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Inledning: Mer nytta för samma nota - så stärker vi 
svensk infrastruktur för jobb och hållbar utveckling 

Sverige är ett land som präglas av stora avstånd. Genom god infrastruktur kan vi 

överbrygga distanserna och knyta ihop landet. Det må vara en sliten kliché, men 

infrastrukturen utgör i sanning ett samhälles blodomlopp. 

Frånvaron av välfungerande vägar och järnvägar leder till att olika landsändar kommer 

längre från varandra och att avståndet mellan stad och land ökar.  

För att säkerställa en god funktionalitet i transportsystemet investerar staten löpande medel 

i nyinvesteringar och underhåll. En gång per mandatperiod uppdateras dokumentet som 

ligger till grund för planeringen – den så kallade nationella planen. Det slutliga beslutet om 

ny plan för perioden 2022–2033 fattas senare i vår eller tidigt i sommar.  

Det finns goda skäl att känna oro för hur det kommer att falla ut.  

I höstas presenterade Trafikverket ett omfattande underlag med förslag på åtgärder och 

investeringar. Tyvärr innebär myndighetens förslag att viktiga investeringar skjuts upp på 

framtiden.  

Samtidigt tillåts kostnaden för redan befintliga investeringar att svälla närmast 

oproportionerligt – vilket medför att ytterligare satsningar försenas ytterligare. 

För oss på Stockholms Handelskammare är det uppenbart att Trafikverkets förslag inte kan 

ligga till grund för beslut. Därför presenterar vi nu ett alternativt förslag på nationell plan. 

Genom vårt förslag tidigareläggs nödvändiga investeringar över hela landet. Det medför att 

infrastruktur kommer på plats för att klara den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige. 

Samtidigt allokerar vi tillräckligt med medel för att våra städer ska kunna fortsätta växa. Vi 

lägger även mer pengar på landsbygd och framkomlighet – så det går att bo och verka i 

hela Sverige. Dessutom satsar vi pengar för att stärka det kollektiva resandet och på så sätt 

få ner klimatutsläppen. 

Vår infrastrukturplan visar att det går att ge hela Sverige bättre förutsättningar att uppnå sin 

fulla potential i kölvattnet av pandemin. Den ger positiv samhällsnytta, är bättre ur ett 

hållbarhetsperspektiv samt främjar på ett tydligare sätt jobb och tillväxt i hela landet. Vi 

hoppas att planen kan ge regeringen inspiration att genomföra nödvändiga förändringar. 

 

Andreas Hatzigeorgiou 

Vd för Stockholms Handelskammare  
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Sammanfattning: Så får vi mer nytta för våra 
infrastrukturmedel  

Den ekonomiska ramen för infrastrukturinvesteringar ligger på 799 miljarder kronor under 

åren 2022–2033. Till detta kommer medel som banavgifter och trängselskatter om 77 

miljarder kronor, vilket ger ett sammantaget utrymme på 876 miljarder kronor. 

Under senhösten 2021 presenterade Trafikverket sitt förslag på hur medlen ska fördelas. 

Genom vårt förslag på alternativ plan föreslår vi en annan fördelning än den som 

Trafikverket gör. 

Trafikverkets förslag innebär en så kallad nettonuvärdeskvot på -0,3 när man summerar de 

delar som är beräknade. Det innebär i klarspråk att varje investerad krona ger 70 öre 

tillbaka i samhällsnyttor. 

I vårt förslag prioriterar vi om medlen och lyckas genom detta uppnå en nettonuvärdeskvot 

på 0,2 i de delar som går att beräkna. Effekten av detta blir att vi ökar nyttorna i planen med 

totalt 250 miljarder kronor. Bakom kronorna finns mätbar påverkan inom miljö- och klimat, 

trafiksäkerhet och restider – för att nämna några av nyttorna.  

Den ökade nyttan för samhället uppnås genom att vi lägger till viktiga satsningar på både 

väg och järnväg, samt tidigarelägger flera viktiga projekt som just nu endast är delvis 

finansierade. I vårt förslag får de full investering. Vi ökar även vägunderhållet, för att undvika 

att vägarna blir sämre.  

För att göra utrymme för detta väljer vi att ta bort några investeringar med begränsad 

avkastning för samhället. Dessutom senarelägger vi byggstarten för de nya stambanorna. 

Det medför att bygget kan ske mer koncentrerat och att nyttorna uppnås med kortare 

byggtid.  

De förändringar som vi föreslår innebär neddragningar på cirka 120 miljarder kronor. Av 

dessa föreslår vi att cirka 27 miljarder kronor används för tidigareläggning av projekt. Vi 

föreslår att cirka 58 miljarder kronor används för nya järnvägsobjekt och cirka 16 miljarder 

kronor används för nya vägobjekt. Till detta ska läggas en utökning av ramarna för 

vidmakthållande på 17 miljarder kronor. 

I frågan om nya stambanor står vi fast vid får tidigare bedömning, vilken är att man 

egentligen borde göra en mer omfattande utredning av hur man förbättrar tillgängligheten i 

det svenska järnvägssystemet. Givet att det ändå finns en politisk vilja att genomföra 

projektet i sin nuvarande utformning så anpassar vi vårt förslag efter detta. Med vårt förslag 

är det fortsatt fullt möjligt att färdigställa projektet under 2040-talet, vilket varit den uttalade 

ambitionen. 

Vi föreslår även ett flertal besparingsåtgärder. Under det senaste decenniet har kostnaderna 

för nybyggnation ökat kraftigt. Det medför i sin tur att kostnaden för redan beslutade projekt 

sväller utom proportion.  

Tack vare vår omstrukturering av planen öppnas ett utrymme för flera nödvändiga 

investeringar. Bland annat kan vi öka tempot i spårinvesteringar som krävs för att klara den 

gröna nyindustrialiseringen. Vi kan även genomföra flera kapacitetsförstärkande åtgärder på 
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befintliga järnvägar och satsa på ett sammanhållet system för resor i 250 km/tim. Vi 

byggstartar även den nödvändiga satsningen på bättre spårförbindelser mellan Stockholm 

och Oslo.  

Vi får även utrymme att öka anslagen till väginvesteringar. På så sätt vårdar vi och utvecklar 

det vägnät vi har så hela Sverige kan fortsätta leva.  

Vår bedömning är att det förslag vi lägger fram innehåller större klimatnyttor än det förslag 

som nu ligger på bordet. Flera av de investeringar som har senarelagts har mycket 

begränsade klimatnyttor. Samtidigt har flera av de som tidigarelagts eller tillkommit goda 

möjligheter att påverka de svenska utsläppen i en positiv riktning. 

Utfallet från vårt förslag blir att medlen fördelas mer jämnt över Sverige. Bilderna nedan 

visualiserar utfallet som anslag per capita. Den vänstra bilden föreställer en Sverigekarta 

där fördelningen är helt jämn. Som synes innebär Trafikverkets en snedfördelning där stora 

medel läggs på primärt södra Sverige. Stockholms Handelskammares förslag innebär en 

fördelning som är jämnare över hela landet. 

 

Sammanfattningsvis så kommer vårt alternativa förslag skapa större nyttor för Sverige – 

samtidigt som av politiken prioriterade investeringar även fortsättningsvis kan genomföras 

med bibehållen tidtabell. 
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Bakgrund  

Riksdagen fastställde sommaren 2021 ramarna för den pågående revideringen av nationell 

plan för transportsystemet. Därefter gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett 

förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. 

Ramarna fastlades av riksdagen till: 

• 165 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga järnvägar,  

• 197 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga vägar inklusive 

bärighet, tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till 

enskilda vägar, samt  

• 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. 

Regeringen har vidare preciserat ramarna genom att 

• Fastslå att ramarna är uttryckta i prisnivå 2021 

• Avsätta 107 miljarder kronor till satsningen på nya stambanor 

• Påpeka att tillkommande EU finansiering inte ingår i ramarna 

• Påpeka att ramarna för projekt finansierad av trängselskatter eller 

infrastrukturavgifter är 52 miljarder kronor 

• Precisera fördelningen av ramarna för de regionala planerna till totalt 42 026 

miljoner kronor 

• Gett riktlinjer för eventuell medfinansiering av infrastruktur 

Regeringen har gett direktiv avseende mål och inriktning på Trafikverkets planförslag. I 

direktiven framgår att de objekt som ingår i nuvarande plan ska genomföras. Detta har låst 

Trafikverkets planeringsarbete, eftersom förra planen innehöll många objekt som inte skulle 

färdigställas inom planperioden (kostnader över kant) och objekten att den beräknade 

kostnaden för objekten i nuvarande plan har ökat markant. Något utrymme för nysatsningar 

finns därmed inte. 

Trafikverket presenterade sitt förslag till plan 30/11 2021. Många aktörer har markerat en 

stor oro avseende effekterna av förslaget. Sammanfattningsvis kan oron summeras till: 

• Pågående eller redan planerade projekt skjuts långt fram i tiden 

• Viktiga projekt för transportsystemets effektivitet saknas 

• Viktiga projekt för den regionala utvecklingen saknas 

• Omställningen till fossilfria transporter sker för långsamt 

• Den samhällsekonomiska nyttan är negativ för de namngivna objekten i planen 

• Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har ökat dramatiskt 

I vår alternativa plan frångås direktiven på framför allt två områden; låsningen med att 

avsätta 107 miljarder kronor till nya stambanor och kravet på att objekt i nuvarande plan ska 

genomföras.  
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Metod 

Vi har i huvudsak utrett alternativ användning av namngivna objekt, även om förändringar 

avseende vissa övriga åtgärdsområden ingår i förslaget. Vi har inte heller ansett oss låsta 

av ramfördelningen mellan vidmakthållande och investering.  

Vi har fokuserat arbetet med investeringsplanen på järnvägssystemet, både för att det är 

här som lejonparten av medlen för namngivna objekt föreslås användas och för att 

järnvägssystemet är så uppenbart systemberoende i.e. effekterna av enskilda åtgärder är 

beroende på andra åtgärder. En överföring av resurser från järnvägsobjekt till vägobjekt 

ingår dock i det alternativa förslaget, för att minska obalansen mellan väg- och 

järnvägssatsningar. 

Avseende systemeffekter inom järnvägssystemet har vi fokuserat på tre aspekter: 

• Säkerställa kapacitet och kvalitet för godståg på de viktiga godsstråken 

• Satsa på ett nationellt system för persontåg i 250 km/h 

• Åtgärda de stråk som har höga kapacitetsproblem 

För att säkerställa resurser till dessa åtgärder samt för att säkerställa att 

kostnadsutvecklingen bryts ingår dessutom en satsning på klimatsmart och industriellt 

byggande, vilket påverkar tidplanen för några större objekt. Vissa av de föreslagna 

neddragningarna handlar om att avvakta med åtgärder till dess att ny teknik möjliggör en 

lägre kostnad eller en minskad risk för felval av teknik. I något fall handlar det om att 

säkerställa en utvärdering av effekter innan en fortsättning. 

Vi har inte kunnat, inom ramen för detta arbete, tidsätta objekten inom planperioden. Vissa 

objekt är dock skyndsamma såsom satsningar för att säkerställa transportkapacitet i relation 

till investeringar i norra Sverige samt investeringar för att säkerställa tillgängligheten till 

Arlanda i samband med en flytt av Brommas flygtrafik till Arlanda. 

Ett bekymmer med nuvarande plan och Trafikverkets planförslag är att många projekt inte 

finansieras fullt ut under planperioden, utan ”hänger över kant”. En lång genomförandetid är 

synnerligen olycklig för den samhällsekonomiska nyttan. Grundprincipen bör vara att 

påbörjat stråk bör färdigställas så fort det går. I vårt förslag till plan är alla projekt helt ut 

finansierad inom planperioden, med några undantag för megaprojekten kopplade till nya 

stambanor samt ett projekt som befinner sig tidigt i planprocessen. I samtliga dessa fall 

bedömer vi det som osannolikt att projekten hinns med att genomföras fullt ut under 

planperioden. Det ska dock noteras att flera större satsningar såsom Nya Ostkustbanan och 

Stockholm-Oslo är etappindelade, med en varierad planmognad för de enskilda etapperna, 

vilket gör att det inte varit möjlig att inkludera helheten i planförslaget.  

Avseende vägobjekt har vi i huvudsak utgått från Trafikverkets prioriteringsordning samt 

objekt som ströks i samband med fastställandet av nu gällande plan, vilket gör att vi kan ha 

missat viktiga objekt.  

Analysen baseras i huvudsak på Trafikverkets material i form av planförslag, samlade 

effektbedömningar och utredningsrapporter. I några fall ingår också egna bedömningar. 

Källorna till data är angivna för att underlätta spårbarhet. 
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Dagens järnvägssystem 

Eftersom de största förändringarna som vi föreslår är omprioriteringar inom 

järnvägssatsningarna är det väsentligt att presentera bristerna i dagens system.  

Kapacitet 

Trafikverket har presenterat vilka kapacitetsbrister som förväntas till 2040 om nuvarande 

plan genomförs. Viktiga sträckor som lyser rött är Malmbanan, Norrlandskusten (Stambanan 

genom övre Norrland/Norrbotniabanan, Ostkustbanan), godstråket genom Bergslagen, 

Värmlandsbanan, Norge-Vänerbanan, Västra stambanan genom Västra Götaland, Södra 

stambanan mellan Alvesta och Hässleholm, Skånebanan mellan Hässleholm och 

Kristianstad samt Ystadbanan. 

Kapacitetsbristerna påverkar både person och godstransporterna. Men det ska noteras att 

många av de brister som finns slår hårt mot det stora godsstråket från norr över 

Söderhamn, Bergslagen till Göteborg och Malmö. 

På nästa sida återfinns en karta där kapacitetsbristerna är markerade.  
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Figur 1. Kapacitetsbrister på järnvägsnätet enligt basprognos 2040 (Trafikverket, 2020b). 
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Järnvägens viktigaste roller  

Järnvägen har tre centrala roller i det svenska transportsystemet. 

• Godstrafik, framför allt tyngre gods och längre sträckor 

• Persontrafik på medellånga avstånd (upp till 60 mil) 

• Pendeltrafik på kortare avstånd 

Det framförs även att järnvägen kan få en större roll för turisttrafik och persontrafik på långa 

avstånd. Vi har dock fokuserat på de tre centrala roller i analysen. 

Järnvägen har en central roll i det svenska godstransportsystemet, vilket gör att åtgärder för 

att bygga bort bristerna för godsflödena behöver prioriteras. 

De centrala flödena av gods är: 

• Malmbanan 

• Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, godstråket genom 

Bergslagen, väster om Vänern alternativt Västra stambanan till Göteborg 

• Södra stambanan 

I och med utbyggnaden av Botniabanan och Norrbotniabanan skulle en förbättring av 

Ostkustbanan norr om Söderhamn medföra att kustjärnvägen kan avlasta stambanan 

genom övre Norrland i en högkvalitativ järnvägslösning. 

Kapacitetsbristerna på Norge-Vänerbanan och Västra stambanan kvarstår dock, vilket gör 

att åtgärder krävs även för dessa banor. Detta gäller även vid en eventuell utbyggnad av 

nya stambanor. 

Även kapacitetsbristerna på Södra stambanan kvarstår. En utbyggnad av nya stambanor 

kommer att åtgärda en del av bristerna, men kapacitetsbrister kommer bland annat kvarstå 

mellan Hässleholm och Älmhult (Trafikverket, 2021e). 

I samband med att Fehmarn bältförbindelsen öppnar för trafik kommer godstrafik till 

kontinenten med järnväg att få stora förbättringar (Sterky, Nilsson, Hallams, Pohl, & 

Sewring, 2020). Det innebär ett ökat tryck på järnvägen i Skåne och på rangerkapacitet. 

Järnvägen har en central roll för persontrafik på medeldistans (sällanpendling) 

En viktig funktion för järnvägen är tågtrafik på sträckor på upp till 4–5 timmar. På detta 

avstånd är tåget ett funktionellt alternativ till flyget och möjliggör dagpendling. Trafikverket 

har tagit fram en rapport som visar på möjligheten att kraftigt förbättra möjligheterna för 

denna typ av trafik genom att bygga ut ett system av järnväg för 250 km/h med blandad 

trafik (Trafikverket, 2020a). 

Rapporten pekar ut sträckorna Stockholm-Luleå, Stockholm-Oslo. Oslo-Göteborg-

Malmö/Köpenhamn som tänkbara sträckor. Trafikverket har tagit med en påbörjan av en 

sådan utbyggnad på sträckan Stockholm-Luleå och Göteborg-Malmö, men inte på sträckan 

Stockholm-Oslo respektive Oslo-Göteborg. Trafikverket har enbart tagit med åtgärder på 

sträckor som redan i dag har hög kvalitet. Det krävs även åtgärder på de återstående 

sträckorna av lägre kvalitet. 

Pendeltrafik 
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Pendeltrafiken utgör den stora volymen av persontrafik. Det är framför allt i 

storstadsområdena Stockholm/Uppsala/Mälardalen-Göteborg/Västra Götaland och 

Malmö/Skåne som volymerna är stora. Men pendeltrafik med tåg är dessutom viktiga för 

andra regioner såsom längst Norrlandskusten, Småland och Värmland. 

Åtgärder som krävs är därmed både dyra kapacitetsökningar i storstadsområdet som 

gynnar många resenärer och billiga kvalitetsökningar för viktig pendeltrafik utanför 

storstadsområdena, som inte gynnas så många resenärer. 

Dagens vägtrafiksystem 

Vägtrafiken är det dominerande transportslaget. Vägtransportsystemet är decentraliserat 

och en tyngdpunkt ligger på lokal trafik. Det innebär att åtgärder behöver planeras med god 

kännedom om de lokala förhållandena. Järnvägens fokus på stråk behöver ersättas med ett 

fokus på nät. Det innebär dessutom att det är få riktigt stora objekt som är intressanta att 

genomföras. I stället handlar det om många mindre, men viktiga, åtgärder. Vi har därmed 

inte kunna analysera vägtrafikens behov på samma sätt som järnvägens, utan vi har utgått 

från Trafikverkets analyser och prioriteringar. 

Vi har noterat att Trafikverkets förslag på namngivna objekt till 80 % handlar om järnväg och 

bara till 15 % om vägåtgärder. Vi ställer oss tveksamma till om denna prioritering är rätt, 

även om de stora bristerna på järnvägsnätet gör det rimligt att under en tid prioritera 

järnvägsåtgärder. Risken med att nästan helt avbryta investeringar i vägsystemet är att 

åtgärdsbehoven ökar lavinartat i framtiden. Vi föreslår därmed en viss överföring av medel 

från järnvägsinvesteringar till väginvesteringar. 

Så föreslår vi att planen ska förändras 

Nedan följer Stockholms Handelskammares förslag på förändringar i Trafikverkets förslag.  

Neddragningar jämfört med Trafikverkets förslag 

För att frigöra medel har vi särskådat Trafikverkets förslag till nationell plan. Fokus har varit 

på att identifiera objekt som brister i samhällsekonomisk effektivitet, som brister i 

planmognad eller som brister i teknisk mognad. Det innebär att objekt som vi föreslår tas 

bort eller minskas inte ska tolkas som att vi anser åtgärderna som icke önskvärda, men att 

vi anser att de inte är nödvändiga eller möjliga att genomföra på ett effektivt sätt de 

närmaste 12 åren. Vi kommer kort motivera varje neddragning. 

Stadsmiljöavtal 

Sedan 2015 kan kommuner ansöka om medel från Trafikverket för åtgärder för hållbara 

resor i städerna. Till sin natur liknar stadmiljöavtal de stödprogram som tidigare genomförts i 

Naturvårdsverkets regi (Lokala investeringsprogram, Klimatinvesteringsprogram, 

Klimatklivet). En utvärdering av Klimatklivet som Riksrevisionen genomförde 2019 visar på 
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ett antal brister. Bland annat påpekar Riksrevisionen att det är tveksamt om satsningen är 

kostnadseffektiv (Riksrevisionen, 2019). Dessutom påtalas problem med uppföljningen av 

effekterna och kostnaderna. Avseende stadsmiljöavtal har K2 genomfört en uppföljning av 

de första fyra ansökningsomgångarna (Larsson & Svensson, 2021), som indikerar samma 

typ av problem. 

Statligt stöd till kommuner av denna typ leder också till fördelningsproblem. I Trafikverkets 

förslag till nationell plan redovisas hur medlen fördelats över landet. 

Figur från (Trafikverket, 2021a) 

 

Det är inte uppenbart varför staten ska ge 2 162 kronor per person till Västerbotten och 

enbart 32 kronor per person till Norrbotten.  

Det är angeläget att transportsystemet i städerna hållbarhetsanpassas, men det är även 

angeläget att statens medel används på ett effektivt sätt. Det är inte givet att riktade 

stadsbidrag är den bästa metoden. Vi föreslår därmed att ramarna för stadsmiljöavtal 

minskar med 4 miljarder kronor genom att avslutas fyra år tidigare än Trafikverket föreslår (i 

och med utgången av 2026). 

De återstående åren skapar utrymme för djupare utvärderingar och framtagande av 

alternativa modeller för finansiering av kommunernas behov av infrastrukturinvesteringar. 
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Om stadmiljöavtal visar sig vara den effektivaste metoden även framgent finns det gott om 

tid att besluta om förlängning. 

Elväg 

Trafikverket föreslår att en pilotsträcka av elväg byggs mellan Hallsberg och Örebro till en 

kostnad av 544 miljoner kronor. Kostnaden är dock osäker eftersom Trafikverket inte 

bestämt vilken teknik som ska väljas för pilotsträckan (Trafikverket, 2021a, s. 125). 

Trafikverket har dragit ner sina ambitioner inom detta område eftersom utvecklingen av 

batteriteknik och bränslecellsdrift går snabbt (Trafikverket, 2021a, s. 125).  

Vi anser att det är prematurt att investera en halv miljard kronor i en teknik som inte mogen. 

Trafikverket strategi är att elektrifiera de stora vägarna, vilket kräver att lastbilar från andra 

länder och inte bara från Sverige ska vara kompatibla med den teknik som Sverige valt. 

Hade pilotsträckan varit avgränsad till ett givet och begränsat flöde av lastbilar skulle en 

nytta kvarstå även om annan teknik och standard väljs i framtiden. Vi håller också med 

Trafikverket om att tekniken för batteri eller bränslecellslastbilar går så snabbt att det inte 

längre är givet att elvägar kommer att spela en roll i elektrifieringen av tunga vägtransporter. 

Vi väljer därmed att ta bort denna satsning från planen. 

Det finns däremot behov för olika former av stöd för att underlätta elektrifieringen av 

vägtransportsystemet. Infrastrukturen för laddning är en viktig fråga. På samma sätt är det 

viktigt med långsiktiga skatteregler. I den mån det krävs insatser inom ramen för den 

nationella planen bör det finnas flexibilitet för att inrymma dessa. 

ERTMS 

Trafikverket föreslår satsningar på att utveckla ERTMS samtidigt som verket föreslår stora 

satsningar på att införa detta signalsystem. Frågan om ERTMS har stötts och blötts under 

många år, men stora problem kvarstår. Kostnaderna är höga samtidigt som brister i 

kompatibiliteten innebär att tågen får stora problem när de kör mellan sträckor med olika 

generationer och leverantörer av ERTMS. 

ETRMS måste införas på vissa sträckor såsom sträckor för 250 km/h och sträckor som 

saknar moderna signalsystem såsom Stångådalsbanan. I övrigt bör utvecklingsarbetet 

forceras så att kompatibilitetsproblemen med mera åtgärdas. I avvaktan på detta minskar vi 

ramarna till ERTMS införande till 18 miljarder kronor. 

Nya stambanor 

Beslut fattades om att påbörja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och 

Göteborg/Malmö i och med fastställandet av nationell plan för transportsystemet 2014–

2025. I denna plan ingick Ostlänken (Järna-Linköping) och Göteborg-Borås (Trafikverket, 

2013). Regeringen har också tillsatt en utredning, Sverigeförhandlingen, som lämnade ett 

förslag till utbyggnadsstrategi för ett system för 320 km/h (Sverigeförhandlingen, 2017). I 

samband med planrevideringen 2018 kvarstod de två etapperna Ostlänken och Göteborg-

Borås i planen, men även en etapp mellan Lund och Hässleholm tillkom. 

Efter att planen har fastlagts har Trafikverket beslutat sänka standarden på delar av de nya 

stambanorna till 250 km/h och med en återgång till att lägga rälsen på makadam (Engdahl, 

2018). Trafikverket har tidigare redovisat att spår i makadam kommer innebära en väsentligt 

ökad underhållskostnad (Engdahl, 2018). Trafikverket har redovisat förslag på åtgärder för 
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att minska kostnaderna genom bland annat att minska antalet stationer och lägga flera 

stationer i externt läge (Trafikverket, 2021e). De olika förslagen kostnadsberäknades till 

mellan 150 och 295 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Trafikverket har i sitt förslag till 

nationell plan för 2022–2033 rapporterat en kostnad på 325 miljarder kronor i 2021 års 

prisnivå, enligt nuvarande systemutformande (Trafikverket, 2021a, s. 128). Trafikverkets 

ambition är att minska kostnaderna med 65 miljarder kronor genom att sänka standard på 

teknikval, tätortspassager och stationsutformning. 

Projektet har dragits med mycket stora kostnadsökningar som kan illustreras att kostnaden 

för Ostlänken uppskattades till 35,5 miljarder kronor i nationell plan 2014–2025, till 54,2 

miljarder kronor i nationell plan 2018–2029 och till 91 miljarder kronor i förslag till nationell 

plan 2022–2033. 

Det finns inget politiskt beslut om hur de nya stambanorna ska utformas, varken efter 

Sverigeförhandlingens slutrapport eller efter Trafikverkets utredningar. Det gör kostnads- 

och nyttokalkylen är osäker. Situationen är än mer osäker eftersom planeringen för Lund-

Hässleholm är kraftigt försenad (Trafikverket, 2021d) och arbetet med planeringen för 

Göteborg-Borås är avbrutet (Trafikverket, 2021b).   

Ostlänken är en sträcka som ger trafiknytta, även utan en fortsättning. Planarbetet för 

Ostlänken pågår, men dragningen vid Norrköping och Linköping är fortsatt oklar. Situationen 

avseende Skavsta flygplats är också skakig, eftersom den enda kvarvarande operatören 

som bedriver linjetrafik är Wizz Air. Det skulle vara möjligt att bygga Järna-Åby i en första 

etapp, med byggstart om några år. Trafikverket har sänkt hastighetsstandarden till 250 

km/h. Sträckan planeras att byggas med makadam och de pågående arbetena med 

industriellt byggande och ny byggteknik är inte inkluderad i planförslagen. Kostnaderna har 

skjutit i höjden. Det finns därmed anledning att genomföra ett omtag med ny byggteknik och 

lägre framtida underhållskostnader. Det är också rimligt att skjuta på byggstarten för denna 

sträcka till dess att systemutformningen för hela projektet med nya stambanor är politiskt 

beslutat. 

Även sträckan Lund-Hässleholm ger trafiknytta oberoende av en eventuell fortsättning, 

eftersom den avlastar den hårt belastade Södra stambanan. Planarbetet med sträckan 

Lund-Hässleholm är fördröjt beroende på pågående diskussioner mellan berörda kommuner 

och Trafikverket, vilket gör att Trafikverket räknar med möjlig byggstart tidigast 2027–2029 

(Trafikverket, 2021d). Det är centralt att kommunerna och Trafikverket kommer överens om 

dragning, men det är dessutom centralt att kostnaden för sträckan sänks genom ny teknik 

och smarta lösningar som också ger lägre underhållskostnad. Det finns därmed anledning 

till ett omtag, även för denna sträcka. 

Sträckan Göteborg-Borås har en begränsad nytta utan en fortsättning till Stockholm. Här är 

planeringsläget låst på grund av oenighet mellan Trafikverket och Härryda kommun 

(Trafikverket, 2021b). På samma sätt som för Ostlänken planerar Trafikverket för 250 km/h 

och ballast.  

Stockholms Handelskammares uppfattning kring det förslags om diskuteras just nu 

är känd sedan tidigare. Vi tar inte ställning till huruvida de nya stambanorna bör 

byggas eller inte i detta arbete. Syftet med underlaget är att föreslå en realistisk 
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omdisponering av befintliga medel, och då bör investeringen ligga kvar i planen givet 

att det finns en politisk vilja att genomföra projektet.  

