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Regeringens direktiv
”Utbyggnaden ska ske i den takt ekonomin tillåter” *
					

* Infrastruktur för framtiden
Prop. 2016/17:21, kap. 6.3.3
Regeringen

Utbyggnaden kommer att ske etappvis

”Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden av
nya stambanor för höghastighetståg sker på ett
kostnadseffektivt sätt som innebär att bästa
möjliga effekt erhålls av respektive delsträcka” **
		
		

** Infrastruktur för framtiden
Prop. 2016/17:21, kap. 6.3.3
samt
N2017/02312/TIF
(direktiv till nationell plan)
Regeringen

Bygg de mest
samhällsekonomiskt
effektiva lösningarna/
etapperna först!

Trafikverkets förslag till
nationell plan 2018-2029
– ny stambana

utbyggnad av Ostlänken och fyrspår
Malmö-Lund:
<60%, små begränsningar
60-80%, medelstora begränsningar
80+%, stora begränsningar

Trafikverket föreslår i enlighet med regeringens
direktiv, att

HO
LM

C

1. Ostlänken (Linköping-Järna)
2. Lund-Hässleholm

KATRINEHOLM C

3. Linköping – Gripenberg (Tranås)
4. Göteborg-Borås
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Hastighetsoptimeras med ERTMS-projekt
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LinköpingGripenberg

Trafikverket föreslår att följande etapper skall
planeras för en fortsatt utbyggnad av den nya
stambanan,

Ostlänken
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skall påbörjas under planperioden. Detta blir
de två första etapperna på den nya stambanan.
I förslaget anges att banan skall byggas för
250 km/t.

Trafikverkets förslag
innebär en lång genomförandetid

utbyggnad av Ostlänken och fyrspår
Malmö-Lund:
<60%, små begränsningar
60-80%, medelstora begränsningar
80+%, stora begränsningar

C

I Trafikverkets förslag blir ingen av de första
etapperna av den nya stambanan klara under
planperioden 2018-2029.
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Hastighetsoptimeras med ERTMS-projekt
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MalmöLundLund Hässleholm

Den långa genomförandetiden innebär att kapacitetsproblemen, som är stora redan idag på
de aktuella sträckorna, kommer att förvärras och
förhindra en fortsatt utbyggnad av gods- och
persontrafiken med tåg

Ostlänken

ST
O
CK

HO
LM

1. Ostlänken Linköping–Järna blir klar 2033
2. Lund Hässleholm blir klar 2035

Ny stambana – organisation

utbyggnad av Ostlänken och fyrspår
Malmö-Lund:

När regeringen nu bestämt sig för att bygga två
etapper på en ny stambana är det viktigt att man
snabbt och effektivt genom utbyggnaden

<60%, små begränsningar
60-80%, medelstora begränsningar
80+%, stora begränsningar
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Den nya organisationen kan också få i uppgift att
närmare utreda de kommande etapperna Linköping-Gripenberg(Tranås) och Göteborg-Borås för
ett kommande ställningstagande.
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MalmöLundLund Hässleholm

Skapa ett statligt ägt bolag, Nya stambanan AB,
som planerar och bygger de två första etapperna
Ostlänken och Lund - Hässleholm av en ny stambana så snabbt och effektivt som möjligt. Se erfarenheterna av Öresundsbron, ESS och andra stora
framgångsrika projekt.
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Förslag
Målsättning i genomförandet av en ny stambana,
- Korta ner genomförandetiden
- Kraftsamla resurser
- Industriellt byggande
- Få ut resenärseffekterna av etapperna på den 		
nya stambanan tidigare

Ny stambana – finansiering

utbyggnad av Ostlänken och fyrspår
Malmö-Lund:

Enligt Trafikverkets förslag till nationell plan 20182029 så anges investeringen till de två etapperna i
en ny stambana under planperioden till,

<60%, små begränsningar
60-80%, medelstora begränsningar
80+%, stora begränsningar

1. Ostlänken (Linköping-Järna) 35 miljarder kr
2. Lund-Hässleholm 2 miljarder kr
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Genom ett industriellt byggande och planering av
de två första etapperna kan kostnaderna minska
och till stor del motsvara lånekostnaderna till
dagens låga ränteläge.

Hastighetsoptimeras med ERTMS-projekt
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MalmöLundLund Hässleholm

Återbetalning av lånen sker i den takt som medlen
finns tillgängliga i planen 2018-2029.
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Förslag
Den separata organisationen, som får ansvaret att
planera och bygga de två första etapperna, kan
låna upp motsvarande belopp som finns angivet
i Trafikverkets plan 2018-2029, 37 miljarder kr
efterhand som projektet genomförs.

Ny stambana –
sammanfattning

utbyggnad av Ostlänken och fyrspår
Malmö-Lund:
<60%, små begränsningar
60-80%, medelstora begränsningar

Förslaget som redovisas kommer att påskynda
genomförandet av utbyggnaden av en ny stambana genom de två första etapperna, Ostlänken och
Lund-Hässleholm.

80+%, stora begränsningar

Regeringen kan fatta ett nytt beslut om fortsatt
utbyggnad av den nya stambanan i samband med
den nya nationella planen som skall beslutas 2022.
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Regeringen kan då slutföra de två första etapperna
samt välja att fortsätta med etapp 3 Linköping –
Gripenberg(Tranås) och etapp 4 Göteborg-Borås.
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Regeringen får en löpande kontroll av utbyggnadstakten av den nya stambana.
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Regeringen satsar inga nya medel utöver det som
anges i den nationella planen 2018-2029.

29 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan

