Jönköping–Hässleholm     

 
 

0-1 års senare-
läggning 

 1–3 års senare-
läggning 

 3–5 års senare-
läggning 

 Mer än 5 års se-
nareläggning 
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transportslag. Resor och transporter med tåg är både energieffektiva och yteffektiva och 

järnvägen utgör därför en viktig del av ett transporteffektivt samhälle.  

Nya stambanor möjliggör både överflyttning av resor med personbil och flyg samt av trans-

porter med lastbil till järnväg. Snabba personresor kommer till stor del att ske på den nya 

stambanan, vilket ger möjligheter till ökat resande samtidigt som det frigör kapacitet för 

godstransporter och fler personresor på de befintliga stambanorna.  

Alla typer av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. För att möjliggöra en 

stegvis omställning mot en klimatneutral infrastruktur till 2045 finns flera antagna delmål12 

för reduktion av utsläppen. För att reducera utsläppen krävs optimering av anläggningen 

bland annat kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad materialeffektivitet, alterna-

tiva material samt aktiva produktval för stål, asfalt, betong och armering. Figur 8 visar hur 

de totala utsläppen orsakat av anläggandet av nya stambanor skulle se ut med respektive 

utan reduktion av växthusgasutsläppen enligt uppsatta mål.  

JA ger högst utsläpp under byggtid medan RU3 ger lägst utsläpp. En av faktorerna som 

medför att JA ger högre utsläpp än utredningsalternativen är det ballastfria spåret som in-

nehåller mycket betong, vilket är en drivande utsläppspost. Ballastfria spår medför även 

andra krav på grundläggning och förstärkning vilket också genererar högre utsläpp. Andra 

betydande utsläppsposter som skiljer alternativen åt är mängden tunnlar och broar.  

Nya stambanor kommer också att påverka energianvändningen i samhället dels genom an-

läggandet av nya stambanor, dels under ett driftsskede genom bland annat överflyttning av 

framförallt resor från flyg till tåg. JA är det alternativ som kräver störst energianvändning 

under byggtid och som har lägst energivinster från överflyttningar i trafiken medan RU3 är 

det alternativ som har lägst energianvändning under byggtid och högst energivinster från 

överflyttning. Samtliga alternativ ger en positiv effekt avseende energianvändning när bygg-

fas och driftsfas vägs samman. 

                                                           
12 2020 minst 15%, 2025 minst 30%, 2030 minst 50 % samt 2035 minst 80% reduktion jämfört med 
ett antaget utgångsläge satt till år 2015.  
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3.11. Investeringskostnader 

Den senaste kostnadsbedömningen för hela systemet nya stambanor gjordes 2016 och var 

då 230 miljarder kronor med ett spann13 på +/- 30 miljarder kronor i 2015 års prisnivå. Om-

räknat till 2017 års prisnivå14 motsvarar det 245 +/- 35 miljarder kronor.  

Den nu uppdaterade investeringskostnaden för nuvarande systemutformning (JA) bedöms i 

2017 års prisnivå till 295 mdr +/-50 mdr. Skillnaden i jämförelse med tidigare kostnadsbe-

dömning är, omräknat till 2017 års prisnivå, ca 50 miljarder varav uppdaterad kostnad för 

Ostlänken förklarar cirka 30 miljarder. Skillnaden gentemot kostnadsbedömningen från 

2016 förklaras delvis av justeringar i systemutformningen men primärt av fördjupad kun-

skap kring komplexitet och kostnader kopplat till stadspassager och centrala stationslägen 

men också kring omfattningen av anpassningsåtgärder för omgivningshänsyn som krävs 

längs banan. 

Investeringskostnaden för utredningsalternativen har bedömts med hjälp av representativa 

linjesträckningar som tagits fram för att kunna uppskatta innehållet i form av broar, tunn-

lar, schaktmassor med mera. Kostnadsbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter 

och kostnaderna redovisas därför dels med den mest troliga kostnaden, dels med ett så kal-

lat osäkerhetsintervall. 

Kostnaden för de olika utredningsalternativen RU1-4 bedöms i 2017 års prisnivå till: 

 Utredningsalternativ 1 (RU1):  220 +/- 35 miljarder  

 Utredningsalternativ 2 (RU2):  200 +/- 35 miljarder  

 Utredningsalternativ 3 (RU3): 150 +/- 25 miljarder  

 Utredningsalternativ 4 (RU4): 235 +/- 40 miljarder 

Resultatet speglar tydligt kopplingen mellan den bedömda kostnaden och de olika alternati-

vens totala innehåll i form av längd spår, mängd broar, tunnlar med mera. Även spårsyste-

met, det vill säga om spåret antas vara ballasterat eller ballastfritt15, har stor påverkan på in-

vesteringskostnaden. JA består till cirka två tredjedelar av ballastfritt spår, som har en högre 

investeringskostnad än ballasterat, medan RU1-4 enbart består av ballasterat spår. Bedöm-

ningen är att ett ballasterat spår för hela JA skulle innebära 20-25 miljarder lägre kostnad. 