Vi tar inte heller ställning kring vilken utformning avseende sträckning och stationsorter som 

de nya stambanorna bör ha. Vi kan dock konstatera att det vore märkligt att fatta beslut om 

investeringar på många hundra miljarder kronor utan att veta vilken funktion investeringen 

ska ha. Föreslagen utformning med ballasterat spår riskerar också att skapa en stor 

underhållskostnad i framtiden. 

Kostnaden för projektet har ökat på ett oroväckande sätt. Vi föreslår därmed att fokus ska 

sättas på utveckling av kostnadsbesparande byggteknik de närmaste åren. Samtidigt bör 

politiken fatta beslut om systemets utformning. Ska alla stationer byggas? Ska de byggas i 

externt läge? Ska systemet byggas med makadam som leder till lägre initiala kostnader 

men högre livscykelkostnader? Ska systemet byggas för 250 km/h eller för 320 km/h? Alla 

dessa frågor bör vara beslutade innan projektet startar. 

Vi bedömer att delar av Ostlänksprojektet och sträckan Lund-Hässleholm skulle kunna 

byggstartas i slutet av planperioden. Vi anser inte att beslut ska tas om att avsätta medel till 

Göteborg-Borås, innan beslut om helheten är tagen. Denna sträcka har begränsad trafikal 

nytta för sig själv. Vi anser inte heller att det är rimligt att avsätta 3 miljarder kronor till 

projektering av stambanorna, innan helheten är klarlagd. Vi drar därför ner budgeten till 

20 300 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor för planering. 

Trafikverket räknar med att stambaneprojektet ska kunna vara klar någon gång efter 2045. 

Vi vill poängtera behovet av en rationell utbyggnad av ett så stort projekt. De 

samhällsekonomiska kalkylerna bygger på att ett projekt ska avkasta en nytta som är större 

än investeringskostnaderna, med en kalkylränta på 3,5 %. Med ett så stort projekt som Nya 

stambanor innebär det en ”räntekostnad” på storleksordningen 10 miljarder kronor per år. 

Med andra ord, kostnaden för varje år i byggtid, innan projektet är öppnat för trafik, handlar 

om mångmiljardbelopp. Om projektet ska genomföras ska den genomföras med så kort 

byggtid som möjligt, inte med en byggtid på över 20 år som Trafikverket föreslår. Om 

samhället önskar bygga nya stambanor är det även med vårt förslag möjligt att färdigställa 

projektet till 2045, men med en byggtid på 12–15 år. Vår uppfattning är dock fortsatt ett 

bredare omtag i frågan om hur vi får så mycket kapacitet som möjligt för medlen behöver 

komma till.  

Godsstråk Hallsberg-Åsbro 

Trafikverket föreslår en stor satsning på järnvägen mellan Hallsberg och Åsbro. Föreslagen 

åtgärd innebär ett nytt dubbelspår från Hallsberg till Stenkumla och nya anslutningsspår från 

Västra stambanan, ett förbigånggspår på uppspårssidan söder om Bladsjön samt ett 

triangelspår mellan stambanans nedspår och godsstråkets uppspår. 

Projektet har funnits med i nuvarande plan, men den samlade effektbedömningen saknas 

eftersom det inte finns någon samhällsekonomisk kalkyl på projektet. Kapacitetsutnyttjandet 

i Trafikverkets basprognos på aktuell sträcka med dubbelspår är <40%. Det indikerar att 

befintligt enkelspår klarar den prognostiserade trafiken på sträckan och att godstrafikens 

flaskhals finns på andra delsträckor i systemet. 
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Det är anmärkningsvärt att ett så stort projekt ingår i nu gällande plan utan en 

samhällsekonomisk kalkyl. Det är än mer anmärkningsvärt att kalkylen fortsatt inte tagits 

fram.  

Enligt SEB för hela sträckan Hallsberg-Degerön 2019 (BVST 030d) var hela sträckan 

olönsamt, med en känslighetsanalys som indikerade lönsamhet om effekten skulle bli att 

åtgärden tvingar över gods på väg om det inte genomförs. Kostnaderna har samtidigt ökat. 

Därför bedöms det att objektet är samhällsekonomisk olönsamt. De brister som föreligger i 

beslutsunderlaget gör att vi inte har grund för att prioritera detta projekt över andra projekt 

där kapacitetsproblemen är större och allvarligare. Projektet utgår därmed i vårt förslag. 

Vi vill däremot framhålla vikten av att kapacitetsproblemen på hela godsstråket genom 

Bergslagen. Vi har lagt in en ny åtgärd (se nedan), men det behövs rimligen flera insatser. 

Även om åtgärdsvalsstudie finns så är den gammal och saknar en bredare analys av 

stråkets betydelse. Vi anser därmed att sträckan pekas ut som brist och att en förnyad 

åtgärdsvalsstudie genomförs på grundval av en kapacitetsanalys. Kapacitetsanalysen 

behöver ta höjd för effekterna långt utanför stråket såsom den nya Fehmarn 

bältförbindelsen och effekterna av industriinvesteringarna i norra Sverige. 

Åtgärdsvalsstudien bör resultera i en samlad utbyggnadsstrategi för godsstråket inklusive 

Södra stambanan mot Fehmarn bält. 

Byggherrekostnader och administrativ effektivisering 

Kostnaderna för infrastruktursatsningar har skjutit i höjden. Det finns flera orsaker till detta. 

Priserna på vissa insatsvaror har ökat, kostnadsökningarna dämpas inte i någon hög grad 

av import från låglöneländer, teknikutvecklingen har varit mera begränsad än i andra 

sektorer etcetera. 

Samtidigt är detta inte hela förklaringen. Trafikverket rapporterade sitt arbete med 

produktiviteten under åren 2018, 2019 och 2020. I rapporten 2019 kan man utläsa 

utvecklingen av byggherrekostnaderna (Trafikverket, 2019). Byggherrekostnaderna är 

Trafikverkets kostnader för administration, projektering, utredningar och planering i ett 

projekt. Kostnaderna andel av projekten ökade från 18,8 % till 30,1 % från 2014 till 2018. 

Figur 2. Utvecklingen av byggherrekostnaderna i procent av totala projektkostnader. Från 

(Trafikverket, 2019). 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Byggherrekostnad 30,1 28,1 27,4 22,8 18,8 

varav andel projektering 40,3 39,6 44,8 39,5 42,4 

varav andel utredning och planering 13,4 15,3 17,4 15,0 13,7 

 

Trafikverket har också ökat sin personal och sina konsultinsatser dramatiskt under de 

senaste åren. År 2015 var antalet årsarbetskrafter från egen personal 6 377 och 

årsarbetskrafter från konsulter var 1 457, totalt 7 834. År 2020 var antalet årsarbetskrafter 

från egen personal 8 739 och årsarbetskrafter från konsulter var 1 594, totalt 10 333 

(Trafikverket, 2021c). Totalt har antalet årsarbetskrafter ökat med 32 % på 5 år. 

De ökade administrativa kostnaderna medför att projekten blir dyrare än nödvändigt. De 

projekt som ingår i nuvarande plan har fördyrats med i genomsnitt 38 % (justerad för 
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prisnivån med KPI) under de senaste fyra åren. Det innebär att den plan som nu diskuteras 

skulle kunna inrymma 38 % fler åtgärder om prisökningen för infrastrukturprojekten hade 

följt konsumentprisindex, eller med andra ord skulle det finnas utrymme för ytterligare 

infrastrukturinvesteringar för 126 miljarder kronor. 

Vi finner situationen som ohållbar, men inser att det inte går att vrida klockan tillbaka och 

”hämta hem” 126 miljarder kronor i besparingar. Det är dock rimligt att Trafikverket anpassar 

sin administrativa överrock. Detta har skett förut. Regeringen överförde åren 1999-2003 400 

miljoner kronor årligen från Vägverkets anslag för administration och sektor till riktade 

trafiksäkerhetsåtgärder (Regeringen, 1999, s. 16). Det motsvarar 531 miljoner kronor i 

dagens penningvärde (SCB, 2022), vilket motsvarar 6,3 miljarder kronor under 

planperioden. Denna besparing skedde enbart på Vägverkets myndighetsdel, som då hade 

2 644 anställda (Vägverket, 2000). Uppräknat till dagens Trafikverk, med 8 909 anställda, 

skulle det motsvara 21 miljarder kronor under planperioden. Detta visar att det har gått att 

genomföra större besparingar på administrationen. Det kan göras igen. Vi har därför valt att 

minska ramarna för byggherrekostnader och administrativa kostnader med 21 miljarder 

kronor. 

Tabell 1. Sammanställning över projekt som vi föreslår senareläggs eller avförs (miljoner 

kronor). 

Objekt Ursprunglig 

budget 

Föreslagen 

budget 

Förändring Nettonuvärdes-kvot Anmärkning 

Stadsmiljöavtal 9 000 5 000 -4 000 Ej tillgänglig Avvakta 

utvärdering 

Elväg pilotväg 544 0 -544 Ej tillgänglig Avvakta standard 

och utveckling av 

ellastbilar 

Godsstråk Hallsberg-

Åsbro 

4 431 0 -4 431 Ej tillgänglig.  Projektet saknar 

samhällsekonomisk 

kalkyl. Ej underlag 

för att kunna 

prioritera 

Nya stambanor 

utredning 

3 000 300 -2 700 Ej tillgänglig Medel för att 

klarlägga 

systemets 

utformning 

Nya Stambanor 

Hässleholm-Lund 

15 900 10 000 -5 900 Negativ  

Nya Stambanor 

Göteborg-Borås 

17 300 0 -17 300 Negativ  

Nya stambanor 

Ostlänken 

67 800 10 000 -57 800 Negativ  
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ERTMS 25 986 18 000 -7 986 Ej tillgänglig  

Byggherrekostnader, 

administration 

  -21 000 Ej tillgänglig  

Summa 143 961 43 300 - 121 661   

 

Tidigareläggning jämfört med Trafikverkets förslag 

Trafikverket har valt att senarelägga ett antal viktiga projekt, troligen för att klara ramarna för 

perioden 2022–2033. En utdragen planering och byggtid minskar projektets 

samhällsekonomiska lönsamhet. Dessutom är flera av projekten tidskritiska. Vi har därför 

valt att tidigarelägga ett antal projekt, så att de slutförs inom planperioden. 

Ett järnvägssystem för 250 km/h med blandad trafik 

Trafikverket har utrett möjligheterna att uppgradera viktiga stråk till en hastighetsstandard 

på 250 km/h (Trafikverket, 2020a). För vissa sträckor såsom Botniabanan innebär det låga 

kostnader, med hög samhällsekonomisk lönsamhet. Andra sträckor kräver större 

investeringar i form av nya spår, kurvrätningar med mera. 

De sträckor som Trafikverket lyfter upp är Stockholm-Luleå, Stockholm-Oslo och Oslo-

Göteborg-Malmö/Köpenhamn. Enligt Trafikverket skulle dessa stråk tillsammans med de 

nya stambanorna utgöra ett högkvalitativt nät. I Trafikverkets förslag till nationell plan för 

2022–2033 föreslår Trafikverket en början på denna uppgradering genom åtgärder på 

stråken Stockholm-Skellefteå (Luleå) och Oslo-Göteborg-Lund (Malmö). Satsningen ligger 

dock långt bak i planen, begränsar sig till uppgradering av de sträckor som redan har en 

hög standard och följs inte upp av satsningar på de större åtgärderna som krävs där 

emellan. Det ingår inte heller någon satsning på Stockholm-Oslo. 

Vi ser stora samhällsnyttor av ett system för 250 km/h, vilket också Trafikverket gör 

(Trafikverket, 2020a). Vi har därför valt att tidigarelägga satsningarna på Lund-Göteborg-

Öxnered och Stockholm-Skellefteå. Vi har även valt att tidigarelägga ett antal projekt som 

ingår i dessa stråk såsom Maria-Helsingborg, Ostkustbanan mellan Uppsala och 

länsgränsen till Stockholm samt Ostkustbanan Gävle-Kringlan. Vi har också valt att lägga in 

ett antal nya objekt på dessa stråk, bland annat för att påskynda ett färdigställande av ett 

250 km/h system. 

SJ har påbörjat upphandling av 25 tåg för 250 km/h (SJ, 2021) och det är rimligt att 

infrastrukturen kommer på plats i så stor utsträckning som möjligt under planperioden. 

Maria-Helsingborg 

Det är ett projekt som finns med i nu gällande plan. Projektet senarelades i samband med 

fastställan av planen (Regeringen, 2018). Trafikverket föreslår en fortsatt senareläggning. 

Projektet är viktig för funktionen på Västkustbanan och den utdragna byggprocessen är inte 

optimal. Vi föreslår att hela projektet ingår i planen. 

Ostkustbanan Fyrspår Uppsala-länsgränsen 
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Även detta projekt ingår i nuvarande plan men är skjutet till sent i planen i Trafikverkets 

förslag. Kapacitetsmässigt är det mest centralt att Uppsala-Bergsbrunna kommer till stånd 

tidigt i planen, men vi väljer att lägga hela projektet inom planperioden. 

Ostkustbanan Gävle-Kringlan 

Detta projekt ingår i nuvarande plan, men skjuts till sent i plan i Trafikverkets förslag. En 

senareläggning påverkar möjligheterna till bostadsbyggande i Gävle och är ett brott mot 

statens avtal med Gävle kommun om bostadsbyggande. Ett senareläggande innebär 

troligtvis också att Sverige får betala tillbaka EU stöd som projektet fått. 

Norrbotniabanan Dåva-Skellefteå 

Projektet ingår i nuvarande plan och är påbörjat på sträckan Umeå-Dåva. Trafikverket 

föreslår att byggtiden för etappen Dåva-Skellefteå förlängs, samtidigt som Trafikverket 

föreslår byggstart på etappen Skellefteå-Luleå. Det är en orimlig ordning att inte göra klar 

den första etappen, innan den andra etappen påbörjas. Dessutom pågår stora investeringar 

i Skellefteå som gör att en fungerande järnväg från Skellefteå söderut kan få en stor trafikal 

betydelse. 

Tabell 2. Tidigareläggning av järnvägsprojekt (miljoner kronor). 

Objekt Ursprunglig 

budget 

Föreslagen 

budget 

Förändring Nettonuvärdeskvot Anmärkning 

Lund-Göteborg-

Öxnered 250 km/h 

712 1198 486 0,54 Tidigareläggning 

Stockholm-

Skellefteå 250 km/h 

151 961 810 0,73 Tidigareläggning 

Maria-Helsingborg 898 4 092 3 194 0,15 (SEB från 

2019) 

Tidigareläggning 

Ostkustbanan 

fyrspår Uppsala-

Länsgränsen 

2 279 12 891 10 612 Saknas i SEB Tidigareläggning. 

Prioritera Uppsala-

Bergsbrunna fyrspår 

och ev ny plattform i 

Uppsala 

Ostkustbanan. 

Gävle-Kringlan 

684 7 237 6 553 Negativ Del av Nya 

Ostkustbanan som 

har NNK 0,08 

(Nilsson, Sterky, 

Sewring, & Carlsson, 

2021) 

Norrbotniabanan 

Dåva-Skellefteå 

10 250 15 467 5 217 Negativ Tidigareläggning. 

Summa 14 974 41 846 26 872   
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Nya järnvägsprojekt  
Vi har identifierat ett antal angelägna järnvägsprojekt som inte ingår i Trafikverks förslag till 

plan. Huvudsakligen är de färdigutredda med samlade effektbedömningar. Målet med att 

prioritera dessa objekt är att: 

• Åtgärda allvarliga kapacitetsbrister i järnvägssystemet 

• Förbättra för godstransporter, framför allt i relation till de pågående 

industriinvesteringarna i norra Sverige samt i relation till det pågående bygget av 

fast förbindelse vid Fehmarn bält 

• Påskynda utbyggnaden av ett system för 250 km/h med blandad trafik 

Det kvarstår flera brister i systemet även efter att dessa projekt genomfört, men avsaknad 

av samlade effektbedömningar eller brist på planmognad gör att vi inte väljer att lägga in 

flera järnvägsobjekt i vårt planförslag.  

Industriell utveckling av standardiserade byggprodukter samt klimatsmart byggande 

Vi har valt att senarelägga utbyggnaden av ett höghastighetssystem av flera skäl. Ett av 

skälen är att kostnadsökningarna inte är försvarbara. Utvecklingsarbete har påbörjats inom 

Trafikverket för att ta fram standardiserade byggprodukter och utveckla planeringen, för 

lägre anläggningskostnad och underhållskostnad. Vi vill därför satsa på denna utveckling 

under tidig planperiod för att möjliggöra en byggstart på två etapper av de nya stambanorna 

i slutet på planperioden, om politiken så vill. Även andra projekt såsom Nya Ostkustbanan 

(utbyggnad av Ostkustbanan från Gävle till Härnösand) borde kunna använda industriellt 

byggande i högre grad. 

Samtidigt ökar kraven på byggande med lägre klimatpåverkan. Det är därmed viktigt att nya 

byggprodukter tas fram med bättre klimatprestanda. 

Dubbelspår Luleå-Boden, kapacitetsförstärkning Malmbanan med mera 

I Trafikverkets förslag föreslås att ett antal åtgärder längst Malmbanan lånefinansieras, 

bland annat ett dubbelspår mellan Luleå och Boden. Det involverar också vägåtgärder i 

Skellefteå. I denna rapport hanterar vi hela paketet samlat. 

Vår bedömning är att åtgärderna är synnerligen angeläget och att det behöver byggas i 

närtid, eftersom tillverkningen i Skellefteå har påbörjats och industriinvesteringarna längst 

Malmbanan planerar att börja sin produktion redan 2025. Om paketet ska lånefinansieras 

krävs flera politiska beslut, vilket skapar en tidsutdräkt. Om politiken vill låna för att 

tidigarelägga projekt är det därför rimligare att välja projekt som inte har samma tidspress 

som detta projekt. Vi föreslår därför en anslagsfinansiering inom ramarna för planen. 

Gävle rangerbangård 

Godsbangården i Gävle är central för godstrafiken i norra Sverige. Dagens godsbangård har 

låg kapacitet och saknar möjlighet att hantera längre godståg. Det finns därmed stora behov 

av en större reinvestering. Ombyggnaden är avgörande för bostadsbyggandet i Gävle. 

Sundsvall-Härnösand 

Detta är en deletapp av Nya Ostkustbanan d.v.s. en utbyggnad till dubbelspår mellan Gävle 

och Härnösand. Projektet skapar kapacitet på ett avsnitt med ett mycket ansträngt 
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kapacitetsläge och är en förutsättning för att kunna använda kustjärnvägen mellan Luleå 

och Söderhamn för godstransporter. Det är också en del i det framtida 250 km/h stråket från 

Stockholm till Luleå. 

Hudiksvall-Sundsvall 

Detta är en deletapp av Nya Ostkustbanan d.v.s. en utbyggnad till dubbelspår mellan Gävle 

och Härnösand. Projektet skapar kapacitet på ett avsnitt med ett mycket ansträngt 

kapacitetsläge och är en förutsättning för att kunna använda kustjärnvägen mellan Luleå 

och Söderhamn för godstransporter. Det är också en del i det framtida 250 km/h stråket från 

Stockholm till Luleå. 

