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Sammanfattning 

I februari 2021 redovisade Trafikverket uppdraget om att bygga nya stambanor för 

höghastighetståg till regeringen, ett utredningsuppdrag som bland annat omfattade en 

uppdatering av kostnadsbilden samt möjliga kostnadsreducerande potentialer. Arbetet i 

regeringsuppdraget har nu följts upp med att utvärdera olika åtgärder som kan minska 

investeringskostnaden för Nya stambanor. 

Följande potentialer till minskad investeringskostnad har identifierats inom de studerade 

områdena: 

 Tätortspassager/stationsutformningar | ca 20 mdr 

 Anpassade fordon | ca 3 mdr 

 Anpassade tekniska standarder | ca 30 mdr 

 Stabila planeringsförutsättningar | < 1 mdr 

 Industrialisering | 4-8 mdr 

 Masshantering | 6-8 mdr 

 Landbroar| 15-30 mdr 

Notera att de kostnadsreducerande potentialer som identifierats i denna analys är i flera fall 

inte möjliga att direkt kombinera med varandra eftersom de påverkar varandra i olika grad. 

De kostnadsreducerande potentialer som studerats är potentialer som kommer av någon typ 

av förändring gentemot dagens förutsättningar. Att realisera potentialerna påverkar därför i 

många fall systemets funktion, måluppfyllelse och/eller livscykelkostnad. Till exempel ger 

flera av de stora potentialerna inom området anpassade tekniska krav en överflyttning av 

kostnader från investerings- till driftskedet medan potentialer kopplade till förenklade 

tätortspassager påverkar restider och kapacitet på systemnivå. 

Vissa identifierade kostnadsreducerande potentialer förutsätter – om de ska kunna 

realiseras - förändrade juridiska regelverk, till exempel kring masshantering eller omtag av 

pågående planläggningsprocesser. Detta redovisas då särskilt för de respektive områdena. 

De identifierade och bedömda kostnadsreducerande åtgärderna är en del i ett större och 

kontinuerligt arbete med att säkra och uppdatera totalkostnaden för nya stambanor. 

 

 

Observera att kostnader som redovisas i denna rapport och i det regeringsuppdrag 

angående nya stambanor för höghastighetståg som redovisades i februari 2021 avser 

prisnivå 2017-02 medan Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 anger kostnader 

i prisnivå 2021-02. 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

I regeringsuppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg1 (benämns 

fortsättningsvis i denna rapport endast som ”regeringsuppdraget”) redovisades bland annat 

möjliga potentialer för att minska kostnader för utveckling och genomförande av nya 

stambanor. I nuläget överstiger de bedömda kostnaderna för pågående program inom nya 

stambanor det utrymme som utgör underlag för objekten i nationell plan 2018-2029. Även 

på systemnivå bedöms kostnaderna överstiga vad som antas vara acceptabel för nya 

stambanor. Med detta som bakgrund har under perioden april till juni 2021 ett arbete med 

att identifiera och analysera möjliga potentialer för reducerad investeringskostnad 

genomförts. De potentialer som analyserats inom uppdraget är andra typer av åtgärder än 

de förändrade systemutformningar genom friare linjedragningar och fler externa 

stationslägen som låg till grund för utredningsalternativen i regeringsuppdraget. 

I det fortsatta arbetet med att planera, utforma och bygga systemet behövs, med 

utgångspunkt i denna inledande analys, ett fortsatt arbete för att vidare utreda, verifiera, 

konkretisera och realisera möjliga kostnadsreducerande potentialer. 

Syftet med detta uppdrag har varit att identifiera och beskriva: 

 Vilka kostnadsreduceringar (avseende investeringskostnader) som kan förväntas för 

identifierade potentialer som studerats samt kombinationer av dessa. 

 Vilka potentialer som bedöms kunna uppnås inom/utom nuvarande regelverk 

respektive inom ramen för beslutad tillåtlighet för Ostlänken. 

 Om etapper inom, respektive utom, ramen för objekt i nationell plan 2018-2029 

behöver justerad styrning med avseende på identifierade potentialer. 

 Möjlig sammanvägd kostnadsreducering utifrån studerade potentialer. 

 Vilka förutsättningar som krävs för att identifierade potentialer till reducerad 

investeringskostnad ska kunna realiseras. 

 

1.2. Metod 

Uppdraget har omfattat en inledande analys av potentialer för reducerad 

investeringskostnad utifrån de områden som identifierades i samband med 

regeringsuppdraget. Uppdraget har i huvudsak utförts av en intern arbetsgrupp inom 

Trafikverket. 

Metoderna för att identifiera potentialer har skiljt sig åt inom de olika områdena beroende 

dels på kunskapsläget, dels på vilka analyser och bedömningar som varit möjliga att göra 

inom ramen för utredningen. Av samma skäl varierar beskrivningarnas omfattning och djup 

samt resultatens grad av osäkerhet. 

Bedömningarna inom potentialområdet landbroar bygger på indata avseende egenskaper 

och kostnader för en standardiserad rambrokonstruktion som hämtats från 

                                                           
1  Nya stambanor för höghastighetståg - Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg, TRV 2020/85985 
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Trafikverksprojektet Funktionell Gestaltning2. Utifrån dessa förutsättningar har 

landbrokonceptets tillämpbarhet och möjliga kostnadsreducerande potential översiktligt 

analyserats inom olika geografiska delar av nya stambanor. 

Jämförelser mellan olika anläggningstyper och tekniska lösningar samt bedömningar av 

måluppfyllelse inom området klimat baseras på 2015 års värden enligt Trafikverkets modell 

för klimatkalkyler. Under nya stambanors utbyggnadsperiod kommer dock betydande 

utsläppsminskningar att ske på grund av beslutad politik och utvecklingen mot 

klimatneutrala material. För infrastruktur som färdigställs efter år 2035 ska klimatpåverkan 

reduceras med 80% jämfört mot klimatpåverkan beräknade i 2015 års nivåer. Infrastruktur 

som färdigställs efter år 2045 ska vara klimatneutral. 

Osäkerheten kring identifierade potentialer och deras realiserbarhet är fortsatt stor och ett 

vidare arbete krävs inom de flesta områden. De potentialer som identifierats under denna 

inledande analys under april-juni skapar förutsättningar för att genom ett sorteringsarbete 

prioritera vilka potentialer som är mest relevanta att arbeta vidare med. 

Uppdraget har bedrivits i två steg med ett inledande analysarbete under april-maj samt 

summering, beskrivning och redovisning under juni 2021. 

 

1.3. Gemensamma förutsättningar 

1.3.1. Jämförelsealternativ – Övergripande systemutformning 3.0 

De potentialer som omfattas av uppdraget är sådana som bygger på någon form av 

justering/förflyttning gentemot befintliga förutsättningar. 

Som befintliga förutsättningar antas den systemutformning som utgjorde 

Jämförelsealternativ (JA) i samband med regeringsuppdraget i februari 2021. 

Systemutformningen som har stationsorter och -lägen enligt Sverigeförhandlingen3 

benämns här Övergripande systemutformning 3.0 (ÖSU 3.0) och är planerad utifrån syftet 

att: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga 

och robusta resor och transporter 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 reserelationer skapa goda förutsättningar för 

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. 

 Främja hållbara resor och transporter. 

ÖSU 3.0 är utformat för att skapa nyttor på både lokal, regional och nationell nivå och 

trafikeras både med fjärrtåg och med regionaltåg. Regionaltågsuppläggen kring storstäderna 

och i systemets mitt kring Jönköping möjliggörs genom att stationer utformas för vändande 

tåg. Fjärrtågen erbjuder både direktresor mellan ändpunkterna och resor med 

mellanliggande uppehåll. 

                                                           
2 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 

2021/122214 
3 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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Stationerna i ÖSU 3.0 är huvudsakligen placerade i centrala eller stadsnära stationslägen. 

De stationslägen som ligger utanför respektive tätort har främst syftet att fungera som 

bytesstationer mellan olika trafiksystem. ÖSU 3.0 omfattar också stationer vid två 

flygplatser - Landvetter och Skavsta. 

Kostnadsbedömningen för ÖSU3.0 är 295 miljarder i prisnivå 2017-02 (osäkerhetsintervall 

om 245-345 miljarder, 30-70% sannolikhet). Förutsättning för kostnadsbedömningen är 

tekniska krav enligt TSS 4.1 (rev A)4 samt en kontinuerlig och sammanhängande utbyggnad. 

Antaganden avseende kostnadsreducerande potentialer görs i jämförelse med ÖSU 3.0 som 

grundalternativ. Värt att notera är att aktuell systemutformning är ett antagande som kan 

förändras över tid, exempelvis baserat på resultat i pågående och kommande 

lokaliseringsutredningar. 

 

 

Figur 1. Principiell och förenklad illustration av stationsorter och stationslägen enligt Sverigeförhandlingen. 
"Centralt/stadsnära" stationsläge vid Landvetter flygplats ska läsas som ett terminalnära läge. 

                                                           
4 Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg (TSS NGJ) version 4.1 rev A, TRV 2019/40102 
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Figur 2. Schematisk skiss över Övergripande systemutformning, ÖSU 3.0  

1.3.2. Aktuella områden för kostnadsreducerande potentialer 

De kostnadsreducerande potentialer som beskrevs i regeringsuppdraget och har utgjort 

utgångspunkt för analysen är: 

 Minskad anläggningsmassa genom 

‒ Optimerad linjesträckning (analyserades i regeringsuppdraget och 

fördjupas inte vidare inom detta uppdrag) 

‒ tätortspassager/stationsutformningar 

‒ anpassade fordon 

‒ anpassade tekniska standarder 

 Effektivt genomförande genom 

‒ stabila planeringsförutsättningar 

‒ industrialisering 

‒ förändrade regelverk kring masshantering 

 Effektivare genomförande och minskad anläggningsmassa genom landbroar 

 

1.3.3. Redovisning av kostnader 

Redovisningen av estimerade kostnadsreducerande potentialer görs i prisnivå 2017-02, för 

att vara jämförbara med de bedömda kostnaderna för ÖSU 3.0. 

För de potentialer som berör produktionskostnader har dessa bedömts som differenser 

jämfört med motsvarande kostnadsposter för ÖSU 3.0 (JA enligt regeringsuppdraget) 5. 

                                                           
5 Trafikverket. (2021) Underlagsrapport – Infrastruktur och investeringskostnader 
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Därefter har det gjorts bedömningar hur byggherrekostnader och 

störningskostnader/generella osäkerheter lämpligen hanteras för att erhålla differenser 

jämfört totalkostnad. 

Byggherrekostnader och störningskostnader/generella osäkerheter bedöms generellt som 

kostnader men omräknas ofta till %-påslag på produktionskostnad. Dessa påverkas av 

ändrade förutsättningar, nedanstående alternativ för att hantera dessa formulerades för 

utredningen: 

 Alt 1: Samma belopp vid ändrad produktionskostnad 

 Alt 2: Samma %-sats vid ändrad produktionskostnad 

 Alt 3: Bedömning av påverkan 

Generellt har alternativ 2 använts vilket innebär att en justering av produktionskostnaden 

även har påverkat byggherrekostnader och störningskostnader/generella osäkerheter. 

För de potentialer som ej berör produktionskostnader har bedömning enbart gjorts som 

differenser jämfört med totalkostnad för ÖSU 3.0. 

 

1.4. Avgränsningar 

Den inledande analysen av kostnadsreducerande potentialer har genomförts under april-

juni 2021 och ett både fortsatt och kompletterande arbete krävs i många frågor för att 

verifiera och realisera de identifierade potentialerna. 

Uppdraget har inte syftat till att ta fram någon ny estimerad totalkostnad för nya stambanor. 

De identifierade och bedömda kostnadsreducerande potentialerna utgör möjliga 

delmängder i ett större och kontinuerligt arbete med att säkra och uppdatera totalkostnaden 

för nya stambanor. 

I det större perspektivet, som påverkar totalkostnaden, ingår faktorer och aspekter som 

hanteras inom ramen för Nya Stambanors löpande programarbete, så som optimerad 

organisation, effektivt genomförande, anpassade inköpsstrategier och säkrade 

kalkylförutsättningar. Dessa delar i det större perspektivet analyseras inte närmare i detta 

uppdrag, men nämns inom ramen för respektive kostnadsreducerande potential om de är en 

förutsättning för att potentialen ska kunna realiseras. 
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2 Beskrivning av kostnadsreducerande potentialer 

Nedan beskrivs de områden för kostnadsreducerande potentialer som analyserats inom 

uppdraget. 

 

2.1. Tätortspassager och stationsutformningar 

Kunskapen som utkommit av arbetet med regeringsuppdraget om nya stambanor samt 

kostnadsreducerande potentialer har visat att förändringar av järnvägssystemets 

utformning krävs för att nå en lägre investeringskostnad. Detta föranleder att ett antal 

förändringar jämfört med tidigare inriktning behöver göras på systemnivå. Totalt för 

området bedöms den kostnadsreducerande potentialen givet identifierade 

kostnadsreducerande potentialer vara i storleksordningen 20 miljarder kronor 

(totalkostnad). 

 

2.1.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 

De huvudsakliga områdena som identifierats för att sänka kostnaderna är hastighet genom 

tätorter, samt förenklade stationsutformningar. 

Sänkta hastigheter genom vissa tätorter 

Sänkta hastigheter genom vissa tätorter kan öka möjligheten till centrala stationslägen, 

eftersom möjligheterna att följa befintlig järnvägssträckning ökar. Det kan också innebära 

att åtgärder i befintlig omgivande anläggning kan undvikas, vilket sänker kostnaderna. 

En sänkt hastighet för genomgående tåg innebär också att behovet av separata spår (spår 

som ej går intill en plattform) för passerande tåg minskar, vilket sänker kostnaderna för 

stationen. Ett exempel på detta kan ses i figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Möjlig utformning av station med vändande tåg, där maxhastighet satts till 250 km/h för tåg som 
passerar stationen utan att göra uppehåll. Detta innebär att behovet av separata spår för passerande tåg 
undviks. 

I detta fall (figur 3) har en stationslösning som i fallet med hastigheter över 250 km/h krävt 

separata spår för genomgående tåg och därmed en lösning med åtta spår istället kunnat 

utformas med sex spår. 

Konsekvensen av sänkta hastigheter blir längre restider för ändpunktstrafiken utan uppehåll 

på de aktuella orterna. Totalt bedöms eventuella sänkningar i Linköping (160 till 100 km/h), 

Jönköping (320 till 250 km/h) och Hässleholm (320 till 250 km/h) förlänga restiden mellan 

Stockholm och Göteborg med ca 2 minuter och Stockholm – Malmö/Köpenhamn med ca 2 
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minuter. Hur många tåg som påverkas av detta varierar, från endast 4 dubbelturer per dygn 

i Hässleholm till 16 dubbelturer i Linköping. 

Om hastigheten för genomgående tåg i Jönköping sänks ytterligare (ner till ca 100 km/h för 

att eventuellt ha möjlighet att undvika tunnel västerut) påverkas restiderna mer. Jämfört 

med 320 km/h för passerande tåg förlängs restiden med knappt 5 minuter för sträckan 

Stockholm – Göteborg (delvis också påverkat av en längre beräkningslinje för fallet utan 

tunnel) och ca 2,5 minuter för sträckan Stockholm – Malmö. 

Förenklade stationsutformningar  

Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg samt om möjligt 

kortade stationsutformningar kan öka möjligheterna för centrala stationslägen och minska 

kostnaderna. 

För vissa orter innebär färre alternativt borttagna spår för vändande tåg att antagen 

referenstrafik påverkas genom att vissa regionaltågsupplägg kan behöva utgå. Ett exempel 

för att inte behöva utforma station Jönköping för vändande tåg, men ändå behålla trafik 

med snabba regionaltåg (SR-tåg) skulle vara att justera trafikupplägget för SR-tågen så att 

de trafikerar hela sträckan Göteborg – Linköping, enligt figur 3 nedan. 

 

 

 

Figur 4. Exempel på trafikupplägg där SR-tåg Göteborg – Jönköping förlängts till Linköping, samtidigt som SR-
tåget Linköping – Värnamo utgår. Detta för att möjliggöra en mindre stationsutformning i Jönköping. SR-tåget 
är streckat mellan Borås och Jönköping då det krävs fördjupade studier för att säkerställa att det är 
kapacitetsmässigt möjligt att trafikera på detta sätt. 

 

Fördelen med detta är att en mindre stationsutformning än i figur 3 kan användas (se figur 

5), samtidigt som trafiken med SR-tåg mellan Jönköping och Göteborg (via Landvetter 

flygplats) upprätthålls. 
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Figur 5. Möjlig utformning av Station Jönköping, givet att möjligheterna för tågvändning tagits bort. 

Konsekvenser av detta blir att SR-tåget Jönköping – Värnamo utgår. Det kan också 

förväntas bli mycket svårt att hitta tåglägen för ett SR-tåg som ska gå hela sträckan Göteborg 

– Linköping. Kapaciteten kommer vara hårt uppstyrd på sträckorna Göteborg – Borås och 

Jönköping – Linköping. Upplägget innebär troligen också att man gör systemet mer 

kapacitetskänsligt, att man beroende på omständigheter antingen inte kan köra 

regionaltåget alternativt måste ”slösa” med kapacitet (vilket då förmodligen yttrar sig som 

förlängda restider för andra tåg). 

Minskade möjligheter för tågvändningar har också den nackdelen att flexibiliteten i 

systemet, i viss utsträckning, begränsas och kapacitetstillskottet blir något mindre. Minskad 

trafikering (till följd av att vissa regionala trafikupplägg kan behöva utgå) kan dock ha en 

positiv påverkan på robusthet och punktlighet, då kvarstående trafik får bättre 

förutsättningar. 

För ett antal stationer har även justerade hastigheter för infartsväxlar studerats. Detta 

påverkar möjligheten till en robust trafikering, men inte till någon avgörande grad. Stationer 

där SR-tåg stannar men där många höghastighetståg ska passera utan att stanna är extra 

känsliga för denna typ av förändringar. 

Sammantaget kan sägas att ett flertal av de identifierade åtgärderna som nämns ovan 

påverkar kapacitet och robusthet. De varianter på minskade stationsutformningar som 

tagits fram riskerar också att påverka punktligheten negativt. Detta då möjligheterna att 

hantera störda lägen (uppställning av trasiga fordon, oplanerade tågvändningar och 

förbigångar) minskar. 

 

2.1.2. Förutsättningar för realisering 

Sammantaget antas analyserade kostnadsreducerande potentialer för justerade hastigheter 

genom tätorter och förenklade stationsutformningar ligga på i storleksordningen 20 mdr kr. 

För att säkerställa hur stor del av denna potential som kan realiseras krävs en fördjupad 

analys, där en ny version av systemutformning tas fram som inkluderar påverkan på 

trafikering samt kostnader och nyttor. 

 

2.2. Anpassade fordon 

Vissa funktioner i det framtida systemet skulle kunna lösas genom att ställa krav på 

fordonen som trafikerar banan istället för att konstruera lösningar i den fysiska 

järnvägsanläggningen. Att ställa specifika krav på fordon på nationell nivå går inte i linje 

med EU:s grundidé om en hög interoperabilitet mellan järnvägsnäten i Europa. Unionens 
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strävan är att det ska vara lätt att köra tåg inte bara i, utan även mellan medlemsländerna. 

På så sätt underlättas fri rörlighet för människor, varor och tjänster. EU har definierat 

grundläggande regler och krav i Driftkompabilitetsdirektivet6 som består av ett antal 

Tekniska Specifikationer för Driftkompatibilitet (TSD) inom ett antal delsystem, till exempel 

fordon, för att på sikt åstadkomma harmonisering mellan medlemsländerna. 

Med detta som bakgrund har ändå ett antal funktioner och krav undersökts som, helt eller 

delvis, skulle kunna lösas genom ändrad kravställning eller anpassning av de fordon som 

trafikerar banan. För att realisera dessa kostnadsreducerande potentialer så behöver det 

ställas högre krav på fordonen än den lägsta nivå som definieras i TSD. Trafikverket har så 

här långt valt att inte ställa ytterligare krav vilket främjar en avreglerad marknad. Andra 

infrastrukturägare har inom samma regelverk sett möjligheten att ställa högre krav på 

fordonen såsom till exempel High Speed 2 (HS2) i Storbritannien där kraven kopplats till 

koncession på banan. Koncession i detta fall innebär att ett bolag, efter upphandling, får 

ensamrätt att bedriva trafik på banan. En koncession är tidsbegränsad, ofta mellan 30 och 

50 år. 

De potentialer som togs upp i regeringsuppdraget var: 

 Urspårningssäkerhet 

 Bullerdämpning 

 Trycktröghet och aerodynamik 

 Signalsystem (ERTMS nivå 3) 

Utöver de fyra har också tåg med inbyggda detektorer (så kallad tillståndsövervakning) 

diskuterats i analysens inledning. 

De fem potentialerna som diskuterats, men inte tidigare kostnadsbedömts, är ”direkta” 

kostnadsreducerande åtgärder eftersom det går att ersätta funktionen i infrastrukturen med 

en likadan på fordonet, utan att göra några ändringar i systemutformningen. De direkta 

åtgärderna har varit huvudfokus i denna analys. 

Förutom de ovan nämnda åtgärderna har även, inom denna utredning, möjligheten att ställa 

krav på lättare (max 17 tons axellast) och effektstarkare tåg undersökts. Dessa två åtgärder 

är av ”indirekt” karaktär, det vill säga att kraven möjliggör för Trafikverket att tänka om 

kring systemutformningen för att sänka investeringskostnaden, snarare än att endast byta 

plats på en funktion i systemet. Denna övning är av mer komplex karaktär och kommer 

därför endast att diskuteras, inte kvantifieras, i detta första steg. 

 

2.2.1. Direkta kostnadsreducerande åtgärder 

Urspårningssäkerhet 

Det finns två typer av urspårningssäkerhet planerade för nya stambanor: 

 Skyddsräl 

 Skyddsbarriär (>250km/h) 

                                                           
6 Samlingsnamn för alla TSD:er. 
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Skyddsräler i tunnel och på bro är krav enligt TSD INF7. Att reducera eller helt ta bort 

skyddsräler skulle kräva en avstegsprocess. Citybanan är ett exempel där man har ett 

reducerat antal skyddsräler på grund av den låga hastigheten i tunnlarna. 

Förutsättningar för realisering: I nuläget är det inte möjligt att ställa krav på att fordon 

ska ha ombordmonterade urspårningsskydd. Det är troligtvis inte heller tekniskt möjligt för 

närvarande eftersom urspårningssäkerhet ombord på tåg bara förekommer i Asien, eftersom 

de europeiska fordonstillverkarna inte implementerat detta ännu. Indikationer finns att de 

europeiska fordonstillverkarna ser över att införa denna funktion även på sina fordon, något 

som skulle kunna ske om ca 10-15 år. Om kravet överförs till TSD LOC&PAS8 är det först då 

som infrastruktur inte behöver utrustas med skyddsräler. 

I samband med detta ska nämnas att skyddsrälens funktion för hastigheter upp emot 

320km/h är omtvistad då den snarare påstås bidra till ökad risk för urspårning, varför 

ombordmonterade urspårningsskydd skulle kunna vara ett bättre alternativ. 

Möjlig kostnadsreducerande potential: Att plocka bort skyddsräler skulle innebära en 

möjlig reducering av investeringskostnaden med ca 2000 kr per meter dubbelspår i tunnel 

och bro. Utifrån de mängder som är specificerade för JA är det ungefär 0,4-0,5 miljarder 

kronor (totalkostnad) för hela systemet om alla skyddsräler tas bort. Att reducera antalet 

skyddsräler i den omfattningen är inte troligt. 

Nuvarande kravställning föreskriver att där hastigheter överskrider 250km/h ska det finnas 

skyddsbarriärer vid platser där en urspårning medför stora konsekvenser. Det är oklart om 

ombordmonterad urspårningssäkerhet fullt ut ersätter skyddsbarriärens funktion. 

Skyddsbarriärer är hittills inte inkluderade i kalkylerna och utgör således ingen potentiell 

kostnadsreducering, utan snarare en risk för kostnadsökningar. 

 

Ombordmonterade bullerskydd 

Bullerskyddande åtgärder kan till viss del flyttas från anläggningen till fordonet. 

