




Antal tåg längs Södra stambanan
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Bra med beslutade etapper i 
den nationella planen
-Regionförstoring
-Ökad kapacitet där det 
behövs

-Restiden minskar



men
de blir inte färdiga förrän
2033 - 2035……2040 !





År 2030 snabbare till Berlin än
Stockholm

Malmö - Berlin 4:15
Malmö - Stockholm 4:25



Beslutade 
och 
planerade 
etapper





Beslutade 
och 
planerade 
etapper



Etapp Norrköping - Linköping
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• Kapacitetsutredningen 2012 tydlig (trångt i Östergötland)