Hovsta förbigångsspår 

Godsstråket genom Bergslagen har kapacitetsproblem på flera ställen. Projektet gör att 

kapaciteten på Godstråket genom Bergslagen ökar genom att tåg som väntar på att svänga 

ut på Mälarbanan inte blockerar banan. 

Märsta station, Upplands Väsby station och bytespunkt Årstaberg 

Ombyggnad av dessa stationer är viktiga för en fungerande kollektivtrafik i 

Stockholmstrakten. Den samhällsekonomiska nyttan är också stor. Avseende Årstaberg har 

Region Stockholm avsatt medel i länsplanen för medfinansiering av 

kollektivtrafikanläggningen. Åtgärden Märsta är viktig för att eliminera korsande tågvägar i 

system. Stationen ska utformas så att pendeltåg kan förlängas från Märsta till Arlanda i 

framtiden. 

Märsta station ströks av regeringen i samband med fastställande av nu gällande plan 

(Regeringen, 2018). 

Stockholm-Oslo 250 km/h, Värmlandsbanan 

Den del av Trafikverkets föreslagna nät för 250 km/h som Trafikverket inte föreslår åtgärder 

på är stråket Stockholm-Oslo. Planeringsläget för hela sträckan är inte gott, men det finns 

uppenbara etapper som skulle kunna genomföras under planperioden. 

De största kvalitetsbristerna på sträckan är i Värmland, men Trafikverkets planförslag 

innehåller inga åtgärder för Värmlandsbanan. Vi prioriterar en utbyggnad av dubbelspår 

mellan Kristinehamn och Kil och Kil-Karlstad. Etapperna är i och för sig samhällsekonomiskt 

olönsam, med troligen är hela sträckan samhällsekonomiskt lönsam. Projektet bidrar till att 

minska den stora kapacitetsbristen på Värmlandsbanan. 

Västra stambanan Göteborg-Alingsås 

Västra stambanan har mycket stora kapacitetsproblem och de största problemen är infarten 

till Göteborg och sträckan Partille-Alingsås. Detta projekt innebär för det första att två nya 

spår byggs mellan Olskroken och Partille, samt planskildhet vid Sävenäs. Detta ökar 

kapaciteten på Västra stambanan, vilket skapar stor nytta både för resenärer och för gods. 

Det är också den del av projektet som är mest tidskritiskt. För det andra ingår en utbyggnad 

av två nya spår mellan Partille och Alingsås. Denna del av projektet är inte färdigutredd. 

Den framtagna samlade effektbeskrivningen bygger på en fiktiv sträckning som inte är 

beslutat. Trots att projektet är angeläget ur kapacitetssynpunkt räknar vi därmed med att 

denna del inte kan slutföras inom planperioden. 
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Hede-Kungsbacka 

Den nuvarande stationen i Kungsbacka leder till kapacitetsproblem eftersom många tåg ska 

vända här samtidigt som tåg i bägge riktningarna passerar. Det krävs därmed en 

ombyggnad, så att stationen blir en vändstation utan korsande tågvägar.  

Växjö-Räppe, dubbelspår 

Kust-till-kustbanan har stora kapacitetsproblem och sträckan Växjö-Alvesta är hårt belastad. 

Det byggs också ett nytt regionsjukhus i Räppe, vilket gör det angeläget att skyndsamt 

bygga ett dubbelspår mellan Växjö och Räppe. 

Slätthult (Älmhult) förbigångsspår 

Södra stambanan har stora kapacitetsproblem. Även vid en utbyggnad av nya stambanor 

kommer kapacitetsproblemen mellan Hässleholm och Alvesta kvarstå, vilket gör det dubbelt 

angeläget att öka kapaciteten.  

Delsträckan Hässleholm – Alvesta förblir Södra stambanans största flaskhals efter 

genomfört nationell plan. Sträckan pekas ut som en brist där åtgärd ska tas fram till 

kommande nationell plan. 

Ystadbanan, Skurup-Rydsgård, Dubbelspår 

Ystadbanan har stora kapacitetsproblem och ett dubbelspår mellan Skurup och Rydsgård 

leder till stora förbättringar. 

Skånebanan, Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 

Detta är ytterligare en enkelspårig banan, med högt kapacitetsutnyttjande. Dubbelspåret 

skapar kapacitet och ökar robustheten på banan. 

Rangerbangård Skåne 

När Fehmarn bältförbindelsen öppnar för trafik kommer det att underlätta för godstågstrafik 

från Sverige till Tyskland och kontinenten. Det ökar kravet på kapacitet för rangering av 

godståg i Skåne. Det finns ingen samlad effektbedömning för projektet, eftersom 

Trafikverket fortsatt utreder lösningar. Men det är angeläget att projektet kommer tillstånd 

under planperioden, eftersom Fehmarn bältförbindelsen öppnar 2029 för trafik.  

Upprustning och elektrifiering av regionala banor 

De regionala banorna har ofta en låg standard och är oelektrifierade. Vissa banor har 

upprustats såsom Blekinge kustbana och andra är pågående projekt såsom elektrifieringen 

mellan Nässjö-Jönköping-Halmstad. Trafikverket har utrett frågan om regionala banor och 

funnit att det är samhällsekonomiskt lönsamt att behålla banorna (Trafikverket, 2015). Det 

finns utredningar som visar på nya lösningar för elektrifiering som kan minska 

investeringskostnaderna. För Stångådalsbanan och Tjustbanan har det föreslagits en 

partialelektrifiering i kombination med batteridrift. För Kinnekullebanan har det föreslagits 

vätgasdrift. 

Trafikverkets utredning indikerade ett samlat kostnadsbehov på 11 miljarder kronor för att 

rusta de regionala banorna. Samtidigt innebär en upprustning att underhållskostnaderna 

sjunker med i storleksordningen 150 miljoner kronor per år (Trafikverket, 2015).  
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Figur 3. De regionala banorna från (Trafikverket, 2015) markerade i brunt. 

 

Det är inte rimligt att rusta alla dessa banor under planperioden, men det är angeläget att 

arbetet påbörjas. Vissa banor har också lyfts i Trafikverkets förslag. Elektrifiering av 

Värnamo-Jönköping-Nässjö och upprustning med ERTMS på Stångådalsbanan/Tjustbanan 

ingår i planen.  
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Vi föreslår att medel avsätts i planen så att de viktigaste regionala banorna kan rustas under 

planperioden. 

Tabell 3. Nya järnvägsprojekt (Investeringskostnad och nettonuvärdeskvot från Trafikverkets 

hemsida om ej annat anges1, miljoner kronor). 

 

Objekt Ursprunglig 

budget 

Föreslagen 

budget 

Förändring Nettonuvärdeskvot Anmärkning 

Industriell utveckling 

av standardiserade 

byggprodukter och 

planering/utformning, 

för lägre 

anläggningskostnad 

och 

underhållskostnad 

0 1 200 1 200 Utvecklingsprojekt Ej föreslagen av 

Trafikverket. Krävs för 

sänkta investerings-

kostnader med mera 

Dubbelspår Luleå-

Boden, Malmbana, 

väg Skellefteå 

0 

(lånefinansi

ering) 

7 500 7 500 SEB saknas Kapacitetsbrist. Ersätter 

Trafikverkets föreslagna 

lånefinansiering 

Gävle rangerbangård 0 2 167 2 167 0,11  

Hudiksvall-Dingersjö-

Sundsvall 

0 17 900 17 900 Negativ. Etapp av 

Nya Ostkustbanan 

som har NNK 0,08 

(Nilsson, Sterky, 

Sewring, & 

Carlsson, 2021) 

 

Sundsvall Härnösand 

(Sörberge-Häggsjön) 

0 4 342 4342 Negativ. Etapp av 

Nya Ostkustbanan 

som har NNK 0,08 

(Nilsson, Sterky, 

Sewring, & 

Carlsson, 2021) 

 

Hovsta 

förbigångsspår 

0 100 100 0,72  

Märsta station 0 873 873 1,25  

Upplands Väsby 

station 

0 221 221 Ej beräknad  

 

1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 



En bättre plan för svensk infrastruktur 

25 (36)  
 

Bytespunkt 

Årstaberg 

0 760 760 2,32  

Värmlandsbanan 

Dubbelspår 

Kristinehamn-Kil 

0 4 909 4 909 Negativ för 

etappen. 

 

 

Värmlandsbanan 

Karlstad Kil 

 1797 1797 Negativt för 

etappen 

 

Göteborg-Alingsås 0 6 488 6 488 Negativt Hela projektet 17 251 

miljoner kronor. Etapp 1 

Olskroken-Partille samt 

början på Partille-Alingsås 

ligger i vårt planförslag. 

Hede-Kungsbacka 0 3 356 3 356 0,16   

Rangerbangård 

Skåne 

0 3 730 3 730 Ej kalkylerat Från (Kreera 

Samhällsbyggnad, 2019) 

Ystadbanan, Skurup-

Rydsgård, 

Dubbelspår 

0 542 542 Negativ  

Dubbelspår 

Hässleholm-

Kristianstad 

0 1 477 1 477 0,19 Medfinansiering från 

Region Skåne, 400 miljoner 

kronor. 

Slätthult (Älmhult) 

förbigångsspår för 

upp och nerspår 

0 188 188 1,95  

Växjö-Rappe 0 519 519 Negativ  

Regionala banor 0 3 500 3 500 SEB saknas Utredd av Trafikverket 

(Trafikverket, 2015) och 

Svensk kollektivtrafik 

(Andersson, 2017). Del av 

kostnad i detta förslag 

Summa 0 61 569 61 569 0,1  

 

Nya vägprojekt 

Planförslaget från Trafikverket är uppenbart obalanserad avseende fördelningen mellan väg 

och järnvägsobjekt. Det är delvis ett resultat av planeringsdirektiven. Trafikverkets förslag till 

åtgärder som skulle kunna genomföras om ramarna ökade med 10 % är också en lista på 



En bättre plan för svensk infrastruktur 

26 (36)  
 

viktiga vägprojekt. Detta visar att även Trafikverket uppmärksammat bristen på vägåtgärder 

i planförslaget. 