Möjligheten att dämpa rullningsbuller genom konstruktiva åtgärder på fordonet är dock 

små. Det har större effekt att underhålla kontaktytor på hjul och räler så att de är så släta 

som möjligt. För det aerodynamiska bullret som i högre utsträckning är kopplat till 

fordonets hastighet kan det vara fördelaktigt att klä in ändboggierna med sidokjolar och att 

ha släta ytor i underredet. Det finns även möjlighet att utrusta fordonet med en tystare 

strömavtagare och skärmar på taket. Dock är detta hittills endast tillämpat i Japan. 

Förutsättningar för realisering: 2016 utredde Ostlänken vilka möjligheter Trafikverket 

har att ställa krav på de fordon som trafikerar banan gällande buller. Utifrån utredningens 

slutsatser är det inte möjligt att ställa krav på fordonen som ska trafikera banan då 

Trafikverket varken har möjlighet att påverka Transportstyrelsens godkännande av fordon 

eller hävda specialfall i Driftkompabilitetsdirektivet. Buller är heller inte upptaget som post i 

infrastrukturregistret RINF9 och därför kan inte trafiken inskränkas på grund av 

infrastrukturens begränsningar vad gäller buller. 

Möjlig kostnadsreducerande potential: Potentialen är svår att uppskatta då inga 

djupgående studier, simuleringar eller beräkningar med ombordmonterade bullerskydd har 

                                                           
7 Teknisk specifikation för driftskompabilitet: Infrastruktur 
8 Teknisk specifikation för driftskompabilitet: Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i 
Europeiska unionens järnvägssystem 
9 Register of infrastructure. Europeiska järnvägsbyråns förteckning över medlemsländernas 
järnvägsdata 
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gjorts på nya stambanors systemutformning tidigare. Ostlänken har genomfört studier och 

verifierat källdatamodeller för typiska höghastighetståg med dagens tekniknivå. Trafikverket 

har då även tagit hänsyn till framtida utveckling. 

Under arbetets gång har det visat sig att det finns delade meningar gällande dels de 

ombordbaserade bullerskyddens effektivitet, dels vilken bullerkälla (aerodynamiska i front 

och underrede, strömavtagare eller hjul mot räl) som orsakar mest buller vid höga 

hastigheter. Trots detta vill vi ändå peka på de potentialer som finns om vi kan påvisa att 

kombinationen av olika former av ombordmonterade bullerskydd ger en påtaglig reduktion 

av buller. Det är dock enbart i hastigheter kring 320 km/h med bullerskärmar över fyra 

meter som det kan vara en fördel om bullret från strömavtagaren dämpas. 

Om fordon utrustas med bullerskydd bedöms investeringskostnaden kunna reduceras med 

1,9-3,9 miljarder kronor (totalkostnad). Antagandet bygger på att bullerskydd på bank och 

bro kan minskas med 25-40% i höjd och 10-25% i längd. Det råder olika syn på, och därmed 

osäkerhet kring, om längden på bullerskydden kan minskas. Om man antar att inga 

bullerskydd kan tas bort helt, utan enbart kan minskas i höjd enligt ovan, kommer 

besparingspotentialen i stället att ligga i spannet 1,6-2,4 miljarder kronor (totalkostnad). 

Erfarenheter från program Ostlänken pekar på att detta spann är mera troligt. 

Bedömningen som gjorts inom det här uppdraget stämmer överens med den tidigare 

bedömning som gjordes i Sverigeförhandlingens uppdrag 64: Ny höghastighetsjärnväg - 

Kostnadsreducerande åtgärder. Där bygger resonemanget på att bullerskydden kan sänkas 

med 1-1,5 m om de utformas utifrån liknande beräkningar av buller som HS2 har gjort. 

Slutsatsen är att om man utför bullerskydd utifrån de föreskrifter som finns i TSD blir 

kostnaden 1-2 miljarder kronor högre än om man utför dem utifrån HS2:s antaganden. 

Summan är baserad på produktionskostnad i 2015 års prisnivå.10 

Färre och mindre bullerskärmar i anläggningen innebär också en lägre framtida kostnad för 

underhåll och reinvestering. 

Ostlänken beräknade bullerskydd i två järnvägsplaner för trafik i 320km/h före 

Trafikverkets ställningstagande gällande Ostlänken och Göteborg-Borås i oktober 2018, där 

bland annat hastigheten justerades till 250km/h. Beräkningarna gjordes med olika 

förutsättningar vilket inte gör dem helt jämförbara, men indikerar storleksordningar. 

Med justeringen av hastighet till 250 km/h kunde Ostlänken i de två järnvägsplanerna 

minska kostnaderna för bullerskydden från cirka 570 miljoner kronor till cirka 280 miljoner 

kronor. Utifrån en samhällsekonomisk bedömning baserad på kostnaden för 

bullerskyddsåtgärden i förhållande till ett schabloniserat marknadsvärde, har det inte visat 

sig ekonomiskt rimligt att bygga den järnvägsnära bullerskyddsåtgärden och fastigheterna 

har därför erbjudits förvärv. Åtgärderna kostade sammanlagt 70 miljoner kronor, varav 

järnvägsnära bullerskyddsskärmar utgjorde 20 miljoner kronor. 

Ett fortsatt arbete krävs inom området. Utvecklingen på fordonssidan behöver bevakas, 

exempelvis avseende ombordmonterade bullerskydd. I Tyskland testkörs Siemens nya 

fordon Velaro Novo, men inte som helt tågsätt utan endast en mellanvagn som används 

tillsammans med äldre fordon. 

För att påverka lagstiftning på EU-nivå behövs troligtvis ett bra underlag för att motivera en 

förändring. 

                                                           
10 Sverigeförhandlingens uppdrag 64: Ny höghastighetsjärnväg - Kostnadsreducerande åtgärder. 
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1. Fortsätta utreda bullerkällorna och vilken bullerreduktion som är möjlig. 

Källseparering behövs för att identifiera var på fordonet det skulle vara mest 

effektivt att skärma av för att reducera buller. 

2. Utifrån resultatet i steg 1 genomföra bullersimuleringar av valda delar av JA för att 

verifiera/falsifiera potentialen och på så vis kunna påverka krav eller lagstiftning. 

3. Om utredningen visar möjligheter till lägre investeringskostnader kan Trafikverket 

tillsammans med t.ex. Transportstyrelsen föra dialog med ERA (Europeiska 

järnvägsbyrån) om ändring av Driftskompabilitetsdirektiven. 

 

Trycktröghet och aerodynamik 

Att fordonen är trycktröga ligger inte enbart i infrastrukturförvaltarens intresse, utan också i 

operatörens, eftersom passagerarnas komfort ökar vid tunnelpassager. Programmen 

dimensionerar redan sina tunnlar utifrån antagandet att alla fordon har trycktröga 

egenskaper, vilket är det troliga scenariot. Det finns därför ingen kostnadsreducerande 

potential kopplat till att kravställa att fordon ska ha trycktröga egenskaper. 

 

Signalsystem (ERTMS nivå 3) 

Nya stambanor planeras med ERTMS nivå 2 som signalsystem, liksom stora delar av det 

övriga svenska järnvägsnätet. Nya stambanor förbereds dock för nivå 3 genom att man 

kommer att ha axelräknare i stället för spårledningar och positionsbaliser. Det läggs ner 

stora resurser på ERTMS nivå 3 inom forskningsprogrammet Shift2Rail, men det är svårt 

att bedöma när det praktiskt är möjligt att implementera. 

Forskning och test av en hybridversion av nivå 3 pågår, bl.a. finns en testbana i 

Storbritannien. Syftet med hybriden är att snabbare få tillgång till de fördelar som nivå 3 

medför. Hybriden innebär att tågen har utrustning för nivå 3, men att man har axelräknare 

(i stället för spårledningar) som back up. I detta fall tillåter man färre och längre 

blocksträckor. Det innebär visserligen att kapaciteten minskar vid de fall när nivå 3 fallerar, 

men det innebär också en kostnadsreducering av investeringen eftersom inga spårledningar 

behövs så som i den renodlade nivå 2. 

ERMTS nivå 3 bedöms vara viktigast på sträckor där det är högt kapacitetsutnyttjande, tätt 

mellan signalerna och många spårväxlar, egenskaper som nya stambanor inte bedöms ha. 

Dock bedöms ERTMS nivå 3 bidra till ökad driftsäkerhet samt att ytterligare felkällor i 

anläggningen elimineras. 

Förutsättningar för realisering: Dagens fordon har redan integritetskontroll, vilket är 

en ombordbaserad funktion som är en förutsättning för ERTMS nivå 3. För att få trafikera i 

hastigheter över 250km/h är detta ett krav enligt TSD LOC&PAS (EU:s förordning för 

teknisk driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande material – Lok och 

passagerarfordon). 

Möjlig kostnadsreducerande potential: Om den linjebaserade signalanläggningen 

som krävs för ERTMS nivå 2 minskas i anläggningen skulle investeringskostnaden kunna 

reduceras med drygt 0,3 miljarder kronor (totalkostnad). 

Underhålls- och reinvesteringskostnader kan också minskas genom att planera systemet för 

ERTMS level 3 hybrid. 
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Tillståndsövervakning av fordon 

TSD LOC&PAS föreskriver att alla passagerarfordon med största tillåtna hastighet på minst 

250km/h ska utrustas med ombordbaserad detekteringsutrustning i syfte att upptäcka 

defekta axelboxlager. 

Förutsättningar för realisering: Om minsta tillåtna hastighet på nya stambanor är 

250km/h kan detektorer plockas bort utan att krav på fordon behöver ställas. Om lägre 

hastigheter tillåts på banan säger TSD att övervakning av axellagrens tillstånd ska ske 

antingen genom utrustning i anläggningen eller ombord på fordonet. Om Trafikverket 

inte bygger in detektorer i anläggningen, tvingas operatörer att ha ombordutrustning för att 

överhuvudtaget få lov att trafikera banan eftersom övervakning måste finnas. 

Möjlig kostnadsreducerande potential: På Ostlänken planeras i nuläget 7 stycken 

detektorer till en ungefärlig kostnad av 10-30 miljoner kronor. På systemnivå motsvarar det 

ca 0,1-0,2 miljarder kronor (totalkostnad) schablonmässigt räknat. 

 

2.2.2. Indirekta kostnadsreducerade åtgärder  

Lättare fordon 

Nya stambanors funktionella systemkrav föreskriver att anläggningen ska dimensioneras för 

att tillåta fordon i trafikkod P1P2 (trafikkod anger bl.a. vilken hastighet en bana är 

dimensionerad för; P1 >250 kmH, P2 200-250 km/h), medan de tekniska systemkraven 

öppnar upp för att även tillåta trafikkod P3 och P4. Skulle anläggningen endast tillåta 

trafikkod P1 så skulle den maximalt tillåtna axellasten på fordonen sättas till 17 ton, jämfört 

med 20 ton för trafikkod P2 och 22,5 ton för P3 och P4. 

Teoretiskt skulle en sänkning av tillåten axellast innebära färre eller mindre omfattande 

grundförstärkningsåtgärder för broar och bankar, men strukturerna i sig kräver så pass 

mycket grundförstärkningsåtgärder för att hålla sin egen vikt (s k ”dead load”) att fordonets 

viktskillnad (20 till 17 ton) inte gör någon större skillnad vid överfart (s k ”live load”). 

Förutsättningar för realisering: I TSD INF (Den tekniska specifikationen för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur i järnvägssystemet) finns 

inga hinder att definiera trafikkod P1 på banan, men för att få ut den kostnadsreducerande 

potentialen krävs det broarna inte byggs enligt Eurokod (EN 1991-2), vilket Trafikverket är 

skyldiga att göra. 

Transportstyrelsen, som ansvarar för att Eurokod efterlevs i Sverige, föreskriver att vid 

brokonstruktioner ska hänsyn tas till den så kallade alfafaktorn. Den aktuella alfafaktorn för 

nya stambanor är 1,33, vilket motsvarar en axellast på ca 33 ton. Programmen har redan 

utmanat detta regelverk genom att hävda att nya stambanor endast kommer att trafikeras av 

passagerarfordon och således använda en alfafaktor på 1,0 (motsvarar ungefär 25 tons 

axellast). I Europa används inte alfafaktorn 1,0 utan strax däröver, vilket innebär att svenska 

järnvägsbroar för 17 tons axellast (ännu lägre alfafaktor) skulle vara unika. 

Möjlig kostnadsreducerande potential: Att definiera banan för trafikkod P1 i syfte att 

minska ner grundförstärkningsåtgärder för broar skulle innebära en reduktionspotential om 

ca 0,5-3 % beroende på om brons banöverbyggnad är ballasterad eller ballastfri. På 

systemnivå innebär detta en reducerad investeringskostnad om 0,3-1,7 miljarder kronor 

(totalkostnad), beroende på hur många broar systemet slutligen innehåller och vilken 

banöverbyggnad som används. Detta är inte kombinerbart med ett byte av spårsystem till ett 

ballasterat utförande. 
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Effektstarka tåg 

Genom att kravställa högre motoreffekt hos de fordon som trafikerar nya stambanor skulle 

vi kunna planera för en systemutformning med färre tunnlar och broar då fordonen klarar 

av större lutningar (upp till 35 promille) än dagens tillåtna 25 promille. 

Förutsättningar för realisering: Inga krav på fordon eller avsteg från TSD INF är 

nödvändiga för att realisera potentialen. TSD INF tillåter lutningar upp till 35 promille (max 

6 kilometer i följd) och fordonen ska klara kravet enligt TSD LOC&PAS. Det finns således 

ingen kostnadsreducerande potential kopplat till fordonen. 

Enligt överslagsmässiga beräkningar från KTH behöver man inte ställa krav på högre 

motoreffekt på fordonen för att de ska klara av större lutningar, de ska klara av 35 promille 

lutning i upp till 6 kilometer enligt TSD LOC&PAS, dock kan det få gångtidsmässiga 

konsekvenser. Ett 16-vagnsfordon som framförs i 300 km/h tappar ca 9 km/h i hastighet vid 

en effekt om 19 000 kW. Innan full hastighet uppnåtts igen har tåget förlorat ca 0,5-1 

sekund i gångtid, vilket kan kompenseras om viss överhastighet tillåts i nerförsbackar. Om 

uppförsbacken placeras på en accelerationssträcka (t.ex. efter en station) så blir 

tidsförlusten större, men det kan begränsas. Hänsyn till eventuell ökad energiförbrukning i 

anläggningen har inte tagits. 

Möjlig kostnadsreducerande potential: Ingen beräkning eller uppskattning av 

åtgärden har gjorts, men utifrån regeringsuppdraget kan vi se att om tunnlar och broar 

undviks finns möjlighet att reducera investeringskostnaden. 

Motiven till nuvarande krav om maximal lutning 25 promille grundar sig på att det bara 

finns två höghastighetsbanor i världen som har en lutning på 35 promille eller över, Paris-

Lyon samt Frankfurt-Köln. Anledningen är just påverkan på punktligheten samt att 

underhållskostnaden ökar. Deutsche Bahn har upptäckt att rälsen behöver slipas oftare på 

grund av Rolling Contact Fatigue (RCF) som uppstår av den ökade dragkraft som fordonet 

har i lutningarna. 

Ostlänken och Göteborg-Borås uppger att större tillåten lutning inte skulle innebära någon 

väsentlig möjlighet till reducering av investeringskostnaden. 

 

2.3. Anpassade tekniska standarder 

Tekniska standarder rör systemövergripande inriktningar som till exempel hastighet eller 

spårsystem. De tekniska standarderna är bärande för att uppnå systemets syfte och mål och 

får stor påverkan på den möjliga systemutformningen. 

Ett kritiskt val som har stor påverkan på den färdiga höghastighetsbanans funktion över tid 

är spårkonstruktionen. Val av spårkonstruktion kommer att påverka utveckling, 

projektering, byggande och vidmakthållande av såväl banöverbyggnad som andra tekniska 

system. Det huvudsakliga valet är ballasterat spårsystem eller ballastfritt spårsystem. 

Skillnaden mellan systemen är det bärande lagret (makadam eller spårplatta), omfattningen 

av markarbeten vid konstruktion och underhåll som är nödvändigt att genomföra under 

systemets livslängd. Både ballastfritt spår och ballastspår kan vid rätt utförande och rätt 

underhåll, klara höghastighetstrafik. För att uppnå den högsta gemensamma nyttan till den 

lägsta kostnaden över anläggningens hela livslängd krävs det att flera faktorer beaktas vid 

valet. Faktorerna inkluderar typ av trafik och mängd, geotekniska förhållanden, 

byggnadsverk (tunnel, skärning, bro, landbro, bank), hastighet. Optimal lösning på nya 

stambanor kan vara en blandning av båda systemen. 
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Ett ytterligare val av teknisk standard med stor påverkan på kostnaderna är hur tunnlar ska 

kläs in för att undvika problem med inträngande vatten. Den svenska praxisen vad gäller att 

täta och frostisolera tunnlar mot vatten bygger på en kombination av förinjektering och 

montage av s.k. dräner (polyetenmattor). De fästs med bergbult på berget och sprutas in 

med sprutbetong över de platser i tunneln där det läcker in vatten. Mattornas tjocklek avgör 

deras isoleringsförmåga, och det finns krav som avgör vilken isolationsförmåga som är 

aktuell. 

Den beskrivna praxisen är dock inte direkt tillämpbar på den nya stambanan då det har 

formulerats krav som innebär att praxisen kan behöva frångås i varierande utsträckning för 

olika tåghastigheter. För 320 km/h innebär det att kraven medför att den mest gångbara 

lösningen kan antas utgöras av en vattentät, frostisolerande, betonglining som inte bär last. 

För 250 km/h blir avvikelsen mot praxis mindre, varför delvis andra lösningar än lining kan 

vara gångbara. Att liningen inte utförs lastbärande avviker från den vanliga, kontinentala, 

praxisen där den bärande förmågan i stället är central. Avsaknaden av denna funktion 

innebär emellertid också att liningen kan göras smäckrare än vanligt, varvid den därmed 

inte blir så kostnadsintensiv i byggskedet. Orsaken till skärpningen av kraven är att det 

annars bedöms svårt att nå de övergripande kraven på trafikering och punktlighet vid 

många och långa förekommande dubbelspåriga tunnlar då det ökar risken för 

trafikpåverkan vid avhjälpande underhåll och reinvesteringar. Frågan är särskilt angelägen 

på den nya stambanan jämfört med den befintliga järnvägen då tunnlar är ca 10 gånger så 

vanligt, samtidigt som de är längre. Den nya stambanan blir således mer känslig för 

tunnelrelaterade fel än det finns erfarenhet av. 

Även den smäckrare liningen har setts som potentiellt kostnadsdrivande, särskilt med ett 

traditionellt utförande, det vill säga platsgjuten eller prefabricerad. Det har därför föreslagits 

att låta betongspruta den. Även en sådan behöver dock, precis som en traditionell lining, 

utföras armerad. Det finns ännu obesvarade frågor kopplat till detta tillvägagångssätt. 

2.3.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 

Nedan listas de största identifierade posterna: 

• Ballasterat spår | 24 miljarder kronor (totalkostnad) 

En bedömning av möjlig kostnadsreducerande potential gjordes inom ramen för 

regeringsuppdraget ”Nya stambanor för höghastighetståg” (kapitel 3.8.2) och 

bedömdes då till 24 mdr. Den största delen av denna potential finns på de centrala 

delarna av systemet (Linköping – Borås/Hässleholm). 

Större konsekvenser om potentialen realiseras är: 

‒ Val av ballasterat spår ger en minskad investeringskostnad men ger också 

en ändrad funktion genom sänkt hastighet vilket påverkar restidsmålen. 

‒ Val av ballasterat spår ger betydligt högre kostnader för underhåll och 

reinvestering. 

• Lining | 5 mdr kr (totalkostnad) 

En preliminär bedömning av den möjliga kostnadsbesparingen har tagits fram 

genom komplettering av delresultat från arbetet med att förbättra verifieringen av 

kravet på val av tunnelkoncept för de delar som avses trafikeras i 320 km/h. För 250 

km/h baseras bedömningen på arbete utförts inom projekt Ostlänken. Detta 

resulterar i tänkbara potentialer av storleksordningarna 1 miljard för 320-
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sträckorna respektive 2 + 2 miljarder kronor för 250-sträckorna (Ostlänken + 

Göteborg/Borås). 

En utmaning är att den sprutade liningen är en teknik som till stora delar är ny och 

oprövad. Det finns också osäkerheter kring om en sprutad liningkonstruktion kan 

dimensioneras för att klara de övertrycks- och undertryckskrafter som tågens 

passage genom tunnlarna medför. 

Kostnaden för traditionell lining har en viss empirisk underbyggnad, empiri som 

dessutom är relativt sentida (Norge). Därutöver är metoden mer beprövad, varvid 

kostnadsosäkerheterna kan antas vara mindre enbart av den anledningen. 

Större konsekvenser om potentialen realiseras är: 

‒ Om lining i tunnel minskar i omfattning minskar investeringskostnaden. 

Det ger också högre kostnader för underhåll och reinvestering. Även 

tillgängligheten till banan kan påverkas i och med att det ökade 

underhållsbehovet. 

‒ Det kan inte uteslutas att sprutad lining kommer att behöva bytas under 

anläggningens planerade livstid. Detta medför troligen betydande 

trafikpåverkan, särskilt som den nya stambanan har både många och långa 

tunnlar och vilka i nuläget planeras utföras dubbelspåriga. 

• Stängsling av banan | 1,4 mdr kr (totalkostnad) 

Höghastighetsbanan ska med dagens ambition helt "stängslas" in. Det är inte 

nödvändigtvis med just stängsel hela vägen utan det som eftersträvas är att 

förhindra obehörigt tillträde till anläggningen varför även exempelvis bullerskärmar 

eller byggnader kan utgöra motsvarande hinder. 

Även om stängsling av banan är en betydande kostnadspost, så ses det inte som 

realistiskt att ta bort stängslingen. Den främsta orsaken att inte ta bort stängslingen 

är att det har påverkan på både personsäkerheten och punktligheten då risken för 

påkörningsolyckor ökar. 

• Flertal mindre potentialområden  | 100 - 500 Mkr per styck (totalkostnad) 

Dessa mindre potentialområden är var för sig inte så stora, men då de sammanvägt 

kan ge besparingar är det rimligt att arbeta vidare med dem. Gemensamt för dem är 

att de kan ha påverkan på målen för robusthet och punktlighet. Ett exempel på ett 

sådant område är kanalisation. 

 

2.3.2. Förutsättningar för realisering  

Sammantaget antas analyserade kostnadsreducerande potentialer anpassade tekniska 

standarder ligga på i storleksordningen 30 mdr kr. 

Utformning av spår och tunnelinklädnad är inte förknippat med några justeringar av lagkrav 

och regelverk. Att välja ballasterat spår bedöms dock påverka möjlig hastighet i 

anläggningen vilket påverkar restiderna negativt. Även kostnader för underhåll och 

reinvestering påverkas. Även för övriga kostnadsreducerande potentialer behöver ett 

ställningstagande göras av minskad investeringskostnad i relation till ökad kostnad för 

underhåll och reinvestering. 
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2.4. Stabila planeringsförutsättningar 

Stabila planeringsförutsättningar ökar rent allmänt sannolikheten för att infria potentialer 

och minska risker. Ju mer stabila planeringsförutsättningar som föreligger, ju större 

möjlighet till kostnadseffektivitet i både utformning och genomförande av nya stambanor. 

Förändrade planeringsförutsättningar under pågående arbete kostar i både tid och pengar 

men storleksordningen av kostnadsökningen är beroende av både vilken typ av förändring 

det rör sig om och när under processen förändringen sker. 

Med stabila planeringsförutsättningar avses i denna utredning: 

 Tydlighet och stabilitet avseende syfte och mål med nya stambanor samt definierad 

tidplan och säkrad finansiering för fyllt utbyggt system. 

Inom området ”stabila planeringsförutsättningar” har kostnadsreducerande potentialer 

inom ramen för befintlig lagstiftning genomlysts och sorterats i följande delområden: 

1. Planering/genomförande fram till byggnation 

a. Effektivisering/standardisering av ”interna” processer och arbetssätt 

b. Effektivisering av externa/samverkande processer och arbetssätt 

2. Anläggning/byggnation 

a. Kostnadseffektiv utbyggnad - kostnader för tillfälliga lösningar kan 

undvikas 

b. Industrialisering/standardisering 

3. Marknad 

 

2.4.1. Planering/genomförande fram till byggnation (Delområde 1) 

Stabila planeringsförutsättningar möjliggör effektiva planerings- och 

genomförandeprocesser både internt inom Trafikverket och i relation till och i samverkan 

med externa parter. Den kostnadsreducerande potentialen inom området utgörs antingen av 

att effektiviseringar kan korta tiden för planläggning eller att de ingående 

arbetsmomenten/innehållet kan standardiseras så att kostnaden (egen tid + 

konsultarbete)/år kan reduceras. 