Kostnadsbedömningarna omfattar nya stambanor mellan anslutningspunkter vid Gersta-

berg (Järna), Almedal (Göteborg) respektive Lund. Inga kostnader för infrastruktur eller 

andra åtgärder från respektive anslutningspunkt in mot storstäderna, till exempel mellan 

Järna-Stockholm C, ingår i bedömningarna. Investeringar som ligger utanför själva huvud-

systemet men som är nödvändiga för att ge systemet avsedd grundfunktion, till exempel nya 

stationer på befintlig järnväg för att möjliggöra byten mot nya stambanan, är inkluderade i 

kostnadsbedömningarna. Åtgärder knutna till anläggningar för infrastrukturunderhåll, for-

donsunderhåll och omloppshantering16 ingår inte i kostnadsbedömningarna. 

 

                                                           
13 Angivet spann motsvarar ett antaget osäkerhetsintervall med 30-70% sannolikhet att det uppstår. 
14 Prisnivå motsvarar februari 2017, vilket är samma som för Nationell transportplan 2018-2029. 
15 Ibland benämnt ”fixerat spår” eller ”slab track”. 
16 Omloppshantering är de spår och anläggningar som krävs för till exempel parkering och städning 
av tåg när de är tagna ur omlopp. 
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I jämförelse med liknande järnvägsprojekt i andra länder bedöms kostnaden för nya stam-

banor (JA) ligga strax över medel- och mediankostnaden för studerade projekt. Alla järn-

vägsprojekt har dock olika syften och förutsättningar så därför ska jämförelsen endast ses 

som en indikation av hur kostnadsnivån ligger.  
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3.12. Kostnader för underhåll och reinvestering 

Kostnader för underhåll och reinvestering påverkas av en flera faktorer som exempelvis val 

av spårsystem, trafikintensitet samt andel byggnadsverk med mera. Kostnader har bedömts 

för direkta kostnader, det vill säga vad varje specifik underhålls- och reinvesteringsåtgärd 

kostar att genomföra över anläggningens förväntade livslängd om 120 år.  

Indirekta kostnader som till exempel minskade eller förlorade intäkter till följd av begräns-

ningar eller avstängningar för trafiken vid reinvesteringsåtgärder har inte beräknats, men är 

kopplade till val av tekniska lösningar där en anläggning med hög driftsäkerhet generellt har 

högre investeringskostnad och vice versa. Det fixerade spårsystemet är ett sådant exempel.  

RU1-2 och 4 har en högre underhålls- och reinvesteringskostnad än JA, medan RU3 har en 

lägre. Det som får genomslag är den mindre mängden anläggningsmassa och regionaltrafik, 

dock skiljer det under 20 miljarder mellan alternativen vilket är mindre än 10% av den ag-

gregerade kostnaden för respektive RU. Kostnader knutna till alternativens olika spårsystem 

är den kostnad som är den enskilt största (utöver investeringskostnaden) över anläggning-

ens livstid och är 40-60% högre i RU1-4 än i JA. 

 

3.13. Kostnadsreducerande potentialer  

Potentialer för att minska investeringskostnaden kan grovt indelas i två kategorier - mins-

kad anläggningsmassa och effektivare genomförande.  

Möjligheten att bygga järnväg på ett kostnadseffektivt sätt påverkas i första hand av hur 

järnvägen lokaliseras och utformas i relation till topografi och andra landskapsaspekter. Det 

mest kostnadseffektiva är en lokalisering som innebär att så liten mängd jord- och bergmas-

sor som möjligt behöver hanteras och som kräver ett minimum av avancerade konstrukt-

ioner som broar och tunnlar samt andra särskilda anpassningsåtgärder.   

Potentialen i dessa delar nås genom ökade frihetsgrader avseende järnvägens geografiska 

sträckning och därmed en minskad mängd anläggningsmassa. Frihetsgraderna kan ökas ge-

nom att förändra systemutformningen (som illustreras i utredningsalternativen) och utnytt-

jas bättre genom att på ett mer aktivt sätt ställa järnvägens investeringskostnad mot andra 
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hänsyn och göra de hänsynsåtgärder som krävs med för ändamålet väl avvägda anläggnings-

åtgärder.  

Förutom att minska mängden massor att hantera genom optimerade linjedragningar så kan 

ett förändrat regelverk kring hanteringen av massor bidra till en minskad investeringskost-

nad. Övriga potentialer att minska anläggningsmassan är: förenklade tätortspassager och 

stationsutformningar, anpassade fordon istället för anpassad infrastruktur och anpassade 

tekniska standarder. 

Ett kostnadseffektivt alternativ till konventionell linjeoptimering och anläggningsmetoder 

skulle i vissa landskap kunna vara så kallade landbroar med en produktionsoptimerad och 

industrialiserad utformning. Landbroar som koncept är något som under rätt förhållanden 

både kan minska anläggningsmassan och effektivisera genomförandet. 

Möjligheten att infria potentialer ökar med långsiktiga och stabila planeringsförutsätt-

ningar. Med stabila planeringsförutsättningar kan Trafikverket och samarbetspartners inom 

både det privata och offentliga verka tillsammans för att hitta kostnadseffektiva lösningar 

och optimerade processer för planering och genomförande.  

Med stabila planeringsförutsättningar finns också större möjlighet att standardisera stora 

delar av nya stambanor. Det kan gälla allt från hur utredningar genomförs till hur till exem-

pel broar, bullerskärmar och stationer utformas. För att realisera potential för industriell 

produktion och standardisering av byggnadsverk som exempelvis landbroar behöver plane-

ring för detta påbörjas redan i lokaliseringsskedet. Det är då det finns möjlighet att optimera 

en linje utifrån de förutsättningar som krävs för serieproduktion.  

3.14. Projektrisker 

Stora risker är kopplade till den osäkerhet som härrör sig ur att kunskapen om lokala förhål-

landen, lokaliseringar och exakta utformningar är liten för huvuddelen av systemet. Denna 

osäkerhet kommer att minska allt eftersom projektet mognar, djupare kunskaper inhämtas 

samt lokaliseringar och utformningar beslutas.  

Övriga projektrisker som identifierats är:  

 Resurs och kompetensbrist orsakad av att planering och genomförande av de 

stora volymer som nya stambanor innebär förstärker eller skapar brister inom flera 

yrkeskategorier.   

 Överhettning av marknaden på grund av de stora volymer järnväg som samti-

digt ska planeras och genomföras både inom Sverige och internationellt. 

 Kostnader för klimatneutralt byggande. Redovisade kostnader för de utredda 

alternativen förutsätter att omställningen av industri och maskinbransch för att nå 

klimatmålen finansieras på annat sätt än genom ökade produktionskostnader. Ex-

empel på alternativa metoder föreslås i en rapport från Stockholm Sustainable Fi-

nance Centre.17 Om inte det sker så bedöms investeringskostnaden för nya stamba-

nor bli 2,5-7% högre om reduktion över 80% ska kunna nås.  

                                                           
17 Stockholm Sustainable Finance Centre (2020) Financing the decarbonisation of heavy industry sec-
tors in Sweden. 
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3.15. Samlad effektbedömning 

För de studerade alternativen har samlad effektbedömning18 (SEB) gjorts. Resultaten visar 

att nyttorna för samtliga alternativ främst uppstår som tillgänglighetsvinster för resenärerna 

och ökade vinster för tågoperatörerna. Ökad tillgänglighet för resenärerna består av kortare 

restider och ökad turtäthet, vilket i sin tur leder till ökat resande. Tillgänglighetsökningen 

kan sedan omsättas i till exempel bättre fungerande arbets- och bostadsmarknader.  Även 

operatörerna får stora nyttor i form av förändrade biljettintäkter.  

Samhällsekonomisk 

nytta 

JA RU1 RU2 RU3 RU4 

Producentöverskott  

(”operatörer”) 

103 105 115 110 111 

Konsumentöverskott  

(”resenärer”) 

151 162 163 147 161 

Summa producent- och 

konsumentöverskott 

254 267 278 257 272 

Budgeteffekter (”staten”) 0 1 1 1 1 

Externa effekter  

(”utsläpp och olyckor”) 

9 11 12 11 11 

DoU och reinvest, jvg -51 -58 -55 -54 -57 

DoU och reinvest, väg 3 2 2 2 2 

Summa persontrafik  

totalt 

215 223 238 217 229 

Summa godstrafik 

totalt 

2 2 2 2 2 

Investeringskostnad  

(prisnivå 2017-02) 

295 220 200 150 235 

Samhällsekonomisk  

investeringskostnad  

528 391 358 263 422 

Preliminärt Nettonuvärde 

(miljarder SEK) 

-309 -167 -118 -44 -192 

Nyttorna för alla alternativ ligger inom ett spann om ca 20 miljarder. Resultatet visar att 

RU2 har något högre nyttor än övriga alternativ vilket indikerar att de positiva effekterna av 

ökat turutbud och kortare restider för höghastighetstågen överväger de negativa effekterna 

av mer externa stationslägen och reducerad regionaltågstrafik. I RU3 blir dock de negativa 

                                                           
18 Samlad effektbedömning (SEB) är en metod som tillämpas inom Trafikverket för att beskriva vilka 
effekter och kostnader olika åtgärder får om de genomförs. Den samlade effektbedömningen be-
skriver åtgärden ur tre oviktade perspektiv - samhällsekonomisk analys, fördelningsanalys och trans-
portpolitisk målanalys. 
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effekterna så stora att de inte vägs upp av de kortare restider som alternativet innebär, vilket 

sänker nyttan.   

En jämförelse av resultat mellan RU2 och RU4, där stationslägen i Linköping och Jönköping 

antas i mer centrala lägen visar en svagt lägre nytta för RU4. Detta indikerar att de fördelar 

som resande till och från dessa stationer får med en mer centrumnära placering inte övervä-

ger nackdelarna i form av försämrade restider för resenärer som passerar orterna. I fallet 

Jönköping försvåras analysen av att den stadsutveckling (ny stadsdel med bostäder för cirka 

20 000-25 000 invånare och med arbetsplatser för cirka 11 500 personer) som planeras i 

anslutning till den centrumnära stationen i JA och RU4 inte fullt ut hanteras i modellen. Det 

gör att nyttorna med detta stationsläge förmodligen är underskattade. 

Nyttorna för godstrafiken är enligt resultaten näst intill obefintliga jämfört med tidigare ge-

nomförda analyser för nya stambanor. Det beror på de fasta förutsättningarna i den nya bas-

prognosen19. Den bygger nu på att klimatmålen för vägtransporter koldioxidutsläpp nås vil-

ket leder till att kostnadsskillnaden mellan transporter på väg och järnväg minskar. I de be-

räknade effekterna antas då efterfrågan på järnvägstransporter sjunka och en mindre över-

flyttning ske, trots att betydande kapacitet tillgängliggörs på befintliga stambanor genom 

överflyttning av persontrafik till nya stambanor.  

Trots att nyttorna är relativt lika mellan de studerade alternativen så är skillnaden i det be-

räknade nettonuvärdet stort. Det beror huvudsakligen på den stora skillnaden i investe-

ringskostnad för de respektive alternativen. Till exempel så genererar, enligt modellen, RU2 

i relation till RU3 cirka 20 miljarder högre nyttor, men får på grund av betydligt högre inve-

steringskostnaden ett lägre nettonuvärde.  

Enligt den samhällsekonomiska kalkylen med beräknade effekter bedöms nya stambanor 

som åtgärd vara olönsam (JA, RU1, RU2, RU4) respektive svagt olönsam (RU3). Det betyder 

att de sammanlagda beräknade samhällsnyttorna i form av ökad tillgänglighet, minskade ut-

släpp, förbättrad trafiksäkerhet med mera inte uppväger de sammanlagda samhällskostna-

derna för investering, underhåll och reinvestering.  

Fördelningsanalysen20 visar bland annat att störst nyttor uppstår på en nationell nivå, följt 

av den regionala nivån. Stockholms kommun och Stockholms län bedöms få de största nytt-

torna på kommun- och länsnivå eftersom båda linjerna från Göteborg och Malmö knyts mot 

huvudstaden. Analysen visar också att det finns stora positiva effekter i de stråk där sats-

ningen görs, exempelvis avseende förbättrade arbetsmarknader och regional utveckling vil-

ket i förlängningen bidrar till ekonomisk tillväxt. Län och kommuner vid och i närheten av 

den nya järnvägssträckningen påverkas således också positivt.   

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Däri finns två mål, funktions- samt hänsynsmålen, vilka är jämbördiga. De nya stambanor-

nas måluppfyllelse bedöms endast jämfört med ett oförändrat läge, det vill säga jämfört med 

att ingen åtgärd görs.  

 

 

 

                                                           
19 Trafikverket (2020) Prognos för persontrafiken 2040 (2020:128). 
20 I fördelningsanalysen så har nya stambanor som åtgärd på systemnivå bedömts. Det har således 
inte gjorts en fördelningsanalys per studerat alternativ. 
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Nya stambanors bidrag till långsiktig ekologisk hållbarhet bedöms sammantaget 

vara osäkert. Positiva effekter uppstår genom att nya stambanor möjliggör överflyttning från 

väg och flyg till järnväg, vilket främst avseende flyg leder till minskade utsläpp, medan nega-

tiva effekter uppstår i form av ökade barriär- och intrångseffekter.  

Nya stambanors bidrag till långsiktig ekonomisk hållbarhet bedöms sammanta-

get vara negativt eftersom kostnaderna överstiger nyttorna. Den samhällsekonomiska kalky-

len visar på stora nyttor för resenärer, operatörer och externa effekter. Nya stambanor bi-

drar också till att skapa nya förutsättningar för till exempel pendling längs de nya banorna.  

Nya stambanors bidrag till långsiktig social hållbarhet bedöms sammantaget 

vara positiv genom till exempel att överflyttning från väg till järnväg bidrar till färre olyckor i 

vägtrafiken och minskade utsläpp, ökad tillgänglighet för grupper som inte har tillgång till 

bil och bättre matchning mellan arbetsmarknad och arbetstagare. På lokal nivå kan nya 

stambanor skapa barriäreffekter som ger ett negativ bidrag. 

Nya stambanors bidrag till det transportpolitiska funktionsmålet bedöms vara 

positivt undantaget delmålen Barn och unga samt Kollektivtrafik, gång och cykel där nya 

stambanor inte bedöms bidra varken positiv eller negativt. Vad gäller delmålet Medborgar-

nas resor skiljer sig bedömningen av alternativen något då externa stationslägen innebär 

fler byten och risk för upplevd otrygghet.  

Nya stambanors bidrag till det transportpoliska hänsynsmålet bedöms variera 

beroende på vilket delmål som avses. Inom Klimat så bedöms nya stambanor ge både posi-

tiva (minskade utsläpp genom överflyttning av resor från flyg till tåg) och negativa (ökade 

utsläpp orsakade av anläggandet) bidrag. Även inom delmålet Hälsa bedöms nya stambanor 

bidra både positivt (till exempel minskat buller från flyg och bil) och negativt (genom till ex-

empel ökat buller från järnväg i nya sträckningar). Vidare bedöms nya stambanor bidra po-

sitivt till fysisk aktivitet i transportsystemet. Inom Hälsa bedöms också nya stambanors på-

verkan på luft, vatten och mark vara både positiva (till exempel genom förbättrad luftkvali-

tet) och negativa (till exempel påverkan på skyddsvärda områden). För kategorin Vatten be-

döms inte nya stambanor bidra varken positivt eller negativt jämfört med ett oförändrat 

läge. Nya stambanor bedöms ge ett positivt bidrag inom kategorin Trafiksäkerhet, men 

inom kategorin Landskap bedöms nya stambanor bidra negativt (till exempel genom ökad 

barriäreffekt, intrång i känsliga miljöer och objekt samt fragmentering och omstrukturering) 

inom alla de tre underkategorierna Landskap,  Biologisk mångfald, samt Forn- och kultur-

lämningar.  
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3.16. Översikt - effekter, konsekvenser och kostnader  

  

 JA RU1 RU2 RU3 RU4 

 Jämförelsealternativet (JA) utgörs av nuvarande systemutformning. 

Utredningsalternativen (RU1-4) utgör inte optimerade förslag på utformning av nya 
stambanor utan är principiella alternativ framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, 
konsekvenser och effekter av olika systemutformningar. 

Kapacitet i totala  
järnvägssystemet 

Alla alternativ bidrar till en betydande ökning av kapaciteten i det totala järnvägssystemet för både 
person- och godstrafik, till exempel ökar antalet möjliga godståglägen kraftigt på Västra och Södra 
Stambanan. 

RU3 bidrar mindre än övriga alternativ eftersom ingen regionaltrafik flyttas över till nya stambanor 
och den frigjorda kapaciteten på befintliga stambanor blir lägre.  

Restider   

Stockholm-Göteborg  Restidsvinster för fjärrtågen på 4-12 minuter jämfört med JA  

 2:05 2:01 1:56 1:54 1:59 

Stockholm-Malmö  Restidsvinster för fjärrtågen på 1-7 minuter jämfört med JA  

2:30 2:28* 2:25* 2:23* 2:29* 

Mellanliggande  
stationsorter 

 För resor mellan eller via stationsorter längs nya stambanor påverkas 
restiderna på olika sätt i olika relationer i de respektive 
utredningsalternativen jämfört med JA. 

Resande  

 

Alla alternativ bidrar till ett ökat tågresande. Mellan alternativen syns endast mindre skillnader.  

Tågresandet mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö bedöms tillsammans kunna öka 
med omkring 3 miljoner resor per år. 

 Det kortväga resandet i de regionala stråken minskar generellt jämfört med 
JA på grund av att borttagna och externa stationslägen försvårar resandet. 

Överflyttning flyg till tåg Alla alternativ bedöms möjliggöra en överflyttning av ca 2,0-2,5 miljoner resor per år från flyg till tåg.  

Kommersiell trafik  Alla studerade alternativ bedöms ge goda förutsättningar för kommersiell trafik.  

 Störst konkurrens 
från skatte-
finansierad trafik 

Bäst förutsättningar bedöms RU4, följt av RU2 ge på grund av attraktiva 
restider i kombination med mindre konkurrens från den skattefinansierade 
regionaltrafiken jämfört med JA.   

Samhällsutveckling  Alla alternativ skapar ökad tillgänglighet till både bostads- och arbetsmarknader.   

Det är framförallt möjligheterna till regional arbetspendling som driver den lokala och regionala 
utvecklingen vid systemets mellanliggande stationsorter. 

 Bäst förutsättningar 
för regional 
arbetspendling 

RU1-3 och i stora delar även RU4 har mer fokus mot 
ändpunktsmarknaderna. Detta gör att de regionala nyttorna minskar jämfört 
JA och nyttorna förskjuts till storstäderna i systemets ändpunkter. 

Planering i berörda 
kommuner och regioner   

 Stor påverkan på regional- och kommunal planering utformad för att möta 
Sverigeförhandlingens avtal kring stationer och stationslägen. Behov av 
omtag och planjusteringar.   

Bostadsbyggande  Genererar cirka 
100 000 bostäder  

Risk för lägre bostadsbyggande jämfört JA på grund av färre stationsorter 
och fler externa stationslägen. Risken är störst i RU3.   

* I RU1-4 antas alla direkttåg göra ett uppehåll för resandeutbyte i Lund på tre minuter. 
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 JA RU1 RU2 RU3 RU4 

Planering och  
genomförande 

Enligt normal planeringsprocess och kontinuerlig utbyggnad bedöms nya stambanor i sin helhet 
kunna färdigställas och börja trafikeras mellan 2045 och 2050 i alla alternativ.   

Planläggning Inga omtag (om 
förutsättningar ej 
ändras) 

Vissa omtag (upp 
till 5 år)  

Stora omtag 
(mer än 5 år)  

Störst omtag 
(mer än 5 år) 

Stora omtag 
(mer än 5 år) 

Tidigast möjliga bygg-
start och delsträcka 

2024, delar av 
Ostlänken  

2025-2027, 
Göteborg-Borås 

2027-2029, 
Hässleholm-
Lund 

2030, alla 2027-2029, 
Hässleholm-
Lund 

Möjlig trafikstart  Trafikstart bedöms vara möjlig för hela systemet i perioden 2045-2050 och för i delar där 
regionaltrafik finns i perioden 2035-2040.  

Klimat och energi Alternativskillnader avseende växthusgasutsläpp och energianvändning under byggskedet speglar 
alternativens innehåll i form av broar, tunnlar och andra tunga utsläppsposter. Stegvis reduktion av 
utsläpp från byggnation ger att utsläppen blir lägre ju längre fram i tid nya stambanor byggs.  

Växthusgasutsläpp* 1,3 (7,6) 1,1 (5,3) 0,5 (4,7) 0,3 (3,3) 0,6 (5,8) 

Energianvändning  JA är det alternativ som kräver mest och RU3 minst energianvändning under byggskedet. Skillnader 
mellan alternativen vad gäller energianvändning i driftskedet är liten. 

Samtliga studerade alternativ bidrar till omställningen mot ett transporteffektivt samhälle. 