Vi har under den begränsade tid som stått oss till förfogande inte kunna genomföra en 

inventering av alla vägobjekt för att identifiera de mest angelägna, men vi konstaterar att 

Trafikverkets lista på önskade objekt vid en högre ram verkar vara väl genomarbetad. Vi 

föreslår därmed att samtliga objekt i denna lista lyfts in i planen. 

Vi har också lagt in objekt som ströks i samband med fastställandet av nu gällande plan 

(Regeringen, 2018). Det pågår en diskussion om en nedläggning av Bromma flygplats. 

Detta innebär ökade krav på tillgängligheten till Arlanda (Persson, 2021). En av de åtgärder 

som behöver göras under planperioden är en breddning av E4 mellan Upplands Väsby och 

Arlanda. Vi har därför valt att lägga in detta objekt i det alternativa planförslaget. 

Tabell 4. Nya vägobjekt (miljoner kronor). 

Län Objekt Ursprunglig 

budget 

Föreslagen 

budget 

Förändring Nettonuvärdeskvot Anmärkning 

Dalarna E 16/66 Förbi 

Yttermalung  

0 446 446 0,05  

Dalarna E16 Lönnemossa-

Klingvägen, 

mötesseparering 

0 107 107 0,31  

Dalarna RV 50 Förbi 

Grängesberg 

0 189 189 0,09  

Gävleborg Väg 56 Hedesunda-

Valbo/Gävle, Räta 

linjen 

0 1 106 1 106 0,61  

Halland Väg 26 Halmstad-

Oskarström, 2+1-väg 

0 376 376 1,82  

Jämtland E14 Lockne-

Optand/Förbi Brunflo 

0 725 725 Negativ  

Jönköping E4 Trafikplats 

Ekhagen 

0 228 228 5,89  

Jönköping Rv 26 

Smålandsstenar-

Gislaved 

0 274 274 1,74  

Jönköping Rv 40 Skogslid-Haga 0 1 432 1 432 0,43  

Kalmar E22 Genom 

Mönsterås 

0 376 376 1,64  
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Kalmar Rv 25 Nybro, 

trafikplats Glasporten 

0 80 80 3,67  

Kalmar Rv 40 Toverum-

Hyttan 

0 486 486 0,14  

Kronoberg Rv 25 Förbi Lessebo 0 438 438 0,36  

Kronoberg Rv 25 Norrleden i 

Växjö inkl. trafikplats 

0 330 330 0,33  

Norrbotten E10 Mertainen-

Kauppinen 

mötesseparering 

0 600 600 negativ  

Skåne E6 Trafikplats Alnarp 

-Trafikplats Lomma, 

additionskörfält 

0 349 349 1,40  

Stockholm Breddning mellan 

Glädjens och 

Arlandas trafikplatser 

0 1 021 1 021 2,1 Möjliggör 

ned-

läggning  

av Bromma 

flygplats 

Stockholm Cykelstråk. 

Täbystråken 

0 1222 122 0,28 Ströks i 

förra 

planen.  

Stockholm Cykelstråk 

Märststråket 

0 461 461 Ej kalkylerat Ströks i 

förra planen 

Stockholm E4 trafikplats 

Häggvik-trafikplats 

Rotebro, 

kapacitetsförstärkning 

till följd av Förbifart 

Stockholm 

0 206 206 6,24  

Stockholm E4 trafikplats 

Glädjen-trafikplats 

Rotebro, ITS 

0 144 144 6,24  

 

2 I prisnivå 2015-06. 
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Södermanland E20 Trafikplats 

Gröndal-Eskilstuna 

2+2 

0 542 542 3,05  

Uppsala Hjulsta ny- eller 

ombyggnad av bro  

0 787 787 0,41  

Värmland E18 Valnäs-

riksgränsen, deletapp 

Bäckevarv-Årjäng, 

ombyggnad till 2+1 

0 553 553 negativ  

Värmland E18 Valnäs-

riksgränsen, deletapp 

Töcksfors-Bäckevarv, 

ombyggnad till 2+1 

0 773 773 0,54  

Västerbotten E12 Kulla-Norrfors 

mötesseparering 

0 407 407 0,60  

Västerbotten E4 Grimsmark-

Broänge 

mötesseparering 

0 426 426 0,03  

Västerbotten E4 Ljusvattnet-

Yttervik 

mötesseparering 

0 345 345 0,50  

Västernorrland E4 Förbi 

Örnsköldsvik 

0 2 027 2 027 0,44  

Västra 

Götaland 

E45 Vänersborg-

Mellerud, deletapp 

Liden-Frändefors, 

ombyggnad 2+1 

0 855 855 1,35  

Summa 
 

0 16 211 16 067 0,9  

 

Utökade ramar för vidmakthållande 

Trafikverket har flaggat för stora problem med de av riksdagen fastlagda ramarna för 

vidmakthållande. Framför allt vägnätet riskerar att försämras under planperioden. Vi har valt 

att öka ramarna för vidmakthållande med 17 miljarder kronor. Det innebär 214 miljarder 

kronor till vidmakthållande väg, vilket är den summa som Trafikverket föreslog i underlag till 

inriktningsplanering (Trafikverket, 2020c). Vi är väl medvetna om att Trafikverkets förslag 

var i 2019 års penningvärde och planen i 2021 års penningvärde, men vi förutsätter att det 

finns effektiviseringspotential också avseende denna verksamhet.  
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Summering av förändrade ramar 

De förändringar som vi föreslår innebär neddragningar på cirka 120 miljarder kronor. Av 

dessa föreslår vi att cirka 27 miljarder kronor används för tidigareläggning av projekt. Vi 

föreslår att cirka 58 miljarder kronor används för nya järnvägsobjekt och cirka 16 miljarder 

kronor används för nya vägobjekt. Till detta ska läggas en utökning av ramarna för 

vidmakthållande på 17 miljarder kronor. 

Tabell 5. Summering av föreslagna förändringar av ramarna (miljoner kronor). 

 Föreslagen förändring 

Neddragningar 121 661 

Tidigareläggningar -26 872 

Nya Järnvägsobjekt -61 569 

Nya vägobjekt -16 211 

Utökad Vidmakthållande -17 000 

Summa 9 

 

Effektbedömning av de föreslagna förändringarna 

Det är ogörligt att inom ramen för detta arbete genomföra en total effektbedömning av 

planen. Det som är möjligt är att kalkylera förändringarnas påverkan på den 

samhällsekonomiska nyttan av planen samt kvalitativt beskriva åtgärdernas effekter. 

Samhällsekonomisk nytta 

Trafikverket har kalkylerat den samhällsekonomiska nyttan av de namngivna objekten för 

planförslaget som har varit möjliga att kalkylera. Den samlade nyttan var NNK -0,3, vilket 

innebär att samhället får tillbaka 70 öre nytta för varje satsad krona. Exklusive de nya 

stambanorna var NNK 0,2. För järnvägsobjekten exklusive de nya stambanorna var nyttan 

NNK -0,2 och för vägobjekten var NNK 0,9. För sjöfartsobjekten var NNK 0,7. 

Samhällsekonomiska nyttan av järnvägsunderhåll är av Trafikverket beräknad till NNK 0,7 

och för vägunderhåll 2,8. 

De nya vägobjekten vi föreslår har en NNK 0,9. De nya järnvägsobjekten vi föreslår har en 

NNK på 0,02. Observera att den eventuella satsningen på Ostlänken och Lund-Hässleholm 

i slutet på planperioden inte ingår i denna kalkyl. Däremot ingår hela Göteborg-Alingsås. 

NNK av de nya namngivna objekten som har varit möjliga att kalkylera i vårt förslag till plan 

landar på 0,2. De nya namngivna objekten som går att kalkylera har en samhällsekonomisk 

nytta på cirka 18 miljarder kronor. 
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Den samlade effekten av de namngivna projekten som går att beräkna i vårt planförslag har 

en samhällsnytta på cirka 51 miljarder kronor, vilket kan jämföras med de namngivna 

projekten i Trafikverkets förslag som har en samhällsekonomisk nytta på -145 miljarder 

kronor. Till detta ska läggas en samhällsekonomisk nytta på drygt 60 miljarder kronor från 

utökade ramar till vidmakthållande. 

Tabell 6. Samhällsekonomisk nytta av namngivna objekt uttryckt som nettonuvärdeskvot 

(NNK) 

 Trafikverkets 

förslag 

Vårt förslag 

Järnväg -0,2 0,02 

Väg 0,9 0,9 

Sjöfart 0,7 0,7 

Totalt -0,3 0,2 

 

Samhällsekonomiskt innebär vårt planförslag en ökad nytta på cirka 250 miljarder kronor 

jämfört med Trafikverkets förslag.  

Effekter av järnvägssatsningarna 

 

Effekt av neddragningar 

Bland de bortvalda objekten är det enbart projektet Hallsberg-Åsbro som skulle ha 

färdigställts under planperioden. Det går inte att utläsa effekten av att ta bort detta objekt, 

bland annat eftersom samhällsekonomiska kalkyler saknas. Men kapacitetsutnyttjandet i 

Trafikverkets basprognos är mindre än 40 % vid en utbyggnad till dubbelspår, vilket 

indikerar att befintligt enkelspår klarar den prognostiserade trafiken på sträckan och att 

godstrafikens flaskhals finns på andra delsträckor i systemet och därför blir effekten 

begränsad.  