 
Effektivisering/standardisering av ”interna” processer och arbetssätt (Delområde 1a) 

Omfattar effektivisering och standardisering av arbetssätt och processer som Nya 

Stambanor och/eller Trafikverket själva råder över. Med ”interna” avses här dels 

Trafikverkets eget arbete, dels konsultarbete under planläggningsprocessen. 

Stabila planeringsförutsättningar möjliggör för Nya Stambanor som programorganisation 

att styra och organisera genomförandet av planläggningen mot en högre grad av enhetlighet 

och effektivitet genom standardiserade arbetssätt, metoder och produkter kopplat till 

utredningar, planer, beställningar mm. Därutöver möjliggör stabila 

planeringsförutsättningar en hög grad av långsiktighet i planering och resurssättning, 

kunskapsåtervinning/-delning mellan både deletapper och skeden samt undvikande av 

dubbelarbete inom organisationen och i konsultuppdrag. 

Potentialen bedöms huvudsakligen finnas för de delar av nya stambanor där planläggning 

ännu inte påbörjats, dvs delarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm. 
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Identifierad kostnadsreducerande potential: Utifrån upparbetade och bedömda kostnader 

för pågående program samt bedömd byggherrekostnad för de återstående, ännu ej 

planlagda, delarna av nya stambanor kan följande schematiska bedömningar göras: 

 tidigt planläggningsskede (lokaliseringsutredning) kostar ca 0,6-0,7 

miljarder/100 kilometer. 

 senare planläggningsskede (framtagande av järnvägsplan) kostar ca 2,6 (2,3-2,9) 

miljarder/100 kilometer. 

Stabila planeringsförutsättningar bedöms möjliggöra en effektivisering av arbetet under 

planering och planläggning genom hög grad av erfarenhetsåtervinning, standardisering av 

arbetssätt och produkter inom Nya Stambanor. Applicerat på de ca 400-410 km av nya 

stambanor där planläggningsprocessen ännu inte påbörjats bedöms en effektivisering om 1-

10% vara möjlig (om både 1a och 1b samverkar) vilket skulle innebära en 

kostnadsreducerande potential om 0,1-1,3 miljarder kronor (byggherrekostnad). 

Huvuddelen av potentialen finns efter vald lokalisering, i arbetet med framtagande av 

järnvägsplan och systemhandling där arbetsmängden är betydligt större än under 

lokaliseringsskedet. 

 

Figur 6. Schematisk bild över byggherrekostnaden i relation till produktionskostnaden samt hur 
byggherrekostnaden fördelar sig över planläggnings- resp. byggskede. Stabila planeringsförutsättningar för nya 
stambanor bedöms ha kostnadsreducerande potential för byggherrekostnaden fram till byggstart. Ett projekt 
som byggstartats antas vara genomarbetat och beslutat så att ingen kostnadsreducerande potential utifrån 
”stabila planeringsförutsättningar” finns att realisera. 

 

Förutsättningar för realisering: Idag har planeringsförutsättningarna för nya stambanor inte 

den stabilitet som definierats ovan varför förutsättningarna att realisera potentialer kopplat 

till stabila planeringsförutsättningar är begränsade. Tydlighet avseende fortsatt process för 

planering av systemets centrala delar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm i 

kommande nationella skulle öka planeringsförutsättningarnas stabilitet och därmed 

potentialens realiserbarhet. 

Stabila planeringsförutsättningar skulle ge förutsättningar för att lokalisera och planlägga 

flera delar av nya stambanor samtidigt och inte följande efter varandra etapp för etapp 

utspritt över en längre tid. Detta skulle kunna maximera erfarenhetsåtervinningen över tid 

och mellan geografiska delar, minimera dubbelarbete och korta den sammanlagda tiden för 

planläggning av nya stambanor. 

För att realisera potentialer inom 1a krävs att Nya Stambanor aktivt genomlyser, utvecklar 

och implementerar relevanta standardiseringar och effektiviseringar avseende arbetssätt 

och processer applicerbara primärt på de delar av nya stambanor som återstår att planlägga. 

Utvecklingsarbetet bör genomföras innan planläggning av fler delar av nya stambanor 

påbörjas. 
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Konsekvensbedömning: Standardiserade arbetssätt, utredningar med mera skulle innebära 

mindre frihetsgrader för de respektive genomförandeprogrammen och dess konsulter att 

själva styra över arbetssätt, utrednings- och bedömningsmetoder, beskrivnings- och 

redovisningssätt mm. 

 

Effektivisering av externa/samverkande processer och arbetssätt (Delområde 1b) 

Delområdet omfattar effektiva och väl fungerande samverkansprocesser i form av tidig 

dialog kring och gemensam förståelse för målbild och förutsättningar, samordnad 

handläggning och prövningar, gemensamma tidplaner som möjliggör synkning av statlig, 

regional och kommunal planering etc. 

Tillräcklig tid för planläggning är viktig för att samverkande och förankrande processer ska 

rymmas, vilket i sin tur är avgörande för gemensam förståelse av målbild och 

förutsättningar och i förlängningen ett kostnadseffektivt genomförande. 

Identifierad kostnadsreducerande potential: Viss kostnadsreducerande potential bedöms 

finnas men storleken är inte möjlig att kostnadsuppskatta. 

Konsekvensbedömning: Risk för kostnadsökningar på grund av ickefungerande 

externa/samverkande processer bedöms vara minst lika stor som den kostnadsreducerande 

potentialen. 

Förutsättningar för realisering: För att realisera potentialer (och minimera risker) inom 

område 1b i samband med planering av de ännu inte lokaliserade delarna av nya stambanor 

krävs ett gemensamt arbete där Trafikverket tillsammans med representanter från tex 

länsstyrelser och kommuner ser över och framarbetar ett förslag på hur samverkan, 

handläggning, prövningar mm på effektivaste sätt kan samordnas. Arbetet bör ta vid där den 

statliga referensgrupp som fanns under arbetet med Sverigeförhandlingen slutade. Inom det 

samarbetet fanns ett påbörjat ”tänk” kring frågorna. Arbetet bör startas upp i god tid innan 

planläggning av återstående delar av nya stambanor påbörjas. 

 

2.4.2. Anläggning/byggnation (Delområde 2) 

 
Kostnadseffektiv utbyggnad – tillfälliga lösningar kan undvikas (Delområde 2a) 

Stabila planeringsförutsättningar möjliggör en sammanhängande, kontinuerlig och därmed 

kostnadseffektiv utbyggnad genom att tillkommande kostnader för etappvis trafikering och 

tillfälliga lösningar undviks. Detta är en antagen förutsättning i den nuvarande 

kostnadsbedömningen 295 +/- 50 mdr för nya stambanor och därför finns ingen ytterligare 

kostnadsreducerande potential att tillgodoräkna inom detta område. Däremot finns en risk 

för tillkommande kostnader utöver de bedömda 295 mdr om en sammanhängande 

utbyggnad utan tillfälliga lösningar inte kan möjliggöras. Storleksordningen på de 

tillkommande kostnaderna beror helt på hur många och vilka etapper som blir aktuella i 

vilken utbyggnadsordning och takt. 

Identifierad kostnadsreducerande potential: Utgör antagen förutsättning i nuvarande 

kostnadsbedömning - ingen ytterligare kostnadsreducerande potential identifierad. 

Konsekvensbedömning: Om stabila planeringsförutsättningar inte finns/uppnås 

(exempelvis genom avsaknad av politiska långsiktiga beslut kring utbyggnad av nya 

stambanor) innebär det en förändring av gjorda antaganden som medför en ökad kostnad. 

Industrialisering/standardisering (Delområde 2b) 
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Stabila planeringsförutsättningar säkrar en stor anläggningsvolym över en bestämd tid och 

ger därmed förutsättningar för utveckling av kostnadseffektiva industrialiserade lösningar 

för olika anläggningsdelar som t.ex. bullerskydd, portar mm. Potentialen hanteras under 

”Industrialisering”, se vidare 2.5. 

 

2.4.3. Marknad (Delområde 3) 

Stabila planeringsförutsättningar kan, genom att ge tydlighet och stabilitet avseende 

volymer och tider, gynna prisbilden. Osäkerheten är dock stor kring om de stora volymerna 

ger skalfördelar eller skalnackdelar. 

Bedömning av marknadsläget ingår i de generella osäkerheter som utgör grund för den 

nuvarande kostnadsbedömningen om 295 +/- 50 mdr. 

Identifierad kostnadsreducerande potential: Inom detta uppdrag har ingen tydlig 

”förändring” identifierats som i nuläget bedöms ge en tydlig kostnadsreducerande potential. 

 

2.5. Industrialisering 

Ett sätt att minska investeringskostnaden kan vara att öka graden av standardisering, vilket 

i sin tur är en förutsättning för tillämpande av industriella metoder som succesivt kan sänka 

kostnaden genom produktionseffektivisering. Genom att i större utsträckning föreskriva be-

stämda utformningar, så minskar visserligen optimeringsmöjligheten på enskilda platser, 

men i gengäld så ger det väsentligt högre möjlighet till serieproduktion. 

Dessa fördelar med standardisering måste ställas mot den nackdel de innebär då de begrän-

sar möjligheten för marknaden att komma med innovativa lösningar. Den innovativa för-

mågan är i vissa fall lovvärd och i andra fall är ökad beställarstyrning och standardisering att 

föredra. 

För att realisera potential för industriell produktion och standardisering av olika 

anläggningsdelar och produkter behöver planering för detta påbörjas redan i 

lokaliseringsskedet. Det är då möjlighet finns att optimera en linje utifrån de förutsättningar 

som krävs för serieproduktion. En tidig planering, tillsammans med lämpliga paketeringar 

av produktionen, ger också leverantörer en chans att kunna planera och optimera sin 

tillverkning. 

 

2.5.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 

Det bedöms (utöver landbroar, se 2.7) finnas ett antal moment/produkter som i sig är 

industrialiseringsanpassade och där potential kan realiseras genom att ge utförare sådana 

frihetsgrader att industrialisering kan ske: 

 Kanalisation 

 Spår 

 Kontaktledning 

 Längsgående stängsling 

Potentialen här bedöms vara ca 5-10%, kan i vissa fall vara intecknad genom kalkylen. 
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Det finns också moment/produkter som genom aktiva utformningsval kan anpassas för 

industrialisering: 

 Teknikhus, skåp 

 Bullerskärmar 

 Mindre, enhetliga broar, t.ex. för ägovägar 

 Tunneldrivning och inklädnad (volym block 6.3, ca 40 mdr) 

Potentialen för dessa delar bedöms kunna vara 10-20%, men ett antal förutsättningar för 

realisering finns. 

Sammanfattningsvis så bedöms tunnelindustrialisering vara den enskilt största posten, där 

det bedöms finnas en kostnadsreducerande potential på ca 4-8 miljarder kronor 

(totalkostnad). Dock finns lokala förutsättningar (geologi) kring tunneldrivning som kan 

göra att potentialen på den enskilda platsen inte går att realisera. Skulle speciallösningar 

erfordras på allt för många platser så försvinner hela potentialen. 

Ett arbete kring utveckling av standardiserade typlösningar av broar, bullerskydd, 

längsgående utrustning som stängsel mm pågår inom projekt ”Funktionell gestaltning”. 

Arbetet har kommit längst vad gäller koncept för landbroar (se vidare 2.7) men även andra 

delar av projektet har hög relevans för nya stambanor. 

2.5.2. Förutsättningar för realisering 

Stabila planeringsförutsättningar som säkrar en stor anläggningsvolym över en bestämd tid 

ger förutsättningar för utveckling av kostnadseffektiva industrialiserade lösningar för olika 

anläggningsdelar som t.ex. bullerskydd, portar mm. 

2.5.3. Konsekvensbedömning 

En anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar dels med en lägre 

investeringskostnad, men bäddar även för industrialisering av det underhåll och de 

reinvesteringar som ska göras under drifttiden. Det bäddar alltså för mer kostnadseffektiva 

och planeringsbara metoder för underhåll och reinvestering. 

När enskilda arbetsmoment och produkter bryts ut för att industrialiseras så försvåras 

entreprenadindelningar och upphandlingsstrategier som bygger på bevarande av 

frihetsgrader för entreprenören. Det är fullt möjligt att behålla fördelarna som 

industrialisering och bevarade frihetsgrader ger, men det ställer krav på de respektive 

organisationerna och att sambanden analyseras tidigt och görs tydliga. 

 

2.6. Masshantering 

Nya stambanor kommer som Sveriges största infrastrukturprojekt ha en stor volym massor 

att hantera. Stora volymer rena massor riskerar att i många fall köras långa avstånd för 

deponering då de istället skulle kunna hanteras lokalt. Masshantering är också en grund för 

materialförsörjning och som rätt utförd kan ge såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. 

I dagsläget måste rena massor köras iväg till mottagningsanläggningar för behandling, och i 

de fall anläggningsändamål saknas, läggas på deponi. Enligt avfallshierarkin är deponering 

det sista återstående alternativet för hantering av överskottsmassor. 

Transporter av massor genererar stora kostnader, klimatpåverkan, trängsel i vägnätet, ökat 

buller och trafikrisker med flera störningar. Om en mindre mängd överskottsmassor 

behöver köras iväg till mottagningsanläggningar eller inrättade deponier kan vinster på flera 
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områden göras, även icke mätbara sådana. Nuvarande lagstiftning, dess tolkning och 

tillämpning tillgodoser inte fullt ut miljöbalkens mål om hållbar utveckling eller 

miljökvalitetsmålen och försvårar därigenom hantering av uppkomna massor. 

I regeringsuppdraget redogjordes för kostnadsreducerande potentialer avseende 

masshantering och som kan sammanfattas i nedan punktsatser: 

• Optimerad linjesträckning – med målsättning att minska uppkomst av massor 

• Förändrade regelverk - ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning kan ge 

bättre förutsättningar för en mer cirkulär masshantering och mindre mängd massor 

som behöver transporteras långt för deponering 

• Optionsavtal med markägare – kan möjliggöra lokalt mottagande och användning 

av rena massor 

Att minska mängden massor genom optimerad linjesträckning mot mål om en lokal 

massbalans ger absolut störst kostnadsreducerande resultat. För denna potential har inget 

antagande om potentialens storlek kunnat presenteras. En förutsättning för en optimerad 

linjesträckning är dock ett aktivt arbete med masshantering redan i skede lokalisering. För 

potentialområde masshantering ligger fokus i denna rapport framförallt på potentialen 

förändrade regelverk. Potentialen optionsavtal presenteras, men storleken är inte möjlig att 

kostnadsuppskatta på systemnivå utan förutsätts kunna beräknas i lokaliseringsskede och 

efterföljande skeden. Där linjeoptimering inte är fullt ut möjlig ur ett 

masshanteringsperspektiv finns följaktligen två potentialer som behöver utredas ytterligare. 

Förutsättningar för att realisera potentialerna är begränsade utifrån både nuvarande 

lagstiftning, tolkning och tillämpning av densamma, men också i fråga om markanspråk. 

Begrepp  

En viktig del i bedömningen av masshanteringspotentialen är att säkerställa definitionen av 

de olika begreppen som används när det kommer till masshantering. För att förstå 

potentialen i de ändringar i lagstiftningen som föreslagits är de olika begreppen inom 

masshanteringsområdet viktiga. Nedan är en sammanställning av de vanligast 

förekommande begreppen i fråga om masshantering. 

 Anläggningsmassor - Alla massor som används i projektet innefattande det som 

behövs till anläggningen med alla tillhörande anordningar, såsom t.ex. tryckbankar 

och bullerskyddsvallar samt landskapsanpassningar. 

 Massbalans – När alla massor som uppkommer i projektet kommer till användning 

som anläggningsmassor, inget överskott uppstår och inga externa massor behöver 

tillföras. 

 Överskottsmassor - När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, 

uppkommer jord- och bergmassor. Överskottsmassor innebär att det uppkommer 

mer massor än vad som kan användas inom ramen för projektet. Det är alltså 

massor som blir över när alla nödvändiga anläggningsmassor har säkrats. 

 Cirkulär masshantering - När massor tas tillvara som en resurs genom att de 

används i ett kretslopp på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Motsatsen är linjär 

masshantering. Cirkulär masshantering innebär bland annat att massor som 

tidigare deponerats istället används inom projektet eller i närliggande projekt med 

behov av massor. 

 Fall A - Massor som används inom arbetsområdet för projektet (schakt och fyllning 

Fall A). 
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 Fall B - Överskottsmassor (schakt Fall B) som inte används inom arbetsområdet för 

projektet alternativt externa massor som tillförs projektet (fyllning Fall B). Fall B-

massor är ej synonymt med avfall eftersom massorna kan användas som resurs 

inom annan del av verksamheten. 

 

Förändrad lagstiftning, tolkningar och pågående arbeten/remisser 

De massor som Trafikverket vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med utgör ett 

avfall. Avfallslagstiftningen får därmed en betydande påverkan på en stor del av 

masshanteringen. Nuvarande lagstiftning och det faktum att det finns många olika 

tolkningar och tillämpningar försvårar i många fall en resurs- och kostnadseffektiv 

hantering med negativa miljökonsekvenser som följd. Det pågår flera initiativ för att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av massor, se tabell nedan. Här följer en 

övergripande sammanfattning av de huvudsakliga delarna i lagstiftningen som på olika sätt 

skulle kunna få en betydande inverkan på nya stambanor. 

Undantagsparagrafen 

I remissen ”Ordning och reda på avfallet”11 presenterades förslag till förändringar av den så 

kallade undantagsparagrafen. Trafikverket har lämnat synpunkter på dess formulering och 

placering. Med dessa synpunkter inräknade skulle förändringen i vissa fall ge en möjlighet 

att använda, alternativt lägga upp, rena schaktmassor i anslutning till den plats där de 

uppkommer utan krav på ett tydligt syfte med själva användningen. Paragrafen skulle 

främst bli tillämplig på sträckor i orörd terräng med naturligt förekommande massor utan 

föroreningar och där det saknas andra användningsområden för massorna inom rimliga 

avstånd. Det är oklart om och i så fall när och på vilket sätt förändringen träder i kraft. 

Hantering av överskottsmassor som resurs - förändringar och tolkningar  

Nuvarande lagstiftning och de olika tolkningar som finns hos tillsynsmyndigheter innebär i 

många fall att det är mycket svårt att uppnå en resurs- och kostnadseffektiv hantering av 

överskottsmassor, dvs. av de massor som Trafikverket inte har något eget behov av. Detta 

bedöms framförallt innebära en risk för fördyring, men kan även innebära fördelar på sikt 

beroende på utfallet i de olika initiativ som pågår. Här beskrivs de delar som bedöms kunna 

få mest påverkan, men beskrivningen ska inte ses som komplett: 

 Avfall upphör att vara avfall: Inom ramen för Naturvårdsverkets uppdrag ”Avfall 

som resurs” ska det bedömas om nationella kriterier för när avfall upphör att vara 

avfall (s.k. ”end of waste”-kriterier) skulle kunna vara aktuella att ta fram och i så 

fall för vilka avfallsslag. Om det faller väl ut och överskott av exempelvis berg och 

torv skulle inkluderas kan det innebära fördelar på sikt genom att det blir enklare 

att hitta avsättning för de överskottsmassor som i så fall inkluderas med minskade 

kostnader och transportavstånd som följd. 

 Anmälnings- och tillståndsplikt för behandling av avfall: Remissen ”Ordning och 

reda på avfallet” innefattar en rad förändringar avseende anmälnings- och 

tillståndsplikt för bearbetning, sortering och lagring av avfall. Förslagen innebär att 

fler verksamheter blir tillståndspliktiga vilket främst bedöms påverka verksamheter 

som krossar överskott av berg. På lite kortare sikt innebär förslagen en risk att 

branschen inte är redo och att det blir än svårare att hitta/skapa 

                                                           
11 TRV2021/11563 
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mottagningsanläggningar inom rimliga avstånd. Det är oklart om och i så fall när 

och på vilket sätt förändringarna träder i kraft. 

 
Tolkning av avfallsbegreppet 

Det råder olika uppfattning om hur avfallsbegreppet ska tolkas vilket innebär en osäkerhet i 

Trafikverkets verksamhet. Trafikverket gör tolkningen att samtliga massor som det finns 

behov av inom den totala verksamheten inte är att betrakta som avfall, under förutsättning 

av massorna är lämpliga för fortsatt användning. Många tillsynsmyndigheter gör en mer 

restriktiv tolkning. Utifrån det som framgått av remisserna ”Ordning och reda på avfallet”, 

”Tolkning av centrala begrepp” samt beslut från Mark- och miljödomstol bedöms det finnas 

en risk att Trafikverkets tolkning blir alltmer ifrågasatt. I praktiken skulle det försvåra 

användning av schaktmassor inom vår egen verksamhet på grund av krav på anmälningar, 

tillstånd och annan administration. 

De förslag till förändringar som remissen ”Ordning och reda på avfallet” innefattar skulle 

påverka följande lagstiftning: 

 Miljöbalken 

 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Miljöprövningsförordningen 

 Avfallsförordningen 

 Förordningen om deponering av avfall 

Pågående arbeten, regeringsuppdrag, remisser med mera med betydelse för att potentialen 

ska infalla: 

Tabell 1. Sammanställning av pågående remisser, regeringsuppdrag m.m. 

Aktivitet Innehåll Datum Status 

Naturvårdsverket, 
Tolkning av centrala 
begrepp Handbok 
2010:1 

 

Översyn definition återvinning av avfall. 
Handbok 2010:1, del 3 Definitioner. 
Tolkning av befintligt regelverk. 

2021-05-31 Trafikverkets 
remissvar 
inskickat till 
Naturvårdsverket 
2021-06-09 

Miljödepartementet, 
Ordning och reda på 
avfallet 

 

Undantagsparagrafen/undantag från 
tillstånds- och anmälningsplikt enligt 29 
kap. miljöprövningsförordningen. Ny 
bestämmelse i avfallsförordningen 
(2020:614). Trafikverket föreslår även 
förändringar direkt i miljöbalken. 

2021-06  Önskvärda 
förändringar i 
förordningar och 
balken träder ej i 
kraft förrän 
tidigast efter 
sommaren-21 

Miljödepartementet, 
Ett förbättrat 
genomförande av 
MKB-direktivet 

 

Behandlar hur MKB-direktivet ska 
implementeras. Omfattar en del 
skrivningar runt avfallshantering. 

2021-06 Pågår 

Naturvårdsverket, 
Avfall som resurs 

 

En bedömning om det skulle kunna 
vara aktuellt att ta fram nationella 
kriterier för när avfall upphör att vara 
avfall (”end of waste”-kriterier) utifrån 
en analys av förutsättningar, inklusive 
för- och nackdelar ska göras. 

2021-12-01 Pågår  

Naturvårdsverket, 
Bred översyn av 
massor 

 

En mer ändamålsenlig hantering av 
massor som bidrar till en mer cirkulär 
ekonomi 

2022-06 Pågår  
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2.6.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 

Förändrat regelverk/lagstiftning samt tolkningar av dessa  

Bedömningen av kostnadsreducerande potential masshantering kopplat till förslag till 

ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning utgår från massberäkningar som tagits 

fram för nya stambanor (det vill säga enligt ÖSU3.0). I tabell 2 nedan redogörs för generella 

förutsättningar och antaganden, ingångsdata samt planeringsreferens vilka ligger till grund 

för kostnadsbedömningen. 

Tabell 2. Sammanställning av de förutsättningar som ligger till grund för mängdbedömningen av massor. 

Ingångsdata och mängder som ligger till grund för kostnadsuppskattning 

Ostlänken Mängder från programmets uppdatering av kostnader hösten 2020 

Mängder saknas för ”passage Linköping”. 

Göteborg-Borås Mängder från programmets bedömningar från 2015. Uppdatering har 

skett fortlöpande. 

Hässleholm-Lund Mängder från bedömningar i samband med ÅVS-er 

(Sverigeförhandlingen) 2015-2017. Uppdatering har skett under 2020. 

Linköping-Borås och 

Jönköping-Hässleholm 

Mängder från bedömningar i samband med ÅVS-er 

(Sverigeförhandlingen) 2015-2017. Uppdatering har skett under 2020. 

Planeringsreferens för mängdbedömningen 

1. 100% av bergmassorna som inte nyttjas inom projektet finns det någon form av avsättning 

för (t.ex. nyttjande i andra Trafikverksprojekt för fyllnad etc.).* 

2. 50% av jordmassorna som inte nyttjas inom projektet finns det någon form av avsättning för 

(t.ex. nyttjande i andra Trafikverksprojekt). Omhändertagandet kan t.ex. vara 

landskapsmodellering som inte huvudsakligen motiveras av planläggning (dvs. markåtkomst 

inom järnvägsplan), bullerskyddsvallar som inte motiveras av överskridande av riktvärden, 

överenskommelser med markägare om mottagande av massor).* ** 

3. 50% av jordmassorna som inte nyttjas inom projektet blir överskottsmassor enligt 

avfallsjuridiken och behöver omhändertas alternativt deponeras. *  ** 

              Denna mängdpost är lika med den post som genererar kostnadspotentialen nedan. 

* Transportsträckan antas vara 10 km för massor som nyttjas inom projektet (fall A) och 30 km för 

massor som inte nyttjas inom projektet (fall B). 

** Lokalt finns stora avvikelser i massornas kvalitet. Det råder även skilda tolkningar av lagstiftningen 

mellan tillsynsmyndigheterna. Naturvårdsverkets syn är att en större del blir avfall än vad som antagits 

som planeringsreferens. Det finns därmed risk att båda raderna 2 och 3 i tabellen ovan kan anses bli 

avfall om regelverk samt tolkning och tillämpning av dessa inte förändras alternativt försämras. 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar har en bedömning gjorts av mängden 

överskottsmassor och kostnaden för dessa: 

Jordmassor schakt 

Fall A: ca 4,5 miljoner m3 = ca 1,13 miljarder, inkl. påslag 

Fall B: ca 35 miljoner m3 = ca 13,6 miljarder, inkl. påslag 

Bergmassor schakt 
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Fall A: ca 22 miljoner m3 = ca 18,2 miljarder, inkl. påslag 

Fall B: ca 10 miljoner m3 = ca 14,3 miljarder, inkl. påslag 

Differensen mellan Fall B och Fall A ligger till grund för bedömning av potentialen som är 

beräknad genom antagandet att à-priser för kostnadsposter för Fall A även gäller för Fall B. 

Denna uppgår till ca 4 miljarder (produktionskostnad), i denna saknas differensen för några 

poster Fall B (jordschakt torv, utskiftning inkl. återfyllning samt jordschakt betongtunnel). 

Där bedöms ett rimligt antagande vara en differens om 100 kronor/m3 vilket adderar 

ytterligare ca 0,9 miljarder till den potentialgrundande summan som då blir 4,9 miljarder 

(produktionskostnad). 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och planeringsreferens har ett preliminärt 

kostnadsspann om 6-8 miljarder (totalkostnad) bedömts som kostnadsreducerande 

potential. För att den kostnadsreducerande potentialen ska falla ut krävs, utöver 

förändringar i gällande miljö och avfallslagstiftning och därtill tolkningar av dessa är även 

förändrade arbetssätt genom hela planeringsprocessen. 

 

Förutsättningar för ovanstående beräkningar samt möjliga risker därtill: 

TRANSPORTAVSTÅND 

Som planeringsreferens har antagits att transportavstånd till mottagningsanläggning för 

överskottsmassor jord är 30 km. Kostnaden för transporter riskerar att vara i underkant. 

Erfarenheter från Ostlänken visar att antalet tillgängliga mottagningsanläggningar/deponier 

inom 30 km radie är lågt. Det kan i själva verket röra sig om så stora nödvändiga avstånd 

som 100 km vilket skulle innebära en mer än tredubblad kostnad för transporter och behov 

av nya deponier. 

BERGMASSOR 

Som planeringsreferens för kalkylen har antagits att 100% av bergmassorna som inte nyttjas 

inom projektet finns det någon form av avsättning för eftersom berg antas vara en 

efterfrågad resurs. För nya stambanor är berg en stor mängdpost, varför denna siffra och 

detta antagande möjligen kan slå på totalen för kostnadspotentialen. Antagandet inkluderar 

även att avsättning finns för allt sulfidberg vilket kan vara tveksamt med hänsyn till det 

begränsade användningsområdet och de anpassningar som behövs för att använda denna 

typ av massor. Sulfidberg är framförallt en resurs för fyllnadsmaterial. Erfarenheterna från 

Ostlänken visar att mängden sulfidberg är ansenlig vilket kan medföra viss påverkan på 

kostnadspotentialen. Huruvida marknaden har de tillstånd som krävs utifrån dagens 

lagstiftning för att ta emot sulfidberg är också en osäkerhet som behöver utredas vidare. 

MASSHANTERING INOM PROGRAMMEN – ERFARENHETER OCH ANTAGANDEN 

Markförhållandena skiljer sig avsevärt mellan sträckorna vilket leder till olika 

förutsättningar och utmaningar för programmen. Inom utredningsområdet för Hässleholm-

Lund visar gjorda analyser att det är ett stort underskott av bergmassor trots nyttjandet av 

berg inom området och från närliggande täkter. Samtidigt är överskottet av jordmaterial 

som inte är lämpligt som fyllning stort (främst avseende moränlera), där projektet hittills 

inte funnit avsättning för detta. 

Torv kan med föreslagna ändringar gällande undantagsparagrafen möjliggöra uppläggning 

på den plats där massorna uppkommit alternativt annan användning. Dock finns det inte 
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särskilt mycket erfarenhet och kunskap om eventuella risker för miljöpåverkan vid 

uppläggning av torv. I dagsläget är det begränsat fokus på denna typ av massor, och skulle 

således behöva undersökas vidare. 

TOLKNINGAR OCH PRAXIS 

Att ta tillvara på massor som en resurs genom att de används inom projektet eller i 

närliggande projekt med behov av massor, så kallad cirkulär masshantering, är effektivt ur 

både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Huruvida marknaden är redo att 

omhänderta massorna råder det osäkerhet kring. Det finns också behov av en juridisk 

genomlysning. 

Optionsavtal/markåtkomst lokalt 

Med ett tydligt syfte och en användning för massorna och därtill frivilliga överenskommelser 

med markägare, kan massor förläggas i närområdet. Kostsamma transporter, 

klimatpåverkan, trafikstörningar och så vidare kan därmed undvikas. Att hitta och 

identifiera potentialen i landskapet för masshantering och identifiera möjlig mark och 

markägare kan ske i ett tidigt skede när järnvägens lokalisering identifieras. Genom så 

kallade optionsavtal skulle avtal, redan mycket tidigt i planläggningsprocessen, kunna 

tecknas med markägare för tillgång till lämplig mark på de ställen där tillgång till massor 

kan bidra till ett mervärde. Längre fram i planläggningsprocessen kan optionen utlösas om 

det visar sig att massöverskott kommer att uppstå på den aktuella platsen. Detta tänk går att 

systematisera längs en längre sträcka och kan vara särskilt lämpligt efter lokaliseringsskede. 

Trafikverket har ansvar för att säkerställa att massorna är lämpliga för den aktuella 

återvinningen. Optionsavtal kan nyttjas även med nuvarande lagstiftning och är alltså inte 

beroende av förändringar men en förändrad lagstiftning skulle kunna förenkla hanteringen. 

 

2.6.2. Förutsättningar för realisering 

Ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning som rör masshantering kan bidra till en 

minskad investeringskostnad för nya stambanor och andra infrastrukturprojekt. En sådan 

förändring föreslås i den nu föreliggande promemorian från Miljödepartementet ”Ordning 

och reda på avfallet” vilken nu remissbehandlas. Ytterligare förändringar kommer sannolikt 

att föreslås i regeringsuppdraget ”Hantering av schaktmassor”, ett arbete som 

Naturvårdsverket har uppdragits av regeringen. ”Avfall som resurs” är ett annat angeläget 

arbete och som också leds av Naturvårdsverket och där förändringar i förordningarna 

troligen kommer presenteras. I dagsläget är en stor utmaning de olika tolkningar som görs 

av lagstiftningen, vilket även kan riskera fördyringar. 

Tolkningar och praxis 

Som beskrivits kan de arbeten som pågår med revideringar i lagstiftningen även belysa de 

tolkningar av lagstiftning som görs idag inom projekten och där många tillsynsmyndigheter 

gör en mer restriktiv tolkning. Det riskerar försvåra och fördyra för verksamheten. Nya 

Stambanor behöver därför, tillsammans med andra berörda delar av Trafikverket, ha ett 

aktivt engagemang i dessa frågor och verka så långt som möjligt för att tolkningar utvecklas 

åt ett fördelaktigt håll. 

Cirkulär masshantering 

Att få överblick på massunderskott respektive överskott såväl inom Nya Stambanor som 

inom Trafikverket och gentemot andra aktörer är absolut nödvändigt för att nå en cirkulär 

masshantering. Här behöver Nya Stambanor driva ett utvecklingsarbete tillsammans med 
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andra aktörer inom och utom verket då det finns stora ekonomiska såväl som miljömässiga 

vinster att göra. 

 

2.7. Landbroar 

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. Utöver de rent kost-

nadsreducerande potentialerna har landbroar även andra positiva effekter som till exempel 

att minska järnvägens fysiska barriäreffekt. I de fall som fixerat spår ingår i konceptet så 

medges högre hastigheter än de begränsningar som ett ballasterat spår medger och 

kostnaderna för underhållet minskar. En industrialisering innebär också att specialiserade 

kompetenser behövs i mindre utsträckning. 

För den aktuella analysen som ligger till grund för denna rapport har indata från den 

pågående utredningen ”Funktionell Gestaltning”12 använts. Funktionell Gestaltning har 

studerat ett standardiserat landbrokoncept av typen rambro13. 

Indata från Funktionell gestaltning anger att bedömd prisnivå för rambron är 120-180 

tkr/meter dubbelspår vilket innebär cirka 12 tkr/m2.14 Broar i dagens kalkyler för nya 

stambanor ligger på 38-50 tkr/m2. Jämförelserna i prisnivå är inte helt applicerbara då det 

förekommer olika sätt att betrakta osäkerheter och vilka delar som ingår i respektive 

kvadratmeterpris. Detta jämförelseproblem har dock beaktats i bedömningen av potentialer. 

Potentialbedömning av landbrokonceptet har för Ostlänken, Göteborg-Borås och 

Hässleholm-Lund gjorts i fyra olika nivåer: 

 Utbyte av planerade längre broar mot landbroar 

 Utbyte av höga och komplexa bankar mot landbroar 

 Höjd profil men bibehållet planläge för att minimera mängden tunnlar och djupa 

skärningar 

 Helt nytt geografiskt planläge där landbrokonceptet tillämpas som en av många 

förutsättningar för linjens plan och profil 

Vid bedömningen av potentialen har ingångsvärdet varit de kostnader som tagits fram inom 

”Funktionell Gestaltning” inklusive den känslighetsanalys som där gjorts för rambropriset 

med antagande om ett högre cementpris genererat av utvecklingen av koldioxidneutral 

betong. 

Identifierad kostnadsreducerande potential för de olika nivåerna: 

 Nivå 1: Utbyte av planerade längre broar mot landbroar 

Kan ge begränsad potential. De broar som projekterats där processen kommit 

längre (Ostlänken) är oftast så specialiserade att de är svåra att ersätta med ett 

standardiserat landbrokoncept utan att omtag i processen görs. 

                                                           
12 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 
2021/122214 
13 Det är således inte det balkbrokoncept som Skanska framarbetat och presenterat under våren 
2021 som utvärderats. 
14 Kostnad för produktion inklusive detaljprojektering exklusive BEST (Bana, El, Tele, Signal)  
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 Nivå 2: Utbyte av höga och komplexa bankar mot landbroar 

Bedöms ha liten om någon ekonomisk potential men kan ha andra vinster så som 

t.ex. minskad barriäreffekt och minskat markintrång. 

 Nivå 3: Höjd profil men bibehållet planläge för att minimera mängden 

tunnlar och djupa skärningar 

Här finns de stora potentialerna, som uppstår genom att höja profilen och därmed 

reducera omfattningen av kostsamma tunnlar och skärningar utan att i gengäld öka 

omfattningen av dyra broar och höga bankar. Ett högre profilläge gör också att det 

blir färre övergångar mellan olika anläggningstyper vilket kommer att underlätta för 

en industrialiserad produktion av anläggningen som helhet. Möjligheten till 

profilhöjning kan dock begränsas av lokala hänsyn till skyddsvärda miljöer. 

 Nivå 4: Helt nytt geografiskt planläge där landbrokonceptet tillämpas 

som en av många förutsättningar för linjens plan och profil 

Bedöms ge liten ytterligare potential (utöver nivå 3) då planläget ofta styrs av 

hänsyn till många andra faktorer. Vissa hänsyn underlättas med landbrokoncept, 

medan andra hänsyn försvåras. 

För mellanliggande systemdelar (Linköping-Borås/Hässleholm) där lokalisering och linjer 

ännu inte utretts har en övergripande samlad bedömning gjorts av landbrokonceptets 

tillämpbarhet i olika landskapssituationer. 

För de mellanliggande delarna bedömdes den identifierade potentialen till mellan 15-30 

miljarder kronor (totalkostnad). För de pågående programmen har det i princip endast varit 

möjligt att bedöma nivå 1 och 2 inom ramen för denna analys och storleksordningen 

bedömdes till ca 1 miljard. 

 

2.7.1. Konsekvensbedömning 

Ett landbrokoncept ger en anläggning som kräver stora volymer betong och armering vilket 

med nuvarande jämförelsevärden (se 1.2 Metod) jämfört med markförlagd anläggning ofta 

ger en ökad klimatpåverkan från cement och stål. I vissa landskapssituationer där behovet 

av markförstärkningar är omfattande kan landbrokonceptet istället bidra till att mängden 

betong minskar jämfört med en markförlagd anläggning. Jämfört med konventionella broar 

ger det rambrokoncept som legat till grund för analysen en lägre klimatpåverkan på grund 

av den mycket materialsnåla konstruktionen. 

Ett landbrokoncept ger på systemnivå en generellt högre profil. I och med att bullerkällorna 

hamnar högre med landbro, krävs det generellt alltid längre sträckor med 

bullerskyddsskärmar, jämfört med markförlagd järnväg. 

Ett landbrokoncept ger en anläggning med liten fysisk barriärverkan men samtidigt stor 

visuell påverkan. En platsanpassad användning och inpassning av landbrokonceptet är 

avgörande för att minimera negativa och maximera dess positiva effekter. (Med detta menas 

att konceptet används där de positiva effekterna (inkl. kostnadsaspekten) överväger de 

negativa och att brons längd och höjd, inom ramen för det standardiserade konceptet, 

anpassas utifrån platsens förutsättningar.) 

2.7.2. Förutsättningar för realisering 

Landbroar ska inte ses som en generell lösning. Dels är lösningen inte ekonomisk på alla 

platser och dels så passar inte tillämpningen överallt. Konkurrenskraften mot konventionellt 
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utformad järnväg är helt beroende av landskapets topografi, geologi och de utmaningar som 

anpassningen till enskilda platser innebär. 

För att landbroar ska kunna vara ett kostnadseffektivt utformningsalternativ så behöver det 

finnas med redan tidigt i planläggningsprocessens arbete med val av lokalisering. Arbetet 

med planläggning och tillståndsprocesser behöver också anpassas eftersom fler aspekter i 

utformningen blir tidigt låsta. 

Landbroar är en industrialiseringsfråga och förutsätter därför organisering och 

vidareutvecklingsarbete för att potentialen ska vara möjlig att realisera. Det finns också ett 

beroende gentemot stabila planeringsförutsättningar där det speciellt är viktigt att få till den 

likahantering mellan olika myndigheter som efterfrågas. 

För att potentialen av landbroar ska kunna realiseras behöver rambrokonceptet utvecklas 

vidare till en standardiserad och beprövad produkt vilket är en förutsättning för den 

kostnadsnivå som utgjort indata för potentialbedömningen. 

 

3 Sammanvägd bedömning 

I detta kapitel ges en samlad beskrivning av möjligheten att kombinera olika identifierade 

kostnadsreducerande potentialer, hur de påverkar/påverkas av varandra och hur de 

påverkar övergripande mål och krav. 

 

3.1. Sammanvägd möjlig kostnadsreducerande potential 

De kostnadsreducerande potentialer som identifierats i denna analys är i flera fall inte 

möjliga att direkt kombinera med varandra för att addera till en total potential. Olika 

potentialområden påverkas på olika sätt och i olika omfattning om de kombineras - vissa 

påverkas i liten grad, andra påverkas mer. Följande potentialområden antas påverka 

varandra i liten grad och bedöms därför vara möjliga att kombinera: 

 Tätortspassager 

 Anpassning av fordon 

 Stabila planeringsförutsättningar 

Följande potentialområden antas påverka/påverkas av varandra i högre grad och kan därför 

inte utan vidare samnyttjas: 

 Landbroar 

 Masshantering 

 Industrialisering 

 Anpassade tekniska standarder (ballasterat spår och lining) 

I och med att det finns beroenden mellan olika potentialområden så måste konsekvenserna 

på systemet analyseras samlat och inte enbart kring respektive potentialområde. I detalj hur 

och vilken omfattning olika potentialer påverkar varandra kräver ett vidare arbete för att 

bedöma, men en första övergripande bedömning för de största områdena ges nedan, utifrån 

ansatsen att landbroar och ballasterat spår är de områden som ger störst påverkan på övriga 

delar. 
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 Dyra grundläggningar för att medge fixerat spår intecknas dels i ballasteringen där 

behovet minskar och dels i landbroar där de ersätts med en billigare metod. Det vill 

säga – merkostnaden (som huvudsakligen är kopplat till behovet av utökad 

grundläggning) för att anlägga ett fixerat istället för ballasterat spår är betydligt 

mindre på landbro än på en konventionellt markförlagd anläggning. 

 Repeterbarheten i framförallt tunneldrivning och inklädnad minskar då mängden 

tunnlar minskar i ett scenario med landbro. Det vill säga – den 

kostnadsreducerande potentialen inom området industrialisering minskar om 

potentialen av landbroar (som i och för sig också är en industrialiserad produkt) 

realiseras och mängden tunnlar minskar. 

 Masshanteringsvolymerna minskar i ett scenario med landbro, vilket också minskar 

potentialen att reducera kostnaden inom området masshantering. 

 Med landbroar så löses problemet med urspårningssäkerhet i konstruktionen utan 

merkostnad. Det kan därför inte sparas också genom anpassade fordon 

(fordonsutrustning för ändamålet). 

Utifrån de identifierade potentialernas kombinerbarhet bedöms den största möjliga 

sammantagna kostnadsreducerande potentialen vara cirka 60-85 miljarder kronor. Detta är 

en mindre summa än om de olika potentialerna summeras enskilt, vilket just beror på att de 

påverkar varandra när de summeras. 

 

3.2. Påverkan på övergripande mål och krav 

Nu gällande Syfte och Övergripande mål för Nya stambanor beslutades i december 2019 och 

sammanfattas i figuren nedan. 
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Figur 7. Syfte och övergripande mål för nya stambanor. 

Identifierade kostnadsreducerande potentialer i många fall innebär att förändringar av nu 

gällande krav sker vilket också kan ge påverkan på de övergripande målen. Nedan ges en 

sammanfattning av de största förändringarna avseende påverkan på övergripande mål. 

3.2.1. Kapacitet och robusthet 

Ett flertal av de identifierade potentialerna påverkar kapacitet och robusthet. För ett antal 

stationer föreslås justerade hastigheter för infartsväxlar. Detta påverkar möjligheten till en 

robust trafikering, men inte till någon avgörande grad. Stationer där SR-tåg stannar men 

där många höghastighetståg ska passera utan att stanna (exempelvis Tranås) är extra 

känsliga för denna typ av förändringar. 

Identifierade potentialer innebär att antagen referenstrafik påverkas. Möjligheter till 

tågvändning minskar, vilket påverkar de snabba regionaltåg som trafikerar Göteborg – 

Jönköping och Linköping – Värnamo. Minskad trafikering kan ha en positiv påverkan på 

robusthet och punktlighet, då kvarstående trafik får bättre förutsättningar. 

De förslag till minskade stationsutformningar som tagits fram riskerar att påverka 

punktligheten negativt. Detta då möjligheterna att hantera störda lägen (uppställning av 

trasiga fordon, oplanerade tågvändningar och förbigångar) minskar. 
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Ett flertal av de identifierade potentialerna för anpassade tekniska standarder kan också 

påverka punktligheten negativt. Om ballasterat spår väljs, ökar behoven av justering av 

spårläge, någon som kan behöva ske både planerat och oplanerat. Även bortval av lining i 

tunnlar kan påverka punktligheten negativt av liknande skäl. 

Signalsystem (ERTMS nivå 3/hybrid) underlättar för ökad kapacitet och förbättrad 

punktlighet. 

3.2.2. Restider 

Ett antal av de identifierade potentialerna påverkar hastigheten genom stationsorter, vilket 

påverkar restiderna för passerande tåg. Totalt bedöms föreslagna sänkningar i Linköping 

(160 till 100 km/h), Jönköping (320 till 250 km/h) och Hässleholm (320 till 250 km/h) 

förlänga restiden mellan Stockholm och Göteborg med ca 2 minuter och Stockholm – 

Malmö/Köpenhamn med ca 2 minuter. Hur många tåg som påverkas av detta varierar, från 

endast 4 dubbelturer per dygn i Hässleholm till 16 dubbelturer i Linköping. 

Om hastigheten för genomgående tåg i Jönköping sänks ytterligare (ner till ca 100 km/h för 

att undvika tunnel västerut) påverkas restiderna mer. Jämfört med 320 km/h för 

passerande tåg förlängs restiden med knappt 5 minuter för sträckan Stockholm – Göteborg 

(delvis också påverkat av en längre beräkningslinje för fallet utan tunnel) och ca 2,5 minuter 

för sträckan Stockholm – Malmö. 

Om ballasterat spår väljs som banunderbyggnad antas hastigheten behöva justeras. Utifrån 

internationella erfarenheter bedöms en hastighet på maximalt 300 km/h vara lämplig för 

ballasterat spår. Det ger förlängda restider eftersom sträckan Linköping – Borås och 

Jönköping – Lund i nuläget planeras för fixerat spår och 320 km/h. En justering av 

hastighet till 300 km/h för hela systemet förlänger restiden mellan Stockholm och Göteborg 

med ca 2,5 minuter och Stockholm – Malmö/Köpenhamn med drygt 4 minuter. Observera 

att denna bedömning är gjord separat från bedömningen om justerad hastighet för 

tätortspassager. 

3.2.3. Stationslägen 

Då inga av de identifierade potentialerna påverkar lokalisering av stationer bedöms detta 

övergripande mål inte påverkas nämnvärt. 

3.2.4. Energieffektivitet och klimatneutralitet 

Nyttjande av ett landbrokoncept ger, med nuvarande jämförelsevärden (Se 1.2 Metod), 

generellt en negativ påverkan på målområdet, då mängden betong som behövs ökar vilket i 

sin tur ger ökad klimatpåverkan. I vissa landskapssituationer där behovet av 

marförstärkningar är omfattande kan landbrokonceptet istället ge en positiv påverkan på 

målområdet genom att den totala mängden betong minskar jämfört med en markförlagd 

anläggning. 

En utformning utan lining i tunnlarna och/eller med ballasterat istället för ett fixerat 

spårsystem ger en positiv påverkan på målområdet, då mängden stål och cement som 

behövs minskar. 

Potentialområde masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet 

då transporter av massor kan minska. 

3.2.5. Arkitektur 

Landbrokonceptet kan ge en positiv påverkan på målområdet då användandet av samma 

brotyp i stora delar av systemet kan bidra till en anläggning som karaktäriseras av en lugn 

och övergripande ordning, vilket precisering till arkitekturmålet anger. Landbrokonceptet 
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bygger dock på en typlösning som beroende på tillämpning kan ge negativ påverkan på 

arkitekturmålet. Lokal anpassning samt medveten tillämpning av konceptet är nödvändig 

för att bidra till måluppfyllelse. 

Om alla fordon utrustas med bullerskydd bedöms detta kunna ge en positiv påverkan på 

arkitekturmålet då anläggningen inte i samma omfattning behöver utformas med hänsyn till 

höga bullerskydd. 

Om plattformsbarriärer krävs påverkas plattformens utformning, vilket kan ge en negativ 

effekt på målområdet. 

3.2.6. Landskap 

Ett landbrokoncept kan innebära både positiv och negativ påverkan på målområdet 

beroende på i vilket landskap konceptet appliceras och vilka samband, funktioner och 

värden som påverkas. Den minskade fysiska barriäreffekt som landbron innebär är ofta 

positivt för såväl funktionella som sociala, ekologiska och kulturhistoriska samband medan 

både en högre profil och konstruktionen i sig kan påverka upplevda och visuella aspekter 

negativt. 

Potentialområde masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet 

då massor i större utsträckning kan användas i närområdet för 

landskapsanpassningsåtgärder. 

Om alla fordon utrustas med bullerskydd bedöms detta kunna ge en positiv påverkan på 

landskapsmålet, då bullerdämpande åtgärder vid anläggningen kan minskas vilket innebär 

mindre visuell påverkan. 

3.2.7. Naturresurshushållning 

En lösning med landbro istället för ballasterat spår ger en negativ påverkan på 

naturresurshushållning, då mängden betong som behövs ökar. 

En utformning utan lining i tunnlarna och/eller med ballasterat spårsystem istället för ett 

fixerat ger en positiv påverkan på naturresurshushållning, då mängden betong som behövs 

minskar. 

Potentialområdet masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet 

då transporter minskar och rena massor kan nyttjas som resurs istället för att deponeras. 

3.2.8. Hälsa och säkerhet 

Potentialen slopad stängsling påverkar säkerheten negativt. Potentialen passage av tåg i 250 

km/h vid plattform kan ge positiv effekt på säkerheten i och med plattformsbarriärer. 

3.2.9. Livscykelkostnad 

De övergripande målen för nya stambanor ramas in av en så kallad portalskrivning avseende 

långsiktighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. 

Flera av de identifierade kostnadsreducerande potentialerna som innebär en lägre 

investeringskostnad innebär samtidigt en högre kostnad för underhåll och reinvesteringar. 

Tydliga exempel på sådana frågor är val av spårsystem (ballasterat eller ballastfritt) och 

frågan kring lining av tunnlar. 

Den största sammanvägda potentialen för reducerad investeringskostnad ges till exempel av 

att kombinera landbrokoncept med ballasterat spår istället för med ett fixerat (som är en 

lämplig lösning att kombinera med landbrokoncept då merkostnaden för att bygga fixerat 

spår är lägre). Kombinationen landbro och ballasterat spår ger en lägre investeringskostnad, 
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men en högre kostnad för underhåll och reinvesteringar än vad landbro i kombination med 

ballastfritt spår ger. 

3.2.10. Påverkan på Funktionella Systemkrav och Tekniska Systemkrav 

De identifierade potentialer som främst bedöms påverka Funktionella Systemkrav (FSK) och 

Tekniska Systemkrav (TSK) är: 

 Potentialer som påverkar trafikupplägg, restider och punktlighet (påverkar främst 

FSK) 

 Potentialer som påverkar tekniska val, som exempelvis landbroar, ballasterat spår, 

lining, signalsystem (ERTMS nivå 3/hybrid) tillståndsövervakning/detektorer, 

effektstarka fordon. (påverkar främst TSK) 
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	Sammanfattning 
	I februari 2021 redovisade Trafikverket uppdraget om att bygga nya stambanor för höghastighetståg till regeringen, ett utredningsuppdrag som bland annat omfattade en uppdatering av kostnadsbilden samt möjliga kostnadsreducerande potentialer. Arbetet i regeringsuppdraget har nu följts upp med att utvärdera olika åtgärder som kan minska investeringskostnaden för Nya stambanor. 
	Följande potentialer till minskad investeringskostnad har identifierats inom de studerade områdena: 
	L
	LI
	 Tätortspassager/stationsutformningar | ca 20 mdr 

	LI
	 Anpassade fordon | ca 3 mdr 

	LI
	 Anpassade tekniska standarder | ca 30 mdr 

	LI
	 Stabila planeringsförutsättningar | < 1 mdr 

	LI
	 Industrialisering | 4-8 mdr 

	LI
	 Masshantering | 6-8 mdr 

	LI
	 Landbroar| 15-30 mdr 


	Notera att de kostnadsreducerande potentialer som identifierats i denna analys är i flera fall inte möjliga att direkt kombinera med varandra eftersom de påverkar varandra i olika grad. 
	De kostnadsreducerande potentialer som studerats är potentialer som kommer av någon typ av förändring gentemot dagens förutsättningar. Att realisera potentialerna påverkar därför i många fall systemets funktion, måluppfyllelse och/eller livscykelkostnad. Till exempel ger flera av de stora potentialerna inom området anpassade tekniska krav en överflyttning av kostnader från investerings- till driftskedet medan potentialer kopplade till förenklade tätortspassager påverkar restider och kapacitet på s...m.... 
	Vissa identifierade kostnadsreducerande potentialer förutsätter – om de ska kunna realiseras - förändrade juridiska regelverk, till exempel kring masshantering eller omtag av pågående planläggningsprocesser. Detta redovisas då särskilt för de respektive områdena. 
	De identifierade och bedömda kostnadsreducerande åtgärderna är en del i ett större och kontinuerligt arbete med att säkra och uppdatera totalkostnaden för nya stambanor. 
	 
	Observera att kostnader som redovisas i denna rapport och i det regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg som redovisades i februari 2021 avser prisnivå 2017-02 medan Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 anger kostnader i prisnivå 2021-02. 
	Observera att kostnader som redovisas i denna rapport och i det regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg som redovisades i februari 2021 avser prisnivå 2017-02 medan Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 anger kostnader i prisnivå 2021-02. 
	 
	PathPath

	 
	1 Inledning 
	1.1. Bakgrund och syfte 
	I regeringsuppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg1 (benämns fortsättningsvis i denna rapport endast som ”regeringsuppdraget”) redovisades bland annat möjliga potentialer för att minska kostnader för utveckling och genomförande av nya stambanor. I nuläget överstiger de bedömda kostnaderna för pågående program inom nya stambanor det utrymme som utgör underlag för objekten i nationell plan 2018-2029. Även på systemnivå bedöms kostnaderna överstiga vad som antas vara acceptabel för nya s...M...d...a...i... m...p... g...D...d...d...s... 
	1  Nya stambanor för höghastighetståg - Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg, TRV 2020/85985 
	1  Nya stambanor för höghastighetståg - Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg, TRV 2020/85985 

	I det fortsatta arbetet med att planera, utforma och bygga systemet behövs, med utgångspunkt i denna inledande analys, ett fortsatt arbete för att vidare utreda, verifiera, konkretisera och realisera möjliga kostnadsreducerande potentialer. 
	Syftet med detta uppdrag har varit att identifiera och beskriva: 
	L
	LI
	 Vilka kostnadsreduceringar (avseende investeringskostnader) som kan förväntas för identifierade potentialer som studerats samt kombinationer av dessa. 

	LI
	 Vilka potentialer som bedöms kunna uppnås inom/utom nuvarande regelverk respektive inom ramen för beslutad tillåtlighet för Ostlänken. 

	LI
	 Om etapper inom, respektive utom, ramen för objekt i nationell plan 2018-2029 behöver justerad styrning med avseende på identifierade potentialer. 

	LI
	 Möjlig sammanvägd kostnadsreducering utifrån studerade potentialer. 

	LI
	 Vilka förutsättningar som krävs för att identifierade potentialer till reducerad investeringskostnad ska kunna realiseras. 


	 
	1.2. Metod 
	Uppdraget har omfattat en inledande analys av potentialer för reducerad investeringskostnad utifrån de områden som identifierades i samband med regeringsuppdraget. Uppdraget har i huvudsak utförts av en intern arbetsgrupp inom Trafikverket. 
	Metoderna för att identifiera potentialer har skiljt sig åt inom de olika områdena beroende dels på kunskapsläget, dels på vilka analyser och bedömningar som varit möjliga att göra inom ramen för utredningen. Av samma skäl varierar beskrivningarnas omfattning och djup samt resultatens grad av osäkerhet. 
	Bedömningarna inom potentialområdet landbroar bygger på indata avseende egenskaper och kostnader för en standardiserad rambrokonstruktion som hämtats från 
	Trafikverksprojektet Funktionell Gestaltning2. Utifrån dessa förutsättningar har landbrokonceptets tillämpbarhet och möjliga kostnadsreducerande potential översiktligt analyserats inom olika geografiska delar av nya stambanor. 
	2 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 2021/122214 
	2 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 2021/122214 
	3 Med justering enligt Trafikverket (2018) PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV  
	2019/29684) avseende framförallt Ostlänken och Göteborg-Borås. 

	Jämförelser mellan olika anläggningstyper och tekniska lösningar samt bedömningar av måluppfyllelse inom området klimat baseras på 2015 års värden enligt Trafikverkets modell för klimatkalkyler. Under nya stambanors utbyggnadsperiod kommer dock betydande utsläppsminskningar att ske på grund av beslutad politik och utvecklingen mot klimatneutrala material. För infrastruktur som färdigställs efter år 2035 ska klimatpåverkan reduceras med 80% jämfört mot klimatpåverkan beräknade i 2015 års nivåer. Infrastruktur...s...å...a... 
	Osäkerheten kring identifierade potentialer och deras realiserbarhet är fortsatt stor och ett vidare arbete krävs inom de flesta områden. De potentialer som identifierats under denna inledande analys under april-juni skapar förutsättningar för att genom ett sorteringsarbete prioritera vilka potentialer som är mest relevanta att arbeta vidare med. 
	Uppdraget har bedrivits i två steg med ett inledande analysarbete under april-maj samt summering, beskrivning och redovisning under juni 2021. 
	 
	1.3. Gemensamma förutsättningar 
	1.3.1. Jämförelsealternativ – Övergripande systemutformning 3.0 
	De potentialer som omfattas av uppdraget är sådana som bygger på någon form av justering/förflyttning gentemot befintliga förutsättningar. 
	Som befintliga förutsättningar antas den systemutformning som utgjorde Jämförelsealternativ (JA) i samband med regeringsuppdraget i februari 2021. Systemutformningen som har stationsorter och -lägen enligt Sverigeförhandlingen3 benämns här Övergripande systemutformning 3.0 (ÖSU 3.0) och är planerad utifrån syftet att: 
	L
	LI
	 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för människor och näringsliv. 

	LI
	 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra länder i Europa. 

	LI
	 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. 

	LI
	 Främja hållbara resor och transporter. 


	ÖSU 3.0 är utformat för att skapa nyttor på både lokal, regional och nationell nivå och trafikeras både med fjärrtåg och med regionaltåg. Regionaltågsuppläggen kring storstäderna och i systemets mitt kring Jönköping möjliggörs genom att stationer utformas för vändande tåg. Fjärrtågen erbjuder både direktresor mellan ändpunkterna och resor med mellanliggande uppehåll. 
	Stationerna i ÖSU 3.0 är huvudsakligen placerade i centrala eller stadsnära stationslägen. De stationslägen som ligger utanför respektive tätort har främst syftet att fungera som bytesstationer mellan olika trafiksystem. ÖSU 3.0 omfattar också stationer vid två flygplatser - Landvetter och Skavsta. 
	Kostnadsbedömningen för ÖSU3.0 är 295 miljarder i prisnivå 2017-02 (osäkerhetsintervall om 245-345 miljarder, 30-70% sannolikhet). Förutsättning för kostnadsbedömningen är tekniska krav enligt TSS 4.1 (rev A)4 samt en kontinuerlig och sammanhängande utbyggnad. 
	4 Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg (TSS NGJ) version 4.1 rev A, TRV 2019/40102 
	4 Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg (TSS NGJ) version 4.1 rev A, TRV 2019/40102 

	Antaganden avseende kostnadsreducerande potentialer görs i jämförelse med ÖSU 3.0 som grundalternativ. Värt att notera är att aktuell systemutformning är ett antagande som kan förändras över tid, exempelvis baserat på resultat i pågående och kommande lokaliseringsutredningar. 
	 
	 
	Image
	Figur 1. Principiell och förenklad illustration av stationsorter och stationslägen enligt Sverigeförhandlingen. "Centralt/stadsnära" stationsläge vid Landvetter flygplats ska läsas som ett terminalnära läge. 
	 
	Image
	Figur 2. Schematisk skiss över Övergripande systemutformning, ÖSU 3.0  
	1.3.2. Aktuella områden för kostnadsreducerande potentialer 
	De kostnadsreducerande potentialer som beskrevs i regeringsuppdraget och har utgjort utgångspunkt för analysen är: 
	L
	LI
	 Minskad anläggningsmassa genom 

	L
	LI
	‒ Optimerad linjesträckning (analyserades i regeringsuppdraget och fördjupas inte vidare inom detta uppdrag) 

	LI
	‒ tätortspassager/stationsutformningar 

	LI
	‒ anpassade fordon 

	LI
	‒ anpassade tekniska standarder 


	LI
	 Effektivt genomförande genom 

	L
	LI
	‒ stabila planeringsförutsättningar 

	LI
	‒ industrialisering 

	LI
	‒ förändrade regelverk kring masshantering 


	LI
	 Effektivare genomförande och minskad anläggningsmassa genom landbroar 


	 
	1.3.3. Redovisning av kostnader 
	Redovisningen av estimerade kostnadsreducerande potentialer görs i prisnivå 2017-02, för att vara jämförbara med de bedömda kostnaderna för ÖSU 3.0. 
	För de potentialer som berör produktionskostnader har dessa bedömts som differenser jämfört med motsvarande kostnadsposter för ÖSU 3.0 (JA enligt regeringsuppdraget) 5. 
	5 Trafikverket. (2021) Underlagsrapport – Infrastruktur och investeringskostnader 
	5 Trafikverket. (2021) Underlagsrapport – Infrastruktur och investeringskostnader 
	 

	Därefter har det gjorts bedömningar hur byggherrekostnader och störningskostnader/generella osäkerheter lämpligen hanteras för att erhålla differenser jämfört totalkostnad. 
	Byggherrekostnader och störningskostnader/generella osäkerheter bedöms generellt som kostnader men omräknas ofta till %-påslag på produktionskostnad. Dessa påverkas av ändrade förutsättningar, nedanstående alternativ för att hantera dessa formulerades för utredningen: 
	L
	LI
	 Alt 1: Samma belopp vid ändrad produktionskostnad 

	LI
	 Alt 2: Samma %-sats vid ändrad produktionskostnad 

	LI
	 Alt 3: Bedömning av påverkan 


	Generellt har alternativ 2 använts vilket innebär att en justering av produktionskostnaden även har påverkat byggherrekostnader och störningskostnader/generella osäkerheter. 
	För de potentialer som ej berör produktionskostnader har bedömning enbart gjorts som differenser jämfört med totalkostnad för ÖSU 3.0. 
	 
	1.4. Avgränsningar 
	Den inledande analysen av kostnadsreducerande potentialer har genomförts under april-juni 2021 och ett både fortsatt och kompletterande arbete krävs i många frågor för att verifiera och realisera de identifierade potentialerna. 
	Uppdraget har inte syftat till att ta fram någon ny estimerad totalkostnad för nya stambanor. De identifierade och bedömda kostnadsreducerande potentialerna utgör möjliga delmängder i ett större och kontinuerligt arbete med att säkra och uppdatera totalkostnaden för nya stambanor. 
	I det större perspektivet, som påverkar totalkostnaden, ingår faktorer och aspekter som hanteras inom ramen för Nya Stambanors löpande programarbete, så som optimerad organisation, effektivt genomförande, anpassade inköpsstrategier och säkrade kalkylförutsättningar. Dessa delar i det större perspektivet analyseras inte närmare i detta uppdrag, men nämns inom ramen för respektive kostnadsreducerande potential om de är en förutsättning för att potentialen ska kunna realiseras. 
	 
	 
	  
	2 Beskrivning av kostnadsreducerande potentialer 
	Nedan beskrivs de områden för kostnadsreducerande potentialer som analyserats inom uppdraget. 
	 
	2.1. Tätortspassager och stationsutformningar 
	Kunskapen som utkommit av arbetet med regeringsuppdraget om nya stambanor samt kostnadsreducerande potentialer har visat att förändringar av järnvägssystemets utformning krävs för att nå en lägre investeringskostnad. Detta föranleder att ett antal förändringar jämfört med tidigare inriktning behöver göras på systemnivå. Totalt för området bedöms den kostnadsreducerande potentialen givet identifierade kostnadsreducerande potentialer vara i storleksordningen 20 miljarder kronor (totalkostnad). 
	 
	2.1.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 
	De huvudsakliga områdena som identifierats för att sänka kostnaderna är hastighet genom tätorter, samt förenklade stationsutformningar. 
	Sänkta hastigheter genom vissa tätorter 
	Sänkta hastigheter genom vissa tätorter kan öka möjligheten till centrala stationslägen, eftersom möjligheterna att följa befintlig järnvägssträckning ökar. Det kan också innebära att åtgärder i befintlig omgivande anläggning kan undvikas, vilket sänker kostnaderna. 
	En sänkt hastighet för genomgående tåg innebär också att behovet av separata spår (spår som ej går intill en plattform) för passerande tåg minskar, vilket sänker kostnaderna för stationen. Ett exempel på detta kan ses i figur 3 nedan. 
	 
	Image
	Figur 3. Möjlig utformning av station med vändande tåg, där maxhastighet satts till 250 km/h för tåg som passerar stationen utan att göra uppehåll. Detta innebär att behovet av separata spår för passerande tåg undviks. 
	I detta fall (figur 3) har en stationslösning som i fallet med hastigheter över 250 km/h krävt separata spår för genomgående tåg och därmed en lösning med åtta spår istället kunnat utformas med sex spår. 
	Konsekvensen av sänkta hastigheter blir längre restider för ändpunktstrafiken utan uppehåll på de aktuella orterna. Totalt bedöms eventuella sänkningar i Linköping (160 till 100 km/h), Jönköping (320 till 250 km/h) och Hässleholm (320 till 250 km/h) förlänga restiden mellan Stockholm och Göteborg med ca 2 minuter och Stockholm – Malmö/Köpenhamn med ca 2 
	minuter. Hur många tåg som påverkas av detta varierar, från endast 4 dubbelturer per dygn i Hässleholm till 16 dubbelturer i Linköping. 
	Om hastigheten för genomgående tåg i Jönköping sänks ytterligare (ner till ca 100 km/h för att eventuellt ha möjlighet att undvika tunnel västerut) påverkas restiderna mer. Jämfört med 320 km/h för passerande tåg förlängs restiden med knappt 5 minuter för sträckan Stockholm – Göteborg (delvis också påverkat av en längre beräkningslinje för fallet utan tunnel) och ca 2,5 minuter för sträckan Stockholm – Malmö. 
	Förenklade stationsutformningar  
	Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg samt om möjligt kortade stationsutformningar kan öka möjligheterna för centrala stationslägen och minska kostnaderna. 
	För vissa orter innebär färre alternativt borttagna spår för vändande tåg att antagen referenstrafik påverkas genom att vissa regionaltågsupplägg kan behöva utgå. Ett exempel för att inte behöva utforma station Jönköping för vändande tåg, men ändå behålla trafik med snabba regionaltåg (SR-tåg) skulle vara att justera trafikupplägget för SR-tågen så att de trafikerar hela sträckan Göteborg – Linköping, enligt figur 3 nedan. 
	 
	 
	 
	Image
	Figur 4. Exempel på trafikupplägg där SR-tåg Göteborg – Jönköping förlängts till Linköping, samtidigt som SR-tåget Linköping – Värnamo utgår. Detta för att möjliggöra en mindre stationsutformning i Jönköping. SR-tåget är streckat mellan Borås och Jönköping då det krävs fördjupade studier för att säkerställa att det är kapacitetsmässigt möjligt att trafikera på detta sätt. 
	 
	Fördelen med detta är att en mindre stationsutformning än i figur 3 kan användas (se figur 5), samtidigt som trafiken med SR-tåg mellan Jönköping och Göteborg (via Landvetter flygplats) upprätthålls. 
	 
	Image
	Figur 5. Möjlig utformning av Station Jönköping, givet att möjligheterna för tågvändning tagits bort. 
	Konsekvenser av detta blir att SR-tåget Jönköping – Värnamo utgår. Det kan också förväntas bli mycket svårt att hitta tåglägen för ett SR-tåg som ska gå hela sträckan Göteborg – Linköping. Kapaciteten kommer vara hårt uppstyrd på sträckorna Göteborg – Borås och Jönköping – Linköping. Upplägget innebär troligen också att man gör systemet mer kapacitetskänsligt, att man beroende på omständigheter antingen inte kan köra regionaltåget alternativt måste ”slösa” med kapacitet (vilket då förmodligen yttrar...f... 
	Minskade möjligheter för tågvändningar har också den nackdelen att flexibiliteten i systemet, i viss utsträckning, begränsas och kapacitetstillskottet blir något mindre. Minskad trafikering (till följd av att vissa regionala trafikupplägg kan behöva utgå) kan dock ha en positiv påverkan på robusthet och punktlighet, då kvarstående trafik får bättre förutsättningar. 
	För ett antal stationer har även justerade hastigheter för infartsväxlar studerats. Detta påverkar möjligheten till en robust trafikering, men inte till någon avgörande grad. Stationer där SR-tåg stannar men där många höghastighetståg ska passera utan att stanna är extra känsliga för denna typ av förändringar. 
	Sammantaget kan sägas att ett flertal av de identifierade åtgärderna som nämns ovan påverkar kapacitet och robusthet. De varianter på minskade stationsutformningar som tagits fram riskerar också att påverka punktligheten negativt. Detta då möjligheterna att hantera störda lägen (uppställning av trasiga fordon, oplanerade tågvändningar och förbigångar) minskar. 
	 
	2.1.2. Förutsättningar för realisering 
	Sammantaget antas analyserade kostnadsreducerande potentialer för justerade hastigheter genom tätorter och förenklade stationsutformningar ligga på i storleksordningen 20 mdr kr. För att säkerställa hur stor del av denna potential som kan realiseras krävs en fördjupad analys, där en ny version av systemutformning tas fram som inkluderar påverkan på trafikering samt kostnader och nyttor. 
	 
	2.2. Anpassade fordon 
	Vissa funktioner i det framtida systemet skulle kunna lösas genom att ställa krav på fordonen som trafikerar banan istället för att konstruera lösningar i den fysiska järnvägsanläggningen. Att ställa specifika krav på fordon på nationell nivå går inte i linje med EU:s grundidé om en hög interoperabilitet mellan järnvägsnäten i Europa. Unionens 
	strävan är att det ska vara lätt att köra tåg inte bara i, utan även mellan medlemsländerna. På så sätt underlättas fri rörlighet för människor, varor och tjänster. EU har definierat grundläggande regler och krav i Driftkompabilitetsdirektivet6 som består av ett antal Tekniska Specifikationer för Driftkompatibilitet (TSD) inom ett antal delsystem, till exempel fordon, för att på sikt åstadkomma harmonisering mellan medlemsländerna. 
	6 Samlingsnamn för alla TSD:er. 
	6 Samlingsnamn för alla TSD:er. 

	Med detta som bakgrund har ändå ett antal funktioner och krav undersökts som, helt eller delvis, skulle kunna lösas genom ändrad kravställning eller anpassning av de fordon som trafikerar banan. För att realisera dessa kostnadsreducerande potentialer så behöver det ställas högre krav på fordonen än den lägsta nivå som definieras i TSD. Trafikverket har så här långt valt att inte ställa ytterligare krav vilket främjar en avreglerad marknad. Andra infrastrukturägare har inom samma regelverk sett möj... p...f...s... (...)...k... K...b...,...e...f...e...5... 
	De potentialer som togs upp i regeringsuppdraget var: 
	L
	LI
	 Urspårningssäkerhet 

	LI
	 Bullerdämpning 

	LI
	 Trycktröghet och aerodynamik 

	LI
	 Signalsystem (ERTMS nivå 3) 


	Utöver de fyra har också tåg med inbyggda detektorer (så kallad tillståndsövervakning) diskuterats i analysens inledning. 
	De fem potentialerna som diskuterats, men inte tidigare kostnadsbedömts, är ”direkta” kostnadsreducerande åtgärder eftersom det går att ersätta funktionen i infrastrukturen med en likadan på fordonet, utan att göra några ändringar i systemutformningen. De direkta åtgärderna har varit huvudfokus i denna analys. 
	Förutom de ovan nämnda åtgärderna har även, inom denna utredning, möjligheten att ställa krav på lättare (max 17 tons axellast) och effektstarkare tåg undersökts. Dessa två åtgärder är av ”indirekt” karaktär, det vill säga att kraven möjliggör för Trafikverket att tänka om kring systemutformningen för att sänka investeringskostnaden, snarare än att endast byta plats på en funktion i systemet. Denna övning är av mer komplex karaktär och kommer därför endast att diskuteras, inte kvantifieras, i detta f... 
	 
	2.2.1. Direkta kostnadsreducerande åtgärder 
	Urspårningssäkerhet 
	Det finns två typer av urspårningssäkerhet planerade för nya stambanor: 
	L
	LI
	 Skyddsräl 

	LI
	 Skyddsbarriär (>250km/h) 


	Skyddsräler i tunnel och på bro är krav enligt TSD INF7. Att reducera eller helt ta bort skyddsräler skulle kräva en avstegsprocess. Citybanan är ett exempel där man har ett reducerat antal skyddsräler på grund av den låga hastigheten i tunnlarna. 
	7 Teknisk specifikation för driftskompabilitet: Infrastruktur 
	7 Teknisk specifikation för driftskompabilitet: Infrastruktur 
	8 Teknisk specifikation för driftskompabilitet: Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem 
	9 Register of infrastructure. Europeiska järnvägsbyråns förteckning över medlemsländernas järnvägsdata 

	Förutsättningar för realisering: I nuläget är det inte möjligt att ställa krav på att fordon ska ha ombordmonterade urspårningsskydd. Det är troligtvis inte heller tekniskt möjligt för närvarande eftersom urspårningssäkerhet ombord på tåg bara förekommer i Asien, eftersom de europeiska fordonstillverkarna inte implementerat detta ännu. Indikationer finns att de europeiska fordonstillverkarna ser över att införa denna funktion även på sina fordon, något som skulle kunna ske om ca 10-15 år. Om kravet överförs ...8 ä...s...i...r... 
	I samband med detta ska nämnas att skyddsrälens funktion för hastigheter upp emot 320km/h är omtvistad då den snarare påstås bidra till ökad risk för urspårning, varför ombordmonterade urspårningsskydd skulle kunna vara ett bättre alternativ. 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: Att plocka bort skyddsräler skulle innebära en möjlig reducering av investeringskostnaden med ca 2000 kr per meter dubbelspår i tunnel och bro. Utifrån de mängder som är specificerade för JA är det ungefär 0,4-0,5 miljarder kronor (totalkostnad) för hela systemet om alla skyddsräler tas bort. Att reducera antalet Pathskyddsräler i den omfattningen är inte troligt. 
	Nuvarande kravställning föreskriver att där hastigheter överskrider 250km/h ska det finnas skyddsbarriärer vid platser där en urspårning medför stora konsekvenser. Det är oklart om ombordmonterad urspårningssäkerhet fullt ut ersätter skyddsbarriärens funktion. Skyddsbarriärer är hittills inte inkluderade i kalkylerna och utgör således ingen potentiell kostnadsreducering, utan snarare en risk för kostnadsökningar. 
	 
	Ombordmonterade bullerskydd Bullerskyddande åtgärder kan till viss del flyttas från anläggningen till fordonet. Möjligheten att dämpa rullningsbuller genom konstruktiva åtgärder på fordonet är dock små. Det har större effekt att underhålla kontaktytor på hjul och räler så att de är så släta som möjligt. För det aerodynamiska bullret som i högre utsträckning är kopplat till fordonets hastighet kan det vara fördelaktigt att klä in ändboggierna med sidokjolar och att ha släta ytor i underredet. Det f...ä... m...s...h...e...t.... 
	Förutsättningar för realisering: 2016 utredde Ostlänken vilka möjligheter Trafikverket har att ställa krav på de fordon som trafikerar banan gällande buller. Utifrån utredningens slutsatser är det inte möjligt att ställa krav på fordonen som ska trafikera banan då Trafikverket varken har möjlighet att påverka Transportstyrelsens godkännande av fordon eller hävda specialfall i Driftkompabilitetsdirektivet. Buller är heller inte upptaget som post i infrastrukturregistret RINF9 och därför kan inte trafike...i... 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: Potentialen är svår att uppskatta då inga djupgående studier, simuleringar eller beräkningar med ombordmonterade bullerskydd har 
	gjorts på nya stambanors systemutformning tidigare. Ostlänken har genomfört studier och verifierat källdatamodeller för typiska höghastighetståg med dagens tekniknivå. Trafikverket har då även tagit hänsyn till framtida utveckling. 
	Under arbetets gång har det visat sig att det finns delade meningar gällande dels de ombordbaserade bullerskyddens effektivitet, dels vilken bullerkälla (aerodynamiska i front och underrede, strömavtagare eller hjul mot räl) som orsakar mest buller vid höga hastigheter. Trots detta vill vi ändå peka på de potentialer som finns om vi kan påvisa att kombinationen av olika former av ombordmonterade bullerskydd ger en påtaglig reduktion av buller. Det är dock enbart i hastigheter kring 320 km/h med bullerskärmar över ...m...t... 
	Om fordon utrustas med bullerskydd bedöms investeringskostnaden kunna reduceras med 1,9-3,9 miljarder kronor (totalkostnad). Antagandet bygger på att bullerskydd på bank och bro kan minskas med 25-40% i höjd och 10-25% i längd. Det råder olika syn på, och därmed osäkerhet kring, om längden på bullerskydden kan minskas. Om man antar att inga bullerskydd kan tas bort helt, utan enbart kan minskas i höjd enligt ovan, kommer besparingspotentialen i stället att ligga i spannet 1,6-2,4 miljarder kronor (.......Er...p...O... p...d...ä...m.... 
	Bedömningen som gjorts inom det här uppdraget stämmer överens med den tidigare bedömning som gjordes i Sverigeförhandlingens uppdrag 64: Ny höghastighetsjärnväg - Kostnadsreducerande åtgärder. Där bygger resonemanget på att bullerskydden kan sänkas med 1-1,5 m om de utformas utifrån liknande beräkningar av buller som HS2 har gjort. Slutsatsen är att om man utför bullerskydd utifrån de föreskrifter som finns i TSD blir kostnaden 1-2 miljarder kronor högre än om man utför dem utifrån HS2:s antaganden....S...1... 
	10 Sverigeförhandlingens uppdrag 64: Ny höghastighetsjärnväg - Kostnadsreducerande åtgärder. 
	10 Sverigeförhandlingens uppdrag 64: Ny höghastighetsjärnväg - Kostnadsreducerande åtgärder. 

	Färre och mindre bullerskärmar i anläggningen innebär också en lägre framtida kostnad för underhåll och reinvestering. 
	Ostlänken beräknade bullerskydd i två järnvägsplaner för trafik i 320km/h före Trafikverkets ställningstagande gällande Ostlänken och Göteborg-Borås i oktober 2018, där bland annat hastigheten justerades till 250km/h. Beräkningarna gjordes med olika förutsättningar vilket inte gör dem helt jämförbara, men indikerar storleksordningar. 
	Med justeringen av hastighet till 250 km/h kunde Ostlänken i de två järnvägsplanerna minska kostnaderna för bullerskydden från cirka 570 miljoner kronor till cirka 280 miljoner kronor. Utifrån en samhällsekonomisk bedömning baserad på kostnaden för bullerskyddsåtgärden i förhållande till ett schabloniserat marknadsvärde, har det inte visat sig ekonomiskt rimligt att bygga den järnvägsnära bullerskyddsåtgärden och fastigheterna har därför erbjudits förvärv. Åtgärderna kostade sammanlagt 70 miljoner kro...,...j... 
	Ett fortsatt arbete krävs inom området. Utvecklingen på fordonssidan behöver bevakas, exempelvis avseende ombordmonterade bullerskydd. I Tyskland testkörs Siemens nya fordon Velaro Novo, men inte som helt tågsätt utan endast en mellanvagn som används tillsammans med äldre fordon. 
	För att påverka lagstiftning på EU-nivå behövs troligtvis ett bra underlag för att motivera en förändring. 
	L
	LI
	1. Fortsätta utreda bullerkällorna och vilken bullerreduktion som är möjlig. Källseparering behövs för att identifiera var på fordonet det skulle vara mest effektivt att skärma av för att reducera buller. 

	LI
	2. Utifrån resultatet i steg 1 genomföra bullersimuleringar av valda delar av JA för att verifiera/falsifiera potentialen och på så vis kunna påverka krav eller lagstiftning. 

	LI
	3. Om utredningen visar möjligheter till lägre investeringskostnader kan Trafikverket tillsammans med t.ex. Transportstyrelsen föra dialog med ERA (Europeiska järnvägsbyrån) om ändring av Driftskompabilitetsdirektiven. 


	 
	Trycktröghet och aerodynamik Att fordonen är trycktröga ligger inte enbart i infrastrukturförvaltarens intresse, utan också i operatörens, eftersom passagerarnas komfort ökar vid tunnelpassager. Programmen dimensionerar redan sina tunnlar utifrån antagandet att alla fordon har trycktröga egenskaper, vilket är det troliga scenariot. Det finns därför ingen kostnadsreducerande potential kopplat till att kravställa att fordon ska ha trycktröga egenskaper. 
	 
	Signalsystem (ERTMS nivå 3) Nya stambanor planeras med ERTMS nivå 2 som signalsystem, liksom stora delar av det övriga svenska järnvägsnätet. Nya stambanor förbereds dock för nivå 3 genom att man kommer att ha axelräknare i stället för spårledningar och positionsbaliser. Det läggs ner stora resurser på ERTMS nivå 3 inom forskningsprogrammet Shift2Rail, men det är svårt att bedöma när det praktiskt är möjligt att implementera. 
	Forskning och test av en hybridversion av nivå 3 pågår, bl.a. finns en testbana i Storbritannien. Syftet med hybriden är att snabbare få tillgång till de fördelar som nivå 3 medför. Hybriden innebär att tågen har utrustning för nivå 3, men att man har axelräknare (i stället för spårledningar) som back up. I detta fall tillåter man färre och längre blocksträckor. Det innebär visserligen att kapaciteten minskar vid de fall när nivå 3 fallerar, men det innebär också en kostnadsreducering av investeringen ...i...b...s... i.... 
	ERMTS nivå 3 bedöms vara viktigast på sträckor där det är högt kapacitetsutnyttjande, tätt mellan signalerna och många spårväxlar, egenskaper som nya stambanor inte bedöms ha. Dock bedöms ERTMS nivå 3 bidra till ökad driftsäkerhet samt att ytterligare felkällor i anläggningen elimineras. 
	Förutsättningar för realisering: Dagens fordon har redan integritetskontroll, vilket är en ombordbaserad funktion som är en förutsättning för ERTMS nivå 3. För att få trafikera i hastigheter över 250km/h är detta ett krav enligt TSD LOC&PAS (EU:s förordning för teknisk driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande material – Lok och passagerarfordon). 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: Om den linjebaserade signalanläggningen som krävs för ERTMS nivå 2 minskas i anläggningen skulle investeringskostnaden kunna reduceras med drygt 0,3 miljarder kronor (totalkostnad). 
	Underhålls- och reinvesteringskostnader kan också minskas genom att planera systemet för ERTMS level 3 hybrid. 
	 
	Tillståndsövervakning av fordon 
	TSD LOC&PAS föreskriver att alla passagerarfordon med största tillåtna hastighet på minst 250km/h ska utrustas med ombordbaserad detekteringsutrustning i syfte att upptäcka defekta axelboxlager. 
	Förutsättningar för realisering: Om minsta tillåtna hastighet på nya stambanor är 250km/h kan detektorer plockas bort utan att krav på fordon behöver ställas. Om lägre hastigheter tillåts på banan säger TSD att övervakning av axellagrens tillstånd ska ske antingen genom utrustning i anläggningen eller ombord på fordonet. Om Trafikverket inte bygger in detektorer i anläggningen, tvingas operatörer att ha ombordutrustning för att överhuvudtaget få lov att trafikera banan eftersom övervakning måste finnas. 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: På Ostlänken planeras i nuläget 7 stycken detektorer till en ungefärlig kostnad av 10-30 miljoner kronor. På systemnivå motsvarar det ca 0,1-0,2 miljarder kronor (totalkostnad) schablonmässigt räknat. 
	 
	2.2.2. Indirekta kostnadsreducerade åtgärder  
	Lättare fordon 
	Nya stambanors funktionella systemkrav föreskriver att anläggningen ska dimensioneras för att tillåta fordon i trafikkod P1P2 (trafikkod anger bl.a. vilken hastighet en bana är dimensionerad för; P1 >250 kmH, P2 200-250 km/h), medan de tekniska systemkraven öppnar upp för att även tillåta trafikkod P3 och P4. Skulle anläggningen endast tillåta trafikkod P1 så skulle den maximalt tillåtna axellasten på fordonen sättas till 17 ton, jämfört med 20 ton för trafikkod P2 och 22,5 ton för P3 och P4. 
	Teoretiskt skulle en sänkning av tillåten axellast innebära färre eller mindre omfattande grundförstärkningsåtgärder för broar och bankar, men strukturerna i sig kräver så pass mycket grundförstärkningsåtgärder för att hålla sin egen vikt (s k ”dead load”) att fordonets viktskillnad (20 till 17 ton) inte gör någon större skillnad vid överfart (s k ”live load”). 
	Path
	Transportstyrelsen, som ansvarar för att Eurokod efterlevs i Sverige, föreskriver att vid brokonstruktioner ska hänsyn tas till den så kallade alfafaktorn. Den aktuella alfafaktorn för nya stambanor är 1,33, vilket motsvarar en axellast på ca 33 ton. Programmen har redan utmanat detta regelverk genom att hävda att nya stambanor endast kommer att trafikeras av passagerarfordon och således använda en alfafaktor på 1,0 (motsvarar ungefär 25 tons axellast). I Europa används inte alfafaktorn 1,0 utan strax däröver, vilket innebär att svenska j... (... s... 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: Att definiera banan för trafikkod P1 i syfte att minska ner grundförstärkningsåtgärder för broar skulle innebära en reduktionspotential om ca 0,5-3 % beroende på om brons banöverbyggnad är ballasterad eller ballastfri. På systemnivå innebär detta en reducerad investeringskostnad om 0,3-1,7 miljarder kronor (totalkostnad), beroende på hur många broar systemet slutligen innehåller och vilken banöverbyggnad som används. Detta är inte kombinerbart med ett byte av spårsystem till ett b... 
	Effektstarka tåg Genom att kravställa högre motoreffekt hos de fordon som trafikerar nya stambanor skulle vi kunna planera för en systemutformning med färre tunnlar och broar då fordonen klarar av större lutningar (upp till 35 promille) än dagens tillåtna 25 promille. 
	Förutsättningar för realisering: Inga krav på fordon eller avsteg från TSD INF är nödvändiga för att realisera potentialen. TSD INF tillåter lutningar upp till 35 promille (max 6 kilometer i följd) och fordonen ska klara kravet enligt TSD LOC&PAS. Det finns således ingen kostnadsreducerande potential kopplat till fordonen. 
	Enligt överslagsmässiga beräkningar från KTH behöver man inte ställa krav på högre motoreffekt på fordonen för att de ska klara av större lutningar, de ska klara av 35 promille lutning i upp till 6 kilometer enligt TSD LOC&PAS, dock kan det få gångtidsmässiga konsekvenser. Ett 16-vagnsfordon som framförs i 300 km/h tappar ca 9 km/h i hastighet vid en effekt om 19 000 kW. Innan full hastighet uppnåtts igen har tåget förlorat ca 0,5-1 sekund i gångtid, vilket kan kompenseras om viss överhastighet tillåts i nerförsbackar. Om u...t... H...r...a... 
	Möjlig kostnadsreducerande potential: Ingen beräkning eller uppskattning av åtgärden har gjorts, men utifrån regeringsuppdraget kan vi se att om tunnlar och broar undviks finns möjlighet att reducera investeringskostnaden. 
	Motiven till nuvarande krav om maximal lutning 25 promille grundar sig på att det bara finns två höghastighetsbanor i världen som har en lutning på 35 promille eller över, Paris-Lyon samt Frankfurt-Köln. Anledningen är just påverkan på punktligheten samt att underhållskostnaden ökar. Deutsche Bahn har upptäckt att rälsen behöver slipas oftare på grund av Rolling Contact Fatigue (RCF) som uppstår av den ökade dragkraft som fordonet har i lutningarna. 
	Ostlänken och Göteborg-Borås uppger att större tillåten lutning inte skulle innebära någon väsentlig möjlighet till reducering av investeringskostnaden. 
	 
	2.3. Anpassade tekniska standarder 
	Tekniska standarder rör systemövergripande inriktningar som till exempel hastighet eller spårsystem. De tekniska standarderna är bärande för att uppnå systemets syfte och mål och får stor påverkan på den möjliga systemutformningen. 
	Ett kritiskt val som har stor påverkan på den färdiga höghastighetsbanans funktion över tid är spårkonstruktionen. Val av spårkonstruktion kommer att påverka utveckling, projektering, byggande och vidmakthållande av såväl banöverbyggnad som andra tekniska system. Det huvudsakliga valet är ballasterat spårsystem eller ballastfritt spårsystem. Skillnaden mellan systemen är det bärande lagret (makadam eller spårplatta), omfattningen av markarbeten vid konstruktion och underhåll som är nödvändigt att genomföra under s...u...f...l...v...b...i...s...a s... 
	Ett ytterligare val av teknisk standard med stor påverkan på kostnaderna är hur tunnlar ska kläs in för att undvika problem med inträngande vatten. Den svenska praxisen vad gäller att täta och frostisolera tunnlar mot vatten bygger på en kombination av förinjektering och montage av s.k. dräner (polyetenmattor). De fästs med bergbult på berget och sprutas in med sprutbetong över de platser i tunneln där det läcker in vatten. Mattornas tjocklek avgör deras isoleringsförmåga, och det finns krav som avgör vilken isolationsförmåga som är a... 
	Den beskrivna praxisen är dock inte direkt tillämpbar på den nya stambanan då det har formulerats krav som innebär att praxisen kan behöva frångås i varierande utsträckning för olika tåghastigheter. För 320 km/h innebär det att kraven medför att den mest gångbara lösningen kan antas utgöras av en vattentät, frostisolerande, betonglining som inte bär last. För 250 km/h blir avvikelsen mot praxis mindre, varför delvis andra lösningar än lining kan vara gångbara. Att liningen inte utförs lastbärande avviker från den vanliga, kontine...p...t...i...i...a...t...m...t...p...å...v...t... 
	Även den smäckrare liningen har setts som potentiellt kostnadsdrivande, särskilt med ett traditionellt utförande, det vill säga platsgjuten eller prefabricerad. Det har därför föreslagits att låta betongspruta den. Även en sådan behöver dock, precis som en traditionell lining, utföras armerad. Det finns ännu obesvarade frågor kopplat till detta tillvägagångssätt. 
	2.3.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 
	Nedan listas de största identifierade posterna: 
	L
	LI
	• Ballasterat spår | 24 miljarder kronor (totalkostnad) 


	En bedömning av möjlig kostnadsreducerande potential gjordes inom ramen för regeringsuppdraget ”Nya stambanor för höghastighetståg” (kapitel 3.8.2) och bedömdes då till 24 mdr. Den största delen av denna potential finns på de centrala delarna av systemet (Linköping – Borås/Hässleholm). 
	Större konsekvenser om potentialen realiseras är: 
	L
	L
	LI
	‒ Val av ballasterat spår ger en minskad investeringskostnad men ger också en ändrad funktion genom sänkt hastighet vilket påverkar restidsmålen. 

	LI
	‒ Val av ballasterat spår ger betydligt högre kostnader för underhåll och reinvestering. 


	LI
	• Lining | 5 mdr kr (totalkostnad) 


	En preliminär bedömning av den möjliga kostnadsbesparingen har tagits fram genom komplettering av delresultat från arbetet med att förbättra verifieringen av kravet på val av tunnelkoncept för de delar som avses trafikeras i 320 km/h. För 250 km/h baseras bedömningen på arbete utförts inom projekt Ostlänken. Detta resulterar i tänkbara potentialer av storleksordningarna 1 miljard för 320-
	sträckorna respektive 2 + 2 miljarder kronor för 250-sträckorna (Ostlänken + Göteborg/Borås). 
	En utmaning är att den sprutade liningen är en teknik som till stora delar är ny och oprövad. Det finns också osäkerheter kring om en sprutad liningkonstruktion kan dimensioneras för att klara de övertrycks- och undertryckskrafter som tågens passage genom tunnlarna medför. 
	Kostnaden för traditionell lining har en viss empirisk underbyggnad, empiri som dessutom är relativt sentida (Norge). Därutöver är metoden mer beprövad, varvid kostnadsosäkerheterna kan antas vara mindre enbart av den anledningen. 
	Större konsekvenser om potentialen realiseras är: 
	L
	L
	LI
	‒ Om lining i tunnel minskar i omfattning minskar investeringskostnaden. Det ger också högre kostnader för underhåll och reinvestering. Även tillgängligheten till banan kan påverkas i och med att det ökade underhållsbehovet. 

	LI
	‒ Det kan inte uteslutas att sprutad lining kommer att behöva bytas under anläggningens planerade livstid. Detta medför troligen betydande trafikpåverkan, särskilt som den nya stambanan har både många och långa tunnlar och vilka i nuläget planeras utföras dubbelspåriga. 


	LI
	• Stängsling av banan | 1,4 mdr kr (totalkostnad) 


	Höghastighetsbanan ska med dagens ambition helt "stängslas" in. Det är inte nödvändigtvis med just stängsel hela vägen utan det som eftersträvas är att förhindra obehörigt tillträde till anläggningen varför även exempelvis bullerskärmar eller byggnader kan utgöra motsvarande hinder. 
	Även om stängsling av banan är en betydande kostnadspost, så ses det inte som realistiskt att ta bort stängslingen. Den främsta orsaken att inte ta bort stängslingen är att det har påverkan på både personsäkerheten och punktligheten då risken för påkörningsolyckor ökar. 
	L
	LI
	• Flertal mindre potentialområden  | 100 - 500 Mkr per styck (totalkostnad) 


	Dessa mindre potentialområden är var för sig inte så stora, men då de sammanvägt kan ge besparingar är det rimligt att arbeta vidare med dem. Gemensamt för dem är att de kan ha påverkan på målen för robusthet och punktlighet. Ett exempel på ett sådant område är kanalisation. 
	 
	2.3.2. Förutsättningar för realisering  
	Sammantaget antas analyserade kostnadsreducerande potentialer anpassade tekniska standarder ligga på i storleksordningen 30 mdr kr. 
	Utformning av spår och tunnelinklädnad är inte förknippat med några justeringar av lagkrav och regelverk. Att välja ballasterat spår bedöms dock påverka möjlig hastighet i anläggningen vilket påverkar restiderna negativt. Även kostnader för underhåll och reinvestering påverkas. Även för övriga kostnadsreducerande potentialer behöver ett ställningstagande göras av minskad investeringskostnad i relation till ökad kostnad för underhåll och reinvestering. 
	2.4. Stabila planeringsförutsättningar 
	Stabila planeringsförutsättningar ökar rent allmänt sannolikheten för att infria potentialer och minska risker. Ju mer stabila planeringsförutsättningar som föreligger, ju större möjlighet till kostnadseffektivitet i både utformning och genomförande av nya stambanor. Förändrade planeringsförutsättningar under pågående arbete kostar i både tid och pengar men storleksordningen av kostnadsökningen är beroende av både vilken typ av förändring det rör sig om och när under processen förändringen sker. 
	Med stabila planeringsförutsättningar avses i denna utredning: 
	L
	LI
	 Tydlighet och stabilitet avseende syfte och mål med nya stambanor samt definierad tidplan och säkrad finansiering för fyllt utbyggt system. 


	Inom området ”stabila planeringsförutsättningar” har kostnadsreducerande potentialer inom ramen för befintlig lagstiftning genomlysts och sorterats i följande delområden: Path
	L
	LI
	1. Planering/genomförande fram till byggnation 

	L
	LI
	a. Effektivisering/standardisering av ”interna” processer och arbetssätt 

	LI
	b. Effektivisering av externa/samverkande processer och arbetssätt 


	LI
	2. Anläggning/byggnation 

	L
	LI
	a. Kostnadseffektiv utbyggnad - kostnader för tillfälliga lösningar kan undvikas 

	LI
	b. Industrialisering/standardisering 


	LI
	3. Marknad 


	 
	2.4.1. Planering/genomförande fram till byggnation (Delområde 1) 
	Stabila planeringsförutsättningar möjliggör effektiva planerings- och genomförandeprocesser både internt inom Trafikverket och i relation till och i samverkan med externa parter. Den kostnadsreducerande potentialen inom området utgörs antingen av att effektiviseringar kan korta tiden för planläggning eller att de ingående arbetsmomenten/innehållet kan standardiseras så att kostnaden (egen tid + konsultarbete)/år kan reduceras. 
	 
	Effektivisering/standardisering av ”interna” processer och arbetssätt (Delområde 1a) 
	Omfattar effektivisering och standardisering av arbetssätt och processer som Nya Stambanor och/eller Trafikverket själva råder över. Med ”interna” avses här dels Trafikverkets eget arbete, dels konsultarbete under planläggningsprocessen. 
	Stabila planeringsförutsättningar möjliggör för Nya Stambanor som programorganisation att styra och organisera genomförandet av planläggningen mot en högre grad av enhetlighet och effektivitet genom standardiserade arbetssätt, metoder och produkter kopplat till utredningar, planer, beställningar mm. Därutöver möjliggör stabila planeringsförutsättningar en hög grad av långsiktighet i planering och resurssättning, kunskapsåtervinning/-delning mellan både deletapper och skeden samt undvikande av dubb... i... o.... 
	Potentialen bedöms huvudsakligen finnas för de delar av nya stambanor där planläggning ännu inte påbörjats, dvs delarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm. 
	Identifierad kostnadsreducerande potential: Utifrån upparbetade och bedömda kostnader Pathför pågående program samt bedömd byggherrekostnad för de återstående, ännu ej planlagda, delarna av nya stambanor kan följande schematiska bedömningar göras: 
	L
	L
	L
	LI
	 tidigt planläggningsskede (lokaliseringsutredning) kostar ca 0,6-0,7 miljarder/100 kilometer. 

	LI
	 senare planläggningsskede (framtagande av järnvägsplan) kostar ca 2,6 (2,3-2,9) miljarder/100 kilometer. 




	Stabila planeringsförutsättningar bedöms möjliggöra en effektivisering av arbetet under planering och planläggning genom hög grad av erfarenhetsåtervinning, standardisering av arbetssätt och produkter inom Nya Stambanor. Applicerat på de ca 400-410 km av nya stambanor där planläggningsprocessen ännu inte påbörjats bedöms en effektivisering om 1-10% vara möjlig (om både 1a och 1b samverkar) vilket skulle innebära en kostnadsreducerande potential om 0,1-1,3 miljarder kronor (byggherrekostnad). Huvudd...j...b...s...e...l... 
	 
	Image
	Figur 6. Schematisk bild över byggherrekostnaden i relation till produktionskostnaden samt hur byggherrekostnaden fördelar sig över planläggnings- resp. byggskede. Stabila planeringsförutsättningar för nya stambanor bedöms ha kostnadsreducerande potential för byggherrekostnaden fram till byggstart. Ett projekt som byggstartats antas vara genomarbetat och beslutat så att ingen kostnadsreducerande potential utifrån ”stabila planeringsförutsättningar” finns att realisera. 
	 
	Förutsättningar för realisering: Idag har planeringsförutsättningarna för nya stambanor inte Pathden stabilitet som definierats ovan varför förutsättningarna att realisera potentialer kopplat till stabila planeringsförutsättningar är begränsade. Tydlighet avseende fortsatt process för planering av systemets centrala delar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm i kommande nationella skulle öka planeringsförutsättningarnas stabilitet och därmed potentialens realiserbarhet. 
	Stabila planeringsförutsättningar skulle ge förutsättningar för att lokalisera och planlägga flera delar av nya stambanor samtidigt och inte följande efter varandra etapp för etapp utspritt över en längre tid. Detta skulle kunna maximera erfarenhetsåtervinningen över tid och mellan geografiska delar, minimera dubbelarbete och korta den sammanlagda tiden för planläggning av nya stambanor. 
	För att realisera potentialer inom 1a krävs att Nya Stambanor aktivt genomlyser, utvecklar och implementerar relevanta standardiseringar och effektiviseringar avseende arbetssätt och processer applicerbara primärt på de delar av nya stambanor som återstår att planlägga. Utvecklingsarbetet bör genomföras innan planläggning av fler delar av nya stambanor påbörjas. 
	Konsekvensbedömning: Standardiserade arbetssätt, utredningar med mera skulle innebära Pathmindre frihetsgrader för de respektive genomförandeprogrammen och dess konsulter att själva styra över arbetssätt, utrednings- och bedömningsmetoder, beskrivnings- och redovisningssätt mm. 
	 
	Effektivisering av externa/samverkande processer och arbetssätt (Delområde 1b) 
	Delområdet omfattar effektiva och väl fungerande samverkansprocesser i form av tidig dialog kring och gemensam förståelse för målbild och förutsättningar, samordnad handläggning och prövningar, gemensamma tidplaner som möjliggör synkning av statlig, regional och kommunal planering etc. 
	Tillräcklig tid för planläggning är viktig för att samverkande och förankrande processer ska rymmas, vilket i sin tur är avgörande för gemensam förståelse av målbild och förutsättningar och i förlängningen ett kostnadseffektivt genomförande. 
	Identifierad kostnadsreducerande potential: Viss kostnadsreducerande potential bedöms Pathfinnas men storleken är inte möjlig att kostnadsuppskatta. 
	Konsekvensbedömning: Risk för kostnadsökningar på grund av ickefungerande Pathexterna/samverkande processer bedöms vara minst lika stor som den kostnadsreducerande potentialen. 
	Förutsättningar för realisering: För att realisera potentialer (och minimera risker) inom Pathområde 1b i samband med planering av de ännu inte lokaliserade delarna av nya stambanor krävs ett gemensamt arbete där Trafikverket tillsammans med representanter från tex länsstyrelser och kommuner ser över och framarbetar ett förslag på hur samverkan, handläggning, prövningar mm på effektivaste sätt kan samordnas. Arbetet bör ta vid där den statliga referensgrupp som fanns under arbetet med Sverigeförhandlingen slutade. Inom det s...r... A...p...a...e... 
	 
	2.4.2. Anläggning/byggnation (Delområde 2) 
	 
	Kostnadseffektiv utbyggnad – tillfälliga lösningar kan undvikas (Delområde 2a) 
	Stabila planeringsförutsättningar möjliggör en sammanhängande, kontinuerlig och därmed kostnadseffektiv utbyggnad genom att tillkommande kostnader för etappvis trafikering och tillfälliga lösningar undviks. Detta är en antagen förutsättning i den nuvarande kostnadsbedömningen 295 +/- 50 mdr för nya stambanor och därför finns ingen ytterligare kostnadsreducerande potential att tillgodoräkna inom detta område. Däremot finns en risk för tillkommande kostnader utöver de bedömda 295 mdr om en sammanhängande u...g...t... i...v...k... 
	Identifierad kostnadsreducerande potential: Utgör antagen förutsättning i nuvarande Pathkostnadsbedömning - ingen ytterligare kostnadsreducerande potential identifierad. 
	Konsekvensbedömning: Om stabila planeringsförutsättningar inte finns/uppnås PathPath(exempelvis genom avsaknad av politiska långsiktiga beslut kring utbyggnad av nya stambanor) innebär det en förändring av gjorda antaganden som medför en ökad kostnad. 
	Industrialisering/standardisering (Delområde 2b) 
	Stabila planeringsförutsättningar säkrar en stor anläggningsvolym över en bestämd tid och ger därmed förutsättningar för utveckling av kostnadseffektiva industrialiserade lösningar för olika anläggningsdelar som t.ex. bullerskydd, portar mm. Potentialen hanteras under ”Industrialisering”, se vidare 2.5. 
	 
	2.4.3. Marknad (Delområde 3) 
	Stabila planeringsförutsättningar kan, genom att ge tydlighet och stabilitet avseende volymer och tider, gynna prisbilden. Osäkerheten är dock stor kring om de stora volymerna ger skalfördelar eller skalnackdelar. 
	Bedömning av marknadsläget ingår i de generella osäkerheter som utgör grund för den nuvarande kostnadsbedömningen om 295 +/- 50 mdr. 
	Identifierad kostnadsreducerande potential: Inom detta uppdrag har ingen tydlig Path”förändring” identifierats som i nuläget bedöms ge en tydlig kostnadsreducerande potential. 
	 
	2.5. Industrialisering 
	Ett sätt att minska investeringskostnaden kan vara att öka graden av standardisering, vilket i sin tur är en förutsättning för tillämpande av industriella metoder som succesivt kan sänka kostnaden genom produktionseffektivisering. Genom att i större utsträckning föreskriva be-stämda utformningar, så minskar visserligen optimeringsmöjligheten på enskilda platser, men i gengäld så ger det väsentligt högre möjlighet till serieproduktion. 
	Dessa fördelar med standardisering måste ställas mot den nackdel de innebär då de begrän-sar möjligheten för marknaden att komma med innovativa lösningar. Den innovativa för-mågan är i vissa fall lovvärd och i andra fall är ökad beställarstyrning och standardisering att föredra. 
	För att realisera potential för industriell produktion och standardisering av olika anläggningsdelar och produkter behöver planering för detta påbörjas redan i lokaliseringsskedet. Det är då möjlighet finns att optimera en linje utifrån de förutsättningar som krävs för serieproduktion. En tidig planering, tillsammans med lämpliga paketeringar av produktionen, ger också leverantörer en chans att kunna planera och optimera sin tillverkning. 
	 
	2.5.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 
	Det bedöms (utöver landbroar, se 2.7) finnas ett antal moment/produkter som i sig är industrialiseringsanpassade och där potential kan realiseras genom att ge utförare sådana frihetsgrader att industrialisering kan ske: 
	L
	LI
	 Kanalisation 

	LI
	 Spår 

	LI
	 Kontaktledning 

	LI
	 Längsgående stängsling 


	Potentialen här bedöms vara ca 5-10%, kan i vissa fall vara intecknad genom kalkylen. 
	Det finns också moment/produkter som genom aktiva utformningsval kan anpassas för industrialisering: 
	L
	LI
	 Teknikhus, skåp 

	LI
	 Bullerskärmar 

	LI
	 Mindre, enhetliga broar, t.ex. för ägovägar 

	LI
	 Tunneldrivning och inklädnad (volym block 6.3, ca 40 mdr) 


	Potentialen för dessa delar bedöms kunna vara 10-20%, men ett antal förutsättningar för realisering finns. 
	Sammanfattningsvis så bedöms tunnelindustrialisering vara den enskilt största posten, där det bedöms finnas en kostnadsreducerande potential på ca 4-8 miljarder kronor (totalkostnad). Dock finns lokala förutsättningar (geologi) kring tunneldrivning som kan göra att potentialen på den enskilda platsen inte går att realisera. Skulle speciallösningar erfordras på allt för många platser så försvinner hela potentialen. 
	Ett arbete kring utveckling av standardiserade typlösningar av broar, bullerskydd, längsgående utrustning som stängsel mm pågår inom projekt ”Funktionell gestaltning”. Arbetet har kommit längst vad gäller koncept för landbroar (se vidare 2.7) men även andra delar av projektet har hög relevans för nya stambanor. 
	2.5.2. Förutsättningar för realisering 
	Stabila planeringsförutsättningar som säkrar en stor anläggningsvolym över en bestämd tid ger förutsättningar för utveckling av kostnadseffektiva industrialiserade lösningar för olika anläggningsdelar som t.ex. bullerskydd, portar mm. 
	2.5.3. Konsekvensbedömning 
	En anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar dels med en lägre investeringskostnad, men bäddar även för industrialisering av det underhåll och de reinvesteringar som ska göras under drifttiden. Det bäddar alltså för mer kostnadseffektiva och planeringsbara metoder för underhåll och reinvestering. 
	När enskilda arbetsmoment och produkter bryts ut för att industrialiseras så försvåras entreprenadindelningar och upphandlingsstrategier som bygger på bevarande av frihetsgrader för entreprenören. Det är fullt möjligt att behålla fördelarna som industrialisering och bevarade frihetsgrader ger, men det ställer krav på de respektive organisationerna och att sambanden analyseras tidigt och görs tydliga. 
	 
	2.6. Masshantering 
	Nya stambanor kommer som Sveriges största infrastrukturprojekt ha en stor volym massor att hantera. Stora volymer rena massor riskerar att i många fall köras långa avstånd för deponering då de istället skulle kunna hanteras lokalt. Masshantering är också en grund för materialförsörjning och som rätt utförd kan ge såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. I dagsläget måste rena massor köras iväg till mottagningsanläggningar för behandling, och i de fall anläggningsändamål saknas, läggas på deponi. E...d.... 
	Transporter av massor genererar stora kostnader, klimatpåverkan, trängsel i vägnätet, ökat buller och trafikrisker med flera störningar. Om en mindre mängd överskottsmassor behöver köras iväg till mottagningsanläggningar eller inrättade deponier kan vinster på flera 
	områden göras, även icke mätbara sådana. Nuvarande lagstiftning, dess tolkning och tillämpning tillgodoser inte fullt ut miljöbalkens mål om hållbar utveckling eller miljökvalitetsmålen och försvårar därigenom hantering av uppkomna massor. 
	I regeringsuppdraget redogjordes för kostnadsreducerande potentialer avseende masshantering och som kan sammanfattas i nedan punktsatser: 
	L
	LI
	• Optimerad linjesträckning – med målsättning att minska uppkomst av massor 

	LI
	• Förändrade regelverk - ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning kan ge bättre förutsättningar för en mer cirkulär masshantering och mindre mängd massor som behöver transporteras långt för deponering 

	LI
	• Optionsavtal med markägare – kan möjliggöra lokalt mottagande och användning av rena massor 


	Att minska mängden massor genom optimerad linjesträckning mot mål om en lokal massbalans ger absolut störst kostnadsreducerande resultat. För denna potential har inget antagande om potentialens storlek kunnat presenteras. En förutsättning för en optimerad linjesträckning är dock ett aktivt arbete med masshantering redan i skede lokalisering. För potentialområde masshantering ligger fokus i denna rapport framförallt på potentialen förändrade regelverk. Potentialen optionsavtal presenteras, men storleken är inte möjlig...k...e...D...l... i...f...m...u...m...f...f... t...å... s...F... u...b...n...l...,... o... m.... 
	Begrepp  
	En viktig del i bedömningen av masshanteringspotentialen är att säkerställa definitionen av de olika begreppen som används när det kommer till masshantering. För att förstå potentialen i de ändringar i lagstiftningen som föreslagits är de olika begreppen inom masshanteringsområdet viktiga. Nedan är en sammanställning av de vanligast förekommande begreppen i fråga om masshantering. 
	L
	LI
	 Anläggningsmassor - Alla massor som används i projektet innefattande det som behövs till anläggningen med alla tillhörande anordningar, såsom t.ex. tryckbankar och bullerskyddsvallar samt landskapsanpassningar. 

	LI
	 Massbalans – När alla massor som uppkommer i projektet kommer till användning som anläggningsmassor, inget överskott uppstår och inga externa massor behöver tillföras. 

	LI
	 Överskottsmassor - När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, uppkommer jord- och bergmassor. Överskottsmassor innebär att det uppkommer mer massor än vad som kan användas inom ramen för projektet. Det är alltså massor som blir över när alla nödvändiga anläggningsmassor har säkrats. 

	LI
	 Cirkulär masshantering - När massor tas tillvara som en resurs genom att de används i ett kretslopp på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Motsatsen är linjär masshantering. Cirkulär masshantering innebär bland annat att massor som tidigare deponerats istället används inom projektet eller i närliggande projekt med behov av massor. 

	LI
	 Fall A - Massor som används inom arbetsområdet för projektet (schakt och fyllning Fall A). 


	L
	LI
	 Fall B - Överskottsmassor (schakt Fall B) som inte används inom arbetsområdet för projektet alternativt externa massor som tillförs projektet (fyllning Fall B). Fall B-massor är ej synonymt med avfall eftersom massorna kan användas som resurs inom annan del av verksamheten. 


	 
	Förändrad lagstiftning, tolkningar och pågående arbeten/remisser 
	De massor som Trafikverket vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med utgör ett avfall. Avfallslagstiftningen får därmed en betydande påverkan på en stor del av masshanteringen. Nuvarande lagstiftning och det faktum att det finns många olika tolkningar och tillämpningar försvårar i många fall en resurs- och kostnadseffektiv hantering med negativa miljökonsekvenser som följd. Det pågår flera initiativ för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av massor, se tabell nedan. Här följ...ö...s... e...y...st... 
	Undantagsparagrafen 
	I remissen ”Ordning och reda på avfallet”11 presenterades förslag till förändringar av den så kallade undantagsparagrafen. Trafikverket har lämnat synpunkter på dess formulering och placering. Med dessa synpunkter inräknade skulle förändringen i vissa fall ge en möjlighet att använda, alternativt lägga upp, rena schaktmassor i anslutning till den plats där de uppkommer utan krav på ett tydligt syfte med själva användningen. Paragrafen skulle främst bli tillämplig på sträckor i orörd terräng med naturligt förekommande massor utan f...a...a... 
	11 TRV2021/11563 
	11 TRV2021/11563 

	Hantering av överskottsmassor som resurs - förändringar och tolkningar  
	Nuvarande lagstiftning och de olika tolkningar som finns hos tillsynsmyndigheter innebär i många fall att det är mycket svårt att uppnå en resurs- och kostnadseffektiv hantering av överskottsmassor, dvs. av de massor som Trafikverket inte har något eget behov av. Detta bedöms framförallt innebära en risk för fördyring, men kan även innebära fördelar på sikt beroende på utfallet i de olika initiativ som pågår. Här beskrivs de delar som bedöms kunna få mest påverkan, men beskrivningen ska inte ses som komplett: 
	L
	LI
	 Avfall upphör att vara avfall: Inom ramen för Naturvårdsverkets uppdrag ”Avfall Pathsom resurs” ska det bedömas om nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall (s.k. ”end of waste”-kriterier) skulle kunna vara aktuella att ta fram och i så fall för vilka avfallsslag. Om det faller väl ut och överskott av exempelvis berg och torv skulle inkluderas kan det innebära fördelar på sikt genom att det blir enklare att hitta avsättning för de överskottsmassor som i så fall inkluderas med minskade k...a... 

	LI
	 Anmälnings- och tillståndsplikt för behandling av avfall: Remissen ”Ordning och Pathreda på avfallet” innefattar en rad förändringar avseende anmälnings- och tillståndsplikt för bearbetning, sortering och lagring av avfall. Förslagen innebär att fler verksamheter blir tillståndspliktiga vilket främst bedöms påverka verksamheter som krossar överskott av berg. På lite kortare sikt innebär förslagen en risk att branschen inte är redo och att det blir än svårare att hitta/skapa 


	L
	LI
	mottagningsanläggningar inom rimliga avstånd. Det är oklart om och i så fall när och på vilket sätt förändringarna träder i kraft. 


	 
	Tolkning av avfallsbegreppet 
	Det råder olika uppfattning om hur avfallsbegreppet ska tolkas vilket innebär en osäkerhet i Trafikverkets verksamhet. Trafikverket gör tolkningen att samtliga massor som det finns behov av inom den totala verksamheten inte är att betrakta som avfall, under förutsättning av massorna är lämpliga för fortsatt användning. Många tillsynsmyndigheter gör en mer restriktiv tolkning. Utifrån det som framgått av remisserna ”Ordning och reda på avfallet”, ”Tolkning av centrala begrepp” samt beslut från Mark- o...e... a... T...k...a...t... 
	De förslag till förändringar som remissen ”Ordning och reda på avfallet” innefattar skulle påverka följande lagstiftning: 
	L
	LI
	 Miljöbalken 

	LI
	 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

	LI
	 Miljöprövningsförordningen 

	LI
	 Avfallsförordningen 

	LI
	 Förordningen om deponering av avfall 


	Pågående arbeten, regeringsuppdrag, remisser med mera med betydelse för att potentialen ska infalla: 
	Tabell 1. Sammanställning av pågående remisser, regeringsuppdrag m.m. 
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Naturvårdsverket, Tolkning av centrala begrepp Handbok 2010:1 
	 

	TD
	Översyn definition återvinning av avfall. Handbok 2010:1, del 3 Definitioner. Tolkning av befintligt regelverk. 

	TD
	2021-05-31 

	TD
	Trafikverkets remissvar inskickat till Naturvårdsverket 2021-06-09 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Miljödepartementet, Ordning och reda på avfallet 
	 

	TD
	Undantagsparagrafen/undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen. Ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614). Trafikverket föreslår även förändringar direkt i miljöbalken. 

	TD
	2021-06  

	TD
	Önskvärda förändringar i förordningar och balken träder ej i kraft förrän tidigast efter sommaren-21 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Miljödepartementet, Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet 
	 

	TD
	Behandlar hur MKB-direktivet ska implementeras. Omfattar en del skrivningar runt avfallshantering. 

	TD
	2021-06 

	TD
	Pågår 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Naturvårdsverket, Avfall som resurs 
	 

	TD
	En bedömning om det skulle kunna vara aktuellt att ta fram nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall (”end of waste”-kriterier) utifrån en analys av förutsättningar, inklusive för- och nackdelar ska göras. 

	TD
	2021-12-01 

	TD
	Pågår  


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Naturvårdsverket, Bred översyn av massor 
	 

	TD
	En mer ändamålsenlig hantering av massor som bidrar till en mer cirkulär ekonomi 

	TD
	2022-06 

	TD
	Pågår  




	2.6.1. Identifierad kostnadsreducerande potential 
	Förändrat regelverk/lagstiftning samt tolkningar av dessa  
	Bedömningen av kostnadsreducerande potential masshantering kopplat till förslag till ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning utgår från massberäkningar som tagits fram för nya stambanor (det vill säga enligt ÖSU3.0). I tabell 2 nedan redogörs för generella förutsättningar och antaganden, ingångsdata samt planeringsreferens vilka ligger till grund för kostnadsbedömningen. 
	Tabell 2. Sammanställning av de förutsättningar som ligger till grund för mängdbedömningen av massor. 
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path

	TD
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path

	TD
	Mängder från programmets bedömningar från 2015. Uppdatering har skett fortlöpande. 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path

	TD
	Mängder från bedömningar i samband med ÅVS-er (Sverigeförhandlingen) 2015-2017. Uppdatering har skett under 2020. 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path

	TD
	Mängder från bedömningar i samband med ÅVS-er (Sverigeförhandlingen) 2015-2017. Uppdatering har skett under 2020. 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	L
	LI
	1. 100% av bergmassorna som inte nyttjas inom projektet finns det någon form av avsättning för (t.ex. nyttjande i andra Trafikverksprojekt för fyllnad etc.).* 




	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	L
	LI
	2. 50% av jordmassorna som inte nyttjas inom projektet finns det någon form av avsättning för (t.ex. nyttjande i andra Trafikverksprojekt). Omhändertagandet kan t.ex. vara landskapsmodellering som inte huvudsakligen motiveras av planläggning (dvs. markåtkomst inom järnvägsplan), bullerskyddsvallar som inte motiveras av överskridande av riktvärden, överenskommelser med markägare om mottagande av massor).* ** 




	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	L
	LI
	3. 50% av jordmassorna som inte nyttjas inom projektet blir överskottsmassor enligt avfallsjuridiken och behöver omhändertas alternativt deponeras. *  ** 


	              Denna mängdpost är lika med den post som genererar kostnadspotentialen nedan. 