 Investeringskostnad JA har den 
högsta kostnaden 

Mycket stora justeringar av systemutformningen jämfört med JA krävs för att 
nya stambanor ska ha potential att rymmas inom 205 miljarder.  

Kostnadsskillnaderna speglar anläggningens innehåll i form av t.ex. broar, 
tunnlar och meter spår. Färre platsbestämda punkter (inklusive 
stadspassager) möjliggör mer kostnadseffektiva sträckningar.  

 295 +/- 50 mdr  220 +/- 35 mdr  200 +/- 35 mdr 150 +/- 25 mdr 235 +/- 40 mdr 

Anläggningens innehåll  

Bank/skärning 

Tunnel 

Bro 

 

     

Underhålls- och rein-
vesteringskostnad 
(odiskonterat, över 
120 år) 

 Skillnaderna mellan alternativen speglar anläggningsmassan och valet av 
spårsystem. JA och RU3 har något lägre kostnader än RU1-2 och RU4. 

Kostnader kopplade till spårsystemet (är 40-60% högre än i JA) och är den 
enskilt största kostnaden över anläggningens livstid. 

 234 mdr 248 mdr 238 mdr 231 mdr 244 mdr 

Samlad effektbedöm-
ning 

Modellen ger RU2 och RU4 högst beräkningsbar nytta för resenärer och operatörer.  
JA och RU3 beräknas ge lägst nytta. 

Samhällsekonomi - 
nettonuvärde 

-309 mdr -167 mdr -118 mdr -44 mdr -192 mdr 

Transportpolitisk 
måluppfyllelse 

Nya stambanor som åtgärd bedöms oberoende av alternativ ge ett positivt bidrag till den 
transportpolitiska måluppfyllelsen. 

* miljoner ton CO2-ekvivalenter under byggskedet med reduktion enligt antagna mål och krav samt, inom parentes, utan 
reduktion vilket motsvarar utsläppen om anläggningen byggdes år 2015. 
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4. Slutsatser  

Detta uppdrag har utgjort ett utredningsuppdrag inom vilket fyra olika utredningsalternativ 

har studerats och jämförts med den nuvarande systemutformningen för nya stambanor. Ut-

redningsalternativen utformades för att analysera och illustrera effekter och konsekvenser 

orsakade av val och justeringar som kan behöva göras och utgör inte några optimerade 

systemlösningar. Redovisningen utgör underlag för regeringens fortsatta planering och Tra-

fikverket tar inte ställning till eller förordar något av de studerade alternativen.  

 

Nya stambanor tillför och frigör kapacitet i järnvägssystemet  

Södra och Västra stambanan är nationella pulsådror för person- och godstrafik. Idag är det 

trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. Nya stambanor innebär ett stort kapaci-

tetstillskott i det svenska järnvägsnätet och frigör behövlig kapacitet på befintliga stamba-

nor. Det stora kapacitetstillskottet är direkt kopplat till att fler spår byggs vilket ger ut-

rymme för fler tåg totalt i systemet men också till möjligheten separera snabb persontrafik 

från långsammare person- och godstrafik. Samtliga studerade alternativ ger ett stort kapaci-

tetstillskott men den avlastande effekten för Södra Stambanan är lägre i de alternativ som 

saknar kopplingspunkt med befintlig stambana. 

Nya stambanor möjliggör - oavsett alternativ - korta restider både mellan ändpunkter och 

mellanliggande stationsorter. Samtliga alternativ möjliggör överflyttning av personresor 

från flyg till tåg men skiljer sig åt avseende hur korta restider som uppnås mellan orter längs 

och i anslutning till nya stambanor. Det skapas också förutsättningar för tider i spår för ett 

effektivt underhåll på befintliga stambanor.  

Alla studerade alternativ ger stora nyttor men olika systemutformningar ger olika fördelning 

mellan nationella och regionala nyttor.  

 

Nuvarande systemutformning är utvecklad för att möta flera samtidiga behov och 

överenskommelser vilket påverkar möjligheten till kostnadsbesparingar  

Nuvarande systemutformning för nya stambanor har, utifrån ett mångårigt planeringsar-

bete, successivt utvecklats till ett system som både möter nationella behov som till exempel 

kapacitetstillskott, avlastning av befintliga stambanor och korta restider samt regionala be-

hov i form av exempelvis stärkta arbetsmarknader och ökat bostadsbyggande. Nuvarande 

systemutformning är också anpassad för att kunna nå specifika geografiska platser enligt 

Sverigeförhandlingens avtal med kommuner och flygplatsägare. Allt detta tillsammans ger 

en komplex systemutformning med stor så kallad anläggningsmassa (innehåll i form av 

spår, växlar, byggnadsverk etc.) och med låg frihetsgrad vad gäller sin geografiska sträck-

ning. Den nuvarande systemutformningen speglar alltså en avvägning mellan olika målsätt-

ningar vilket innebär att inga enskilda funktioner har kunnat optimeras på systemnivå.  