Effekten av neddragningarna av ramarna för de nya stambanorna som vi föreslår är svåra 

att analysera. Om regeringen väljer att genomföra projektet efter planperioden får det ingen 

större påverkan, eftersom det fortsatt är möjligt att öppna de nya stambanorna för trafik vid 

samma tidpunkt som Trafikverkets förslag innebär. Om regeringen väljer att inte genomföra 

projekten, måste kapacitetsproblemen på framför allt sträckan Lund-Hässleholm åtgärdas 

på annat sätt.  

Effekter av tidigareläggning 

Satsningarna på ett järnvägsnät för 250 km/h innebär minskade restiden längst 

Norrlandskusten och mellan Göteborg och Malmö, men påverkar inte kapaciteten i positiv 

riktning. Satsningen på Maria-Helsingborg innebär att sista enkelspårsdelen av 

Västkustbanan byggs bort och stora vinster för resenärerna. På samma sätt innebär 

fyrspåret mellan Uppsala och länsgränsen en ökning av kapaciteten, men framför allt stora 
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resenärsnyttor. I bägge dessa fall tillkommer en ny bytespunkt för resenärerna. Gävle-

Kringlan innebär kortade restiden och i kombination med en utbyggnad av Nya 

Ostkustbanan innebär projektet en kraftig ökning av kapaciteten. Satsningen på Dåva-

Skellefteå innebär att fungerande tågförbindelser från Skellefteå söder ut möjliggörs. För 

fungerande godstrafik är det dock viktigt att Nya Ostkustbanan byggs ut så att godstrafiken 

kan ta kuststråket. 

Effekter av nya järnvägsprojekt 

Satsningen på Malmbanan innebär stora kapacitetsvinster. Satsningen är en förutsättning 

för industriinvesteringarna i Norrbotten  

Satsningarna på Ostkustbanan/Ådalsbanan (Hudiksvall-Sundsvall och Sundsvall-

Härnösand) innebär en kraftig kapacitetsökning. Det återstår sträckan Hudiksvall-Kringlan 

och Härnösand-Västeraspby för att hela Nya Ostkustbanan ska stå färdig, men dessa två 

etapper utgör en flaskhals i flaskhalsen. 

Satsningarna på pendeltågsstationer i Stockholm innebär stora resenärsnyttor, men inte 

utökad kapacitet. 

Hovsta förbigångsspår ökar kapaciteten på Godsstråken genom Bergslagen, men ytterligare 

åtgärder på stråket för ökad kapacitet skulle vara önskvärda. 

Satsningarna på Värmlandsbanan åtgärdar stora delar av kapacitetsbristen på 

Värmlandsbanan. 

Fyrspår Göteborg-Alingsås ökar kapaciteten på västra stambanan, men åtgärder mellan 

Partille och Alingsås krävs för att kapacitetsbristerna ska åtgärdas. Detta gäller även vid en 

utbyggnad av nya stambanor. 

Hede-Kungsbacka ökar kapaciteten in mot Göteborg.  

Satsningarna i Skåne, Ystadbanan och Hässleholm-Kristianstad åtgärdar de stora 

kapacitetsbristerna som föreligger. Förbigångsspåret vid Slätthult är en liten men viktig 

åtgärd för att öka kapaciteten på Södra stambanan mellan Hässleholm och Alvesta. 

Ytterligare åtgärder är önskvärda på denna sträcka. Detta gäller även vid en utbyggnad av 

de nya stambanorna. 

Dubbelspår mellan Växjö och Rappe är en kapacitetshöjande åtgärd på kust-till-kustbanan 

och bygger bort bristerna öster som Södra stambanan. 

Rangerbangårdarna i Gävle och Skåne är viktiga för svensk export och för kapaciteten i 

godstransportsystemet. Satsningen på de regionala banorna är en förutsättning för att 

dessa banor ska kunna fortleva och bygger bort kapacitetsbrister. 

Effekter av vägsatsningarna 

De två stora effekterna av vägsatsningarna är trafiksäkerhet och framkomlighet. Den 

samhällsekonomiska trafiksäkerhetsnyttan är drygt 20 miljarder kronor (Trafikverket, 

2021a). Arbetspendlingen underlättas av åtgärderna som ökar framkomlighet och vissa 

punkter med stora köproblem åtgärdas (E4 Skellefteå, Örnsköldsvik, Glädjen-Arlanda, 

Jönköping; E6 Alnarp). Sjöfarten gynnas av Hjulsta bro. 
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Det finns ett stort antal kvarvarande brister i vägsystemet som inte planen åtgärdar. Det 

finns dock inte någon samlad analys av behoven, vilket gör att det inte är möjligt att 

kvantifiera de återstående kostnaderna.  

Kvarvarande brister i planförslaget 

Flera viktiga satsningar ingår inte i planförslaget. Detta både på grund av begränsade medel 

och på grund av planmässig eller teknisk omognad för projektet. 

Viktiga kvarvarande järnvägsåtgärder ur kapacitetssynvinkel som inte ingår i planförslaget 

är: 

• Färdigställande av Norrbotniabanan 

• Färdigställande av Nya Ostkustbanan  

• Kapacitetsåtgärder på godsstråken genom Bergslagen  

• Vissa åtgärder på Dalabanan  

• Ytterligare åtgärder på godsstråket väster om Vänern  

• Ytterligare åtgärder på Södra stambanan, bland annat för att åtgärda 

kapacitetsbrister på infarten till Stockholm 

• Ytterligare åtgärder på det regionala järnvägarna.  

 

I ett längre perspektiv är det också angeläget att antingen de nya stambanorna byggs eller 

att ytterligare kapacitets- och kvalitetsåtgärder vidtas på södra och västra stambanan.  

Det är viktigt att notera risken för kapacitetsbrister för godstrafiken över Öresund när 

Fehmarn bältförbindelsen öppnar för trafik. Trafikverket har utrett en fast 

järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, men denna förbindelse lämpar sig 

inte för godståg. Frågan om framtida förbindelse för godstågen behöver därför ytterligare 

utredas. 

Det finns också ett stort antal kvarvarande brister på vägsystemet. Som ovan nämnt är 

vägsystemets natur mera nät- än stråkinriktad, vilket gör att det inte på samma sätt går att 

lista de största bristerna. Några systemfrågor som behöver adresseras är dock den dåliga 

hastighetsstandarden på många viktiga pendlingsvägar, den bristande bärigheten på många 

vägar och vikten av att anpassa vägsystemet till omgivande samhällen när nya 

verksamheter byggs ut. Det finns också anledning att utreda hur vägnät för längre lastbilar 

(32-meterslastbilar) skulle kunna se ut. 

Effekter för framtida investeringsutrymme 

Det är två grundläggande effekter på framtida utrymme för investeringar av vårt förslag till 

nationell plan jämfört med Trafikverkets förslag.  

För det första skapar det utrymme för ökad flexibilitet. Trafikverkets förslag till plan 

innebär att allt utrymme långt in på 2040-talet redan är inbokat (Se figur 3). Det ska noteras 

att Trafikverkets förslag innebär att ramnivån inte kan nås under perioden 2022–2028, men 

överskrids under perioden 2028–2033. Ramnivån överskrids också under perioden 2033–
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2040 och därefter. Det innebär att framtida planer måste innehålla utökade ramar, enbart för 

att genomföra Trafikverkets förslag till plan. Detta även utan kostnadsökningar av projekten. 

Om ytterligare objekt ska genomföras måste ramarna utökas ytterligare. 

Kortfattat uttryckt binder Trafikverkets förslag till plan upp riksdagen långt in på 2040-talet. 

Det innebär att några förändringar av infrastrukturpolitiken inte kan genomföras de närmaste 

20–25 åren. 

Figur 3. Trafikverkets förslag. Fördelning av medel över åren (Trafikverket, 2021a). 

 

Vårt förslag till plan utgår från att alla projekt slutförs inom planperioden, förutom projektet 

Göteborg-Alingsås samt en eventuell start på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Det kommer 

inte vara praktiskt möjligt att göra detta. Några projekt kommer att genomföras i slutet på 

planperioden, med en byggtid över planperiodens slut. Vi har dock inte haft möjlighet att 

produktionslägga projekten, såsom Trafikverket har gjort. Effekten av detta blir att medel 

kommer att kvarstå som inte upparbetas inom planperioden. Vi bedömer dock 

erfarenhetsmässigt att dessa medel kommer att ”ätas upp” av nya kostnadsökningar i olika 

projekt.  

Förslaget innebär att framtida riksdagar har friheten att välja inriktning på 

investeringspolitiken under 30-talet. Det vill säga att planförslaget enbart låser upp medel för 

planperioden.  

För det andra innebär vårt förslag uppskjutande av vissa kostnader. Man ska notera 

att reduceringen av medel till ERTMS innebär att framtida planen belastas för de uppskjutna 

kostnaderna. Vi bedömer dock att de tekniska problemen med ERTMS är så stora att 

investeringar i närtid riskerar att leda till behov av kompletterande investeringar längre fram.  

Avseende framskjutandet av Ostlänken och Lund-Hässleholm är vårt huvudskäl att beslut 

om teknisk standard och sträckning för helheten först måste fattas och att ett uppskov 

möjliggör ett införande av ny byggteknik som minskar kostnaderna. Det ska dock noteras att 
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om framtida riksdagar beslutar om en utbyggnad av nya stambanor, enligt 

Sverigeförhandlingens förslag, inom ramen för de nationella planerna för transportsystemet, 

så kommer ramarna för framtida nationella planer att låsas upp på samma sätt som 

Trafikverkets förslag till nationell plan nu gör. 
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