	* Transportsträckan antas vara 10 km för massor som nyttjas inom projektet (fall A) och 30 km för massor som inte nyttjas inom projektet (fall B). 
	** Lokalt finns stora avvikelser i massornas kvalitet. Det råder även skilda tolkningar av lagstiftningen mellan tillsynsmyndigheterna. Naturvårdsverkets syn är att en större del blir avfall än vad som antagits som planeringsreferens. Det finns därmed risk att båda raderna 2 och 3 i tabellen ovan kan anses bli avfall om regelverk samt tolkning och tillämpning av dessa inte förändras alternativt försämras. 
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar har en bedömning gjorts av mängden överskottsmassor och kostnaden för dessa: 
	Jordmassor schakt 
	Fall A: ca 4,5 miljoner m3 = ca 1,13 miljarder, inkl. påslag 
	Fall B: ca 35 miljoner m3 = ca 13,6 miljarder, inkl. påslag 
	Bergmassor schakt 
	Fall A: ca 22 miljoner m3 = ca 18,2 miljarder, inkl. påslag 
	Fall B: ca 10 miljoner m3 = ca 14,3 miljarder, inkl. påslag 
	Differensen mellan Fall B och Fall A ligger till grund för bedömning av potentialen som är beräknad genom antagandet att à-priser för kostnadsposter för Fall A även gäller för Fall B. Denna uppgår till ca 4 miljarder (produktionskostnad), i denna saknas differensen för några poster Fall B (jordschakt torv, utskiftning inkl. återfyllning samt jordschakt betongtunnel). Där bedöms ett rimligt antagande vara en differens om 100 kronor/m3 vilket adderar ytterligare ca 0,9 miljarder till den potentialgrunda...å...b...4...m... (.... 
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och planeringsreferens har ett preliminärt kostnadsspann om 6-8 miljarder (totalkostnad) bedömts som kostnadsreducerande potential. För att den kostnadsreducerande potentialen ska falla ut krävs, utöver förändringar i gällande miljö och avfallslagstiftning och därtill tolkningar av dessa är även förändrade arbetssätt genom hela planeringsprocessen. 
	 
	Förutsättningar för ovanstående beräkningar samt möjliga risker därtill: 
	TRANSPORTAVSTÅND 
	Som planeringsreferens har antagits att transportavstånd till mottagningsanläggning för överskottsmassor jord är 30 km. Kostnaden för transporter riskerar att vara i underkant. Erfarenheter från Ostlänken visar att antalet tillgängliga mottagningsanläggningar/deponier inom 30 km radie är lågt. Det kan i själva verket röra sig om så stora nödvändiga avstånd som 100 km vilket skulle innebära en mer än tredubblad kostnad för transporter och behov av nya deponier. 
	BERGMASSOR 
	Som planeringsreferens för kalkylen har antagits att 100% av bergmassorna som inte nyttjas inom projektet finns det någon form av avsättning för eftersom berg antas vara en efterfrågad resurs. För nya stambanor är berg en stor mängdpost, varför denna siffra och detta antagande möjligen kan slå på totalen för kostnadspotentialen. Antagandet inkluderar även att avsättning finns för allt sulfidberg vilket kan vara tveksamt med hänsyn till det begränsade användningsområdet och de anpassningar som behövs för att använda denna t...S...E...O...ka...m...a v...p...k...H...l... 
	MASSHANTERING INOM PROGRAMMEN – ERFARENHETER OCH ANTAGANDEN 
	Markförhållandena skiljer sig avsevärt mellan sträckorna vilket leder till olika förutsättningar och utmaningar för programmen. Inom utredningsområdet för Hässleholm-Lund visar gjorda analyser att det är ett stort underskott av bergmassor trots nyttjandet av berg inom området och från närliggande täkter. Samtidigt är överskottet av jordmaterial som inte är lämpligt som fyllning stort (främst avseende moränlera), där projektet hittills inte funnit avsättning för detta. 
	Torv kan med föreslagna ändringar gällande undantagsparagrafen möjliggöra uppläggning på den plats där massorna uppkommit alternativt annan användning. Dock finns det inte 
	särskilt mycket erfarenhet och kunskap om eventuella risker för miljöpåverkan vid uppläggning av torv. I dagsläget är det begränsat fokus på denna typ av massor, och skulle således behöva undersökas vidare. 
	TOLKNINGAR OCH PRAXIS 
	Att ta tillvara på massor som en resurs genom att de används inom projektet eller i närliggande projekt med behov av massor, så kallad cirkulär masshantering, är effektivt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Huruvida marknaden är redo att omhänderta massorna råder det osäkerhet kring. Det finns också behov av en juridisk genomlysning. 
	Optionsavtal/markåtkomst lokalt 
	Med ett tydligt syfte och en användning för massorna och därtill frivilliga överenskommelser med markägare, kan massor förläggas i närområdet. Kostsamma transporter, klimatpåverkan, trafikstörningar och så vidare kan därmed undvikas. Att hitta och identifiera potentialen i landskapet för masshantering och identifiera möjlig mark och markägare kan ske i ett tidigt skede när järnvägens lokalisering identifieras. Genom så kallade optionsavtal skulle avtal, redan mycket tidigt i planläggningsprocessen, k... t...a...k.......l...d...D...t...s...e.......T...l...å.... O...c...b... m... 
	 
	2.6.2. Förutsättningar för realisering 
	Ändringar i gällande miljö- och avfallslagstiftning som rör masshantering kan bidra till en minskad investeringskostnad för nya stambanor och andra infrastrukturprojekt. En sådan förändring föreslås i den nu föreliggande promemorian från Miljödepartementet ”Ordning och reda på avfallet” vilken nu remissbehandlas. Ytterligare förändringar kommer sannolikt att föreslås i regeringsuppdraget ”Hantering av schaktmassor”, ett arbete som Naturvårdsverket har uppdragits av regeringen. ”Avfall som resurs” är ett annat ang...a...o...l... o...t...l...k.... I...a...,... 
	Tolkningar och praxis 
	Som beskrivits kan de arbeten som pågår med revideringar i lagstiftningen även belysa de tolkningar av lagstiftning som görs idag inom projekten och där många tillsynsmyndigheter gör en mer restriktiv tolkning. Det riskerar försvåra och fördyra för verksamheten. Nya Stambanor behöver därför, tillsammans med andra berörda delar av Trafikverket, ha ett aktivt engagemang i dessa frågor och verka så långt som möjligt för att tolkningar utvecklas åt ett fördelaktigt håll. 
	Cirkulär masshantering 
	Att få överblick på massunderskott respektive överskott såväl inom Nya Stambanor som inom Trafikverket och gentemot andra aktörer är absolut nödvändigt för att nå en cirkulär masshantering. Här behöver Nya Stambanor driva ett utvecklingsarbete tillsammans med 
	andra aktörer inom och utom verket då det finns stora ekonomiska såväl som miljömässiga vinster att göra. 
	 
	2.7. Landbroar 
	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. Utöver de rent kost-nadsreducerande potentialerna har landbroar även andra positiva effekter som till exempel att minska järnvägens fysiska barriäreffekt. I de fall som f...i... i...m...ä... o...k...i...n...k... 
	För den aktuella analysen som ligger till grund för denna rapport har indata från den pågående utredningen ”Funktionell Gestaltning”12 använts. Funktionell Gestaltning har studerat ett standardiserat landbrokoncept av typen rambro13. 
	12 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 2021/122214 
	12 Trafikverket. (2021) Rambroar – ett koncept för industriell byggd landbro och längre broar, TRV 2021/122214 
	13 Det är således inte det balkbrokoncept som Skanska framarbetat och presenterat under våren 2021 som utvärderats. 
	14 Kostnad för produktion inklusive detaljprojektering exklusive BEST (Bana, El, Tele, Signal)  

	Indata från Funktionell gestaltning anger att bedömd prisnivå för rambron är 120-180 tkr/meter dubbelspår vilket innebär cirka 12 tkr/m2.14 Broar i dagens kalkyler för nya stambanor ligger på 38-50 tkr/m2. Jämförelserna i prisnivå är inte helt applicerbara då det förekommer olika sätt att betrakta osäkerheter och vilka delar som ingår i respektive kvadratmeterpris. Detta jämförelseproblem har dock beaktats i bedömningen av potentialer. 
	Potentialbedömning av landbrokonceptet har för Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund gjorts i fyra olika nivåer: 
	L
	LI
	 Utbyte av planerade längre broar mot landbroar 

	LI
	 Utbyte av höga och komplexa bankar mot landbroar 

	LI
	 Höjd profil men bibehållet planläge för att minimera mängden tunnlar och djupa skärningar 

	LI
	 Helt nytt geografiskt planläge där landbrokonceptet tillämpas som en av många förutsättningar för linjens plan och profil 


	Vid bedömningen av potentialen har ingångsvärdet varit de kostnader som tagits fram inom ”Funktionell Gestaltning” inklusive den känslighetsanalys som där gjorts för rambropriset med antagande om ett högre cementpris genererat av utvecklingen av koldioxidneutral betong. 
	Identifierad kostnadsreducerande potential för de olika nivåerna: 
	L
	LI
	 Nivå 1: Utbyte av planerade längre broar mot landbroar 


	Kan ge begränsad potential. De broar som projekterats där processen kommit längre (Ostlänken) är oftast så specialiserade att de är svåra att ersätta med ett standardiserat landbrokoncept utan att omtag i processen görs. 
	L
	LI
	 Nivå 2: Utbyte av höga och komplexa bankar mot landbroar 


	Bedöms ha liten om någon ekonomisk potential men kan ha andra vinster så som t.ex. minskad barriäreffekt och minskat markintrång. 
	L
	LI
	 Nivå 3: Höjd profil men bibehållet planläge för att minimera mängden tunnlar och djupa skärningar 


	Här finns de stora potentialerna, som uppstår genom att höja profilen och därmed reducera omfattningen av kostsamma tunnlar och skärningar utan att i gengäld öka omfattningen av dyra broar och höga bankar. Ett högre profilläge gör också att det blir färre övergångar mellan olika anläggningstyper vilket kommer att underlätta för en industrialiserad produktion av anläggningen som helhet. Möjligheten till profilhöjning kan dock begränsas av lokala hänsyn till skyddsvärda miljöer. 
	L
	LI
	 Nivå 4: Helt nytt geografiskt planläge där landbrokonceptet tillämpas som en av många förutsättningar för linjens plan och profil 


	Bedöms ge liten ytterligare potential (utöver nivå 3) då planläget ofta styrs av hänsyn till många andra faktorer. Vissa hänsyn underlättas med landbrokoncept, medan andra hänsyn försvåras. 
	För mellanliggande systemdelar (Linköping-Borås/Hässleholm) där lokalisering och linjer ännu inte utretts har en övergripande samlad bedömning gjorts av landbrokonceptets tillämpbarhet i olika landskapssituationer. 
	För de mellanliggande delarna bedömdes den identifierade potentialen till mellan 15-30 miljarder kronor (totalkostnad). För de pågående programmen har det i princip endast varit möjligt att bedöma nivå 1 och 2 inom ramen för denna analys och storleksordningen bedömdes till ca 1 miljard. 
	 
	2.7.1. Konsekvensbedömning 
	Ett landbrokoncept ger en anläggning som kräver stora volymer betong och armering vilket med nuvarande jämförelsevärden (se 1.2 Metod) jämfört med markförlagd anläggning ofta ger en ökad klimatpåverkan från cement och stål. I vissa landskapssituationer där behovet av markförstärkningar är omfattande kan landbrokonceptet istället bidra till att mängden betong minskar jämfört med en markförlagd anläggning. Jämfört med konventionella broar ger det rambrokoncept som legat till grund för analysen en lägre klimatpåverkan på...a... 
	Ett landbrokoncept ger på systemnivå en generellt högre profil. I och med att bullerkällorna hamnar högre med landbro, krävs det generellt alltid längre sträckor med bullerskyddsskärmar, jämfört med markförlagd järnväg. 
	Ett landbrokoncept ger en anläggning med liten fysisk barriärverkan men samtidigt stor visuell påverkan. En platsanpassad användning och inpassning av landbrokonceptet är avgörande för att minimera negativa och maximera dess positiva effekter. (Med detta menas att konceptet används där de positiva effekterna (inkl. kostnadsaspekten) överväger de negativa och att brons längd och höjd, inom ramen för det standardiserade konceptet, anpassas utifrån platsens förutsättningar.) 
	2.7.2. Förutsättningar för realisering 
	Landbroar ska inte ses som en generell lösning. Dels är lösningen inte ekonomisk på alla platser och dels så passar inte tillämpningen överallt. Konkurrenskraften mot konventionellt 
	utformad järnväg är helt beroende av landskapets topografi, geologi och de utmaningar som anpassningen till enskilda platser innebär. 
	För att landbroar ska kunna vara ett kostnadseffektivt utformningsalternativ så behöver det finnas med redan tidigt i planläggningsprocessens arbete med val av lokalisering. Arbetet med planläggning och tillståndsprocesser behöver också anpassas eftersom fler aspekter i utformningen blir tidigt låsta. 
	Landbroar är en industrialiseringsfråga och förutsätter därför organisering och vidareutvecklingsarbete för att potentialen ska vara möjlig att realisera. Det finns också ett beroende gentemot stabila planeringsförutsättningar där det speciellt är viktigt att få till den likahantering mellan olika myndigheter som efterfrågas. 
	För att potentialen av landbroar ska kunna realiseras behöver rambrokonceptet utvecklas vidare till en standardiserad och beprövad produkt vilket är en förutsättning för den kostnadsnivå som utgjort indata för potentialbedömningen. 
	 
	3 Sammanvägd bedömning 
	I detta kapitel ges en samlad beskrivning av möjligheten att kombinera olika identifierade kostnadsreducerande potentialer, hur de påverkar/påverkas av varandra och hur de påverkar övergripande mål och krav. 
	 
	3.1. Sammanvägd möjlig kostnadsreducerande potential 
	De kostnadsreducerande potentialer som identifierats i denna analys är i flera fall inte möjliga att direkt kombinera med varandra för att addera till en total potential. Olika potentialområden påverkas på olika sätt och i olika omfattning om de kombineras - vissa påverkas i liten grad, andra påverkas mer. Följande potentialområden antas påverka varandra i liten grad och bedöms därför vara möjliga att kombinera: 
	L
	LI
	 Tätortspassager 

	LI
	 Anpassning av fordon 

	LI
	 Stabila planeringsförutsättningar 


	Följande potentialområden antas påverka/påverkas av varandra i högre grad och kan därför inte utan vidare samnyttjas: 
	L
	LI
	 Landbroar 

	LI
	 Masshantering 

	LI
	 Industrialisering 

	LI
	 Anpassade tekniska standarder (ballasterat spår och lining) 


	I och med att det finns beroenden mellan olika potentialområden så måste konsekvenserna på systemet analyseras samlat och inte enbart kring respektive potentialområde. I detalj hur och vilken omfattning olika potentialer påverkar varandra kräver ett vidare arbete för att bedöma, men en första övergripande bedömning för de största områdena ges nedan, utifrån ansatsen att landbroar och ballasterat spår är de områden som ger störst påverkan på övriga delar. 
	L
	LI
	 Dyra grundläggningar för att medge fixerat spår intecknas dels i ballasteringen där behovet minskar och dels i landbroar där de ersätts med en billigare metod. Det vill säga – merkostnaden (som huvudsakligen är kopplat till behovet av utökad grundläggning) för att anlägga ett fixerat istället för ballasterat spår är betydligt mindre på landbro än på en konventionellt markförlagd anläggning. 

	LI
	 Repeterbarheten i framförallt tunneldrivning och inklädnad minskar då mängden tunnlar minskar i ett scenario med landbro. Det vill säga – den kostnadsreducerande potentialen inom området industrialisering minskar om potentialen av landbroar (som i och för sig också är en industrialiserad produkt) realiseras och mängden tunnlar minskar. 

	LI
	 Masshanteringsvolymerna minskar i ett scenario med landbro, vilket också minskar potentialen att reducera kostnaden inom området masshantering. 

	LI
	 Med landbroar så löses problemet med urspårningssäkerhet i konstruktionen utan merkostnad. Det kan därför inte sparas också genom anpassade fordon (fordonsutrustning för ändamålet). 


	Utifrån de identifierade potentialernas kombinerbarhet bedöms den största möjliga sammantagna kostnadsreducerande potentialen vara cirka 60-85 miljarder kronor. Detta är en mindre summa än om de olika potentialerna summeras enskilt, vilket just beror på att de påverkar varandra när de summeras. 
	 
	3.2. Påverkan på övergripande mål och krav 
	Nu gällande Syfte och Övergripande mål för Nya stambanor beslutades i december 2019 och sammanfattas i figuren nedan. 
	 
	Image
	Figur 7. Syfte och övergripande mål för nya stambanor. 
	Identifierade kostnadsreducerande potentialer i många fall innebär att förändringar av nu gällande krav sker vilket också kan ge påverkan på de övergripande målen. Nedan ges en sammanfattning av de största förändringarna avseende påverkan på övergripande mål. 
	3.2.1. Kapacitet och robusthet 
	Ett flertal av de identifierade potentialerna påverkar kapacitet och robusthet. För ett antal stationer föreslås justerade hastigheter för infartsväxlar. Detta påverkar möjligheten till en robust trafikering, men inte till någon avgörande grad. Stationer där SR-tåg stannar men där många höghastighetståg ska passera utan att stanna (exempelvis Tranås) är extra känsliga för denna typ av förändringar. 
	Identifierade potentialer innebär att antagen referenstrafik påverkas. Möjligheter till tågvändning minskar, vilket påverkar de snabba regionaltåg som trafikerar Göteborg – Jönköping och Linköping – Värnamo. Minskad trafikering kan ha en positiv påverkan på robusthet och punktlighet, då kvarstående trafik får bättre förutsättningar. 
	De förslag till minskade stationsutformningar som tagits fram riskerar att påverka punktligheten negativt. Detta då möjligheterna att hantera störda lägen (uppställning av trasiga fordon, oplanerade tågvändningar och förbigångar) minskar. 
	Ett flertal av de identifierade potentialerna för anpassade tekniska standarder kan också påverka punktligheten negativt. Om ballasterat spår väljs, ökar behoven av justering av spårläge, någon som kan behöva ske både planerat och oplanerat. Även bortval av lining i tunnlar kan påverka punktligheten negativt av liknande skäl. 
	Signalsystem (ERTMS nivå 3/hybrid) underlättar för ökad kapacitet och förbättrad punktlighet. 
	3.2.2. Restider 
	Ett antal av de identifierade potentialerna påverkar hastigheten genom stationsorter, vilket påverkar restiderna för passerande tåg. Totalt bedöms föreslagna sänkningar i Linköping (160 till 100 km/h), Jönköping (320 till 250 km/h) och Hässleholm (320 till 250 km/h) förlänga restiden mellan Stockholm och Göteborg med ca 2 minuter och Stockholm – Malmö/Köpenhamn med ca 2 minuter. Hur många tåg som påverkas av detta varierar, från endast 4 dubbelturer per dygn i Hässleholm till 16 dubbelturer i Linköp... 
	Om hastigheten för genomgående tåg i Jönköping sänks ytterligare (ner till ca 100 km/h för att undvika tunnel västerut) påverkas restiderna mer. Jämfört med 320 km/h för passerande tåg förlängs restiden med knappt 5 minuter för sträckan Stockholm – Göteborg (delvis också påverkat av en längre beräkningslinje för fallet utan tunnel) och ca 2,5 minuter för sträckan Stockholm – Malmö. 
	Om ballasterat spår väljs som banunderbyggnad antas hastigheten behöva justeras. Utifrån internationella erfarenheter bedöms en hastighet på maximalt 300 km/h vara lämplig för ballasterat spår. Det ger förlängda restider eftersom sträckan Linköping – Borås och Jönköping – Lund i nuläget planeras för fixerat spår och 320 km/h. En justering av hastighet till 300 km/h för hela systemet förlänger restiden mellan Stockholm och Göteborg med ca 2,5 minuter och Stockholm – Malmö/Köpenhamn med drygt 4 minuter. O...a...e...t... 
	3.2.3. Stationslägen 
	Då inga av de identifierade potentialerna påverkar lokalisering av stationer bedöms detta övergripande mål inte påverkas nämnvärt. 
	3.2.4. Energieffektivitet och klimatneutralitet 
	Nyttjande av ett landbrokoncept ger, med nuvarande jämförelsevärden (Se 1.2 Metod), generellt en negativ påverkan på målområdet, då mängden betong som behövs ökar vilket i sin tur ger ökad klimatpåverkan. I vissa landskapssituationer där behovet av marförstärkningar är omfattande kan landbrokonceptet istället ge en positiv påverkan på målområdet genom att den totala mängden betong minskar jämfört med en markförlagd anläggning. 
	En utformning utan lining i tunnlarna och/eller med ballasterat istället för ett fixerat spårsystem ger en positiv påverkan på målområdet, då mängden stål och cement som behövs minskar. 
	Potentialområde masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet då transporter av massor kan minska. 
	3.2.5. Arkitektur 
	Landbrokonceptet kan ge en positiv påverkan på målområdet då användandet av samma brotyp i stora delar av systemet kan bidra till en anläggning som karaktäriseras av en lugn och övergripande ordning, vilket precisering till arkitekturmålet anger. Landbrokonceptet 
	bygger dock på en typlösning som beroende på tillämpning kan ge negativ påverkan på arkitekturmålet. Lokal anpassning samt medveten tillämpning av konceptet är nödvändig för att bidra till måluppfyllelse. 
	Om alla fordon utrustas med bullerskydd bedöms detta kunna ge en positiv påverkan på arkitekturmålet då anläggningen inte i samma omfattning behöver utformas med hänsyn till höga bullerskydd. 
	Om plattformsbarriärer krävs påverkas plattformens utformning, vilket kan ge en negativ effekt på målområdet. 
	3.2.6. Landskap 
	Ett landbrokoncept kan innebära både positiv och negativ påverkan på målområdet beroende på i vilket landskap konceptet appliceras och vilka samband, funktioner och värden som påverkas. Den minskade fysiska barriäreffekt som landbron innebär är ofta positivt för såväl funktionella som sociala, ekologiska och kulturhistoriska samband medan både en högre profil och konstruktionen i sig kan påverka upplevda och visuella aspekter negativt. 
	Potentialområde masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet då massor i större utsträckning kan användas i närområdet för landskapsanpassningsåtgärder. 
	Om alla fordon utrustas med bullerskydd bedöms detta kunna ge en positiv påverkan på landskapsmålet, då bullerdämpande åtgärder vid anläggningen kan minskas vilket innebär mindre visuell påverkan. 
	3.2.7. Naturresurshushållning 
	En lösning med landbro istället för ballasterat spår ger en negativ påverkan på naturresurshushållning, då mängden betong som behövs ökar. 
	En utformning utan lining i tunnlarna och/eller med ballasterat spårsystem istället för ett fixerat ger en positiv påverkan på naturresurshushållning, då mängden betong som behövs minskar. 
	Potentialområdet masshantering bedöms ha en positiv effekt på uppfyllnad av målområdet då transporter minskar och rena massor kan nyttjas som resurs istället för att deponeras. 
	3.2.8. Hälsa och säkerhet 
	Potentialen slopad stängsling påverkar säkerheten negativt. Potentialen passage av tåg i 250 km/h vid plattform kan ge positiv effekt på säkerheten i och med plattformsbarriärer. 
	3.2.9. Livscykelkostnad 
	De övergripande målen för nya stambanor ramas in av en så kallad portalskrivning avseende långsiktighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. 
	Flera av de identifierade kostnadsreducerande potentialerna som innebär en lägre investeringskostnad innebär samtidigt en högre kostnad för underhåll och reinvesteringar. Tydliga exempel på sådana frågor är val av spårsystem (ballasterat eller ballastfritt) och frågan kring lining av tunnlar. 
	Den största sammanvägda potentialen för reducerad investeringskostnad ges till exempel av att kombinera landbrokoncept med ballasterat spår istället för med ett fixerat (som är en lämplig lösning att kombinera med landbrokoncept då merkostnaden för att bygga fixerat spår är lägre). Kombinationen landbro och ballasterat spår ger en lägre investeringskostnad, 
	men en högre kostnad för underhåll och reinvesteringar än vad landbro i kombination med ballastfritt spår ger. 
	3.2.10. Påverkan på Funktionella Systemkrav och Tekniska Systemkrav 
	De identifierade potentialer som främst bedöms påverka Funktionella Systemkrav (FSK) och Tekniska Systemkrav (TSK) är: 
	L
	LI
	 Potentialer som påverkar trafikupplägg, restider och punktlighet (påverkar främst FSK) 

	LI
	 Potentialer som påverkar tekniska val, som exempelvis landbroar, ballasterat spår, lining, signalsystem (ERTMS nivå 3/hybrid) tillståndsövervakning/detektorer, effektstarka fordon. (påverkar främst TSK) 
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