Att bygga ny järnväg innebär alltid höga investeringskostnader, men ju mindre frihetsgrader 

som finns avseende den geografiska sträckningen och ju större anläggningsmassa som 

krävs, desto högre blir kostnaden. Trafikverkets arbete med systemet nya stambanor är fort-

farande i ett tidigt utredningsskede, då det av naturliga skäl råder osäkerheter. I takt med att 

planläggning och projektering fortskrider fördjupas kunskapen och osäkerheten i kostnads-

bedömningarna minskar, men samtidigt minskar också successivt frihetsgraderna avseende 

järnvägens lokalisering och utformning. 
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Ett beslut om en kostnadsram om 205 miljarder kronor skulle innebära genomgri-

pande systemförändringar 

Att inrymma nya stambanor inom en investeringsram om 205 miljarder är inte möjligt utan 

mycket stora justeringar av funktion och utformning jämfört nuvarande systemutformning. 

Anläggningsmassan behöver minskas och frihetsgraden i den geografiska sträckningen ökas. 

Det innebär att vissa funktioner som kopplingspunkter och stationer behöver utgå eller pla-

ceras i mindre kostsamma lägen (ofta externa) och andra funktioner, som exempelvis möj-

lighet för vändande tåg inom systemet, prioriteras bort för att hålla nere storleken på stat-

ionerna. Att minska antalet fasta punkter i systemet ger en ökad möjlighet att hitta sträck-

ningar med begränsat behov av kostsamma anläggningar som till exempel broar och tunn-

lar.  

För att, trots behov av stora justeringar, behålla en övergripande systemfunktion som i en-

lighet med uppdraget tillför betydande kapacitet och möjliggör överflyttning av resor från 

flyg till tåg så har det varit nödvändigt att prioritera de nationella funktionerna framför de 

regionala i formandet av utredningsalternativen. Effekten av detta är en systemfunktion som 

är mer lämpad för långväga resor än för pendlingsresor och därmed ger ett system som i 

större utsträckning möter nationella nyttor än regionala.  

En systemutformning enligt något av utredningsalternativen innebär att vissa brister som 

idag finns i transportsystemet, och som skulle ha blivit omhändertagna i jämförelsealterna-

tivet, inte längre omfattas av den planerade åtgärden. Sådana brister kommer istället att be-

höva hanteras inom ramen för ordinarie åtgärdsplanering och prioriteras i förhållande till 

övriga brister. 

Även val kring teknisk standard behöver justeras för att begränsa investeringskostnaden.  

Att göra val avseende teknisk standard utifrån investerings- istället för livscykelkostnad ger 

kortsiktigt en kostnadsbesparing, men kan ge en högre kostnad över tid. Till exempel be-

döms den tillkommande investeringskostnaden (det vill säga för delarna utöver Göteborg-

Borås och Ostlänken) för att utforma nuvarande systemutformning i sin helhet med ett bal-

lasterat spår istället för ett fixerat ge cirka 20-25 miljarder lägre investeringskostnad, men 

cirka 30-40 miljarder högre underhållskostnad över 120 år. Att bygga med ballasterat spår 

är också sämre ur ett framtidssäkringsperspektiv då det inte är lämpligt för högre hastig-

heter än 300 km/h. Oavsett vilken inriktning som väljs för nya stambanors funktion så är 

det viktigt att systemet utformas med en så optimerad livscykelkostnad som möjligt.  

Stora justeringar jämfört med nuvarande systemutformning ger betydande effekter på och 

konsekvenser för en mängd aspekter som påverkar fortsatt planering och genomförande. 

Justeringar som innebär avsteg från Sverigeförhandlingen innebär mycket stor påverkan på 

den regionala och kommunala planeringen i form av både omtag och risk för förtroendetapp 

avseende staten som förhandlingspart. Vad gäller den kommunala planeringen så är det inte 

minst bostadsfrågorna som påverkas. Möjligheten för kommunerna mellan storstäderna att 

nå målnivåerna enligt Sverigeförhandlingen försvåras i de fall stationslägena förändras från 

centrala placeringar till mera externa lägen. Även för Trafikverkets planering och planlägg-

ning innebär stora justeringar stora omtag. Ett stort omtag avseende systemutformningen 

skulle innebära mycket stora utmaningar för den konstruktiva samverkan och samplanering 

mellan Trafikverket och övriga planeringspartners som är en förutsättning för att genomföra 

nya stambanor på bästa sätt.  
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Den största kostnadsreducerande potentialen utgörs av en minskad anläggnings-

massa och ökad frihetsgrad avseende linjesträckning  

Den största potentialen för att minska investeringskostnaden för nya stambanor ligger i en 

minskad anläggningsmassa i kombination med ökad frihetsgrad avseende järnvägens 

sträckning och utformning i relation till sin omgivning. Frihetsgraderna kan ökas dels ge-

nom att förändra systemutformningen (som visats i utredningsalternativen) och dels genom 

att på ett mer aktivt sätt ställa järnvägens investeringskostnad mot andra hänsyn och göra 

dessa hänsyn med för ändamålet väl avvägda åtgärder.  

Ett kostnadseffektivt alternativ till konventionell linjeoptimering och anläggningsmetoder 

kan i vissa landskap vara så kallade landbroar med en produktionsoptimerad och industria-

liserad utformning. Under förutsättning att landbroar finns med som utformningsalternativ 

redan tidigt i planläggningsprocessens arbete med val av lokalisering kan de innebära lös-

ningar på en hel del hänsyns- och anpassningsbehov utan att innebära samma höga kostnad 

som broar längs en konventionellt optimerad linje.  

Förändrade möjligheter avseende kravställning på fordon som ska trafikera banan bedöms 

ha potential att minska investeringskostnaden för systemet med åtskilliga miljarder. Till ex-

empel skulle urspårningssäkerhet kunna lösas i fordonen och en del av bullerdämpningen 

kan ske vid källan (fordonet) istället för att dessa funktioner byggs in längs den fysiska an-

läggningen. Vidare skulle krav på trycktäta fordon kunna medge mindre tunnelareor och 

därmed en lägre investeringskostnad. De flesta nytillverkade fordon kan lösa alla dessa 

funktioner med inga eller marginella merkostnader. 

Med stabila planeringsförutsättningar och en sammanhängande utbyggnad av hela systemet 

så kan Trafikverkets projektadministration och arbete utformas och effektiviseras så att 

stora delar av upplägg och processer kan användas i flera geografier över tid.  

Stabila planeringsförutsättningar gör också den svenska marknaden väsentligt mer intres-

sant för internationella leverantörer. Genom att också i större utsträckning använda inter-

nationella normer och kontraktsvillkor så blir tröskeln för att ta sig in på den svenska mark-

naden mindre. Potentialen utifrån stabila planeringsförutsättningar och en mer internation-

ell marknad bedöms uppgå till ett antal miljarder. 

Därutöver bedöms långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar kring utbyggnaden av 

nya stambanor också ge stöd den omställning av industri- och maskinbranschen som krävs 

för att möjliggöra ett klimatneutralt byggande till år 2045.  

 

En gemensam bild kring syfte och mål ger stöd för en optimering av systemet 

Nya stambanor är ett omfattande och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt. Oavsett hur sy-

stemet utformas så kommer utbyggnaden att kosta mycket pengar och ta lång tid. Omfatt-

ningen av och skalan i projektet är unik ur ett nationellt perspektiv och de värden som valet 

av systemlösning medför behöver utgå från tydliga nationella politiska mål och beslut.  

För att Trafikverket tillsammans med övriga samarbetspartners ska kunna göra rätt avväg-

ningar och prioriteringar i planering och utformning av både nya stambanor och övrig tra-

fik- och samhällsplanering behövs en gemensam bild kring vad systemet ska uppnå och 

inom vilket tidsperspektiv – det vill säga ett tydligt syfte och mål. Syfte och mål bör ge stöd 

för hur nationella eller regionala funktioner och nyttor ska prioriteras när avvägningar krävs 

dem emellan eller mellan dessa och kostnaderna för en optimerad systemlösning.  
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Större förändringar jämfört nuvarande systemutformning innebär att nuvarande syfte och 

övergripande mål för nya stambanor behöver omdefinieras och en ny systemutformning ar-

betas fram och optimeras utifrån dessa. Att utforma nya stambanor enligt befintligt syfte 

och övergripande mål som Trafikverket formulerat för nuvarande systemutformning är inte 

förenligt med en kostnadsram om 205 miljarder. 

Planeringen av Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund pågår enligt gällande nat-

ionell plan. Dessa tre projekt kommer alla, i större eller mindre omfattning, påverkas av väg-

val som görs avseende nya stambanor som helhet. Ju längre planeringen pågår utifrån nuva-

rande inriktning, ju större konsekvenser får ett eventuellt beslut om förändrad inriktning.  

Centrala stationslägen är önskvärda av flera skäl, men också en utmaning då de innehåller 

många kostnadsdrivande element. För att ta sig an denna utmaning så behöver de lokala och 

nationella intressena avvägas mot varandra. Det behövs också en ömsesidig förståelse för 

vad som skapar nyttor och för vad som driver kostnader, både i stationsorten och i regionen 

men också kring de konsekvenser som ett centralt stationsläge för med sig i det övriga syste-

met. Denna ömsesidiga förståelse kan bara åstadkommas om stat och kommun betraktar sig 

som partners i utformandet av stadspassage och station, istället för att se sig som parter i en 

förhandling kring densamma. 

 

För att optimera funktionen och minska osäkerheter avseende kostnader behöver 

lokalisering av hela systemet göras 

För att nya stambanor ska kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och 

tidsmässiga aspekter så behöver planeringen utgå från ett systemperspektiv. För att maxi-

mera den samlade nyttan och undvika suboptimeringar ur olika aspekter måste de ingående 

delarna redan från början planeras utifrån ett helt system. Oavsett vilken inriktning som be-

slutas för nya stambanor så behövs ett optimeringsarbete som utgår ifrån ett systemper-

spektiv. 

För större delen av nya stambanor saknas utredningar för alternativa korridorer och beslut 

om lokalisering. Avsaknad av beslut kring banans framtida lokalisering innebär svårigheter 

och begränsningar för den fysiska planeringen och utvecklingen i regioner och kommuner. 

Så länge korridor inte finns utredd, utpekad och definierad som riksintresse kan framkom-

ligheten för den framtida järnvägen inte säkerställas och övrig fysisk planering inte anpassas 

till nya stambanor.  

Så länge förutsättningar saknas för att starta lokaliseringsutredningar och utreda olika kor-

ridorer så kommer också osäkerheten avseende systemets kostnader, effekter och konse-

kvenser vara stor. Utredningar utifrån översiktligt kunskapsunderlag kan bara ge resultat 

och svar till en viss nivå. För att nå nästa kunskapsnivå och minska osäkerheterna avseende 

kostnader, effekter och konsekvenser behöver lokalisering av hela systemet göras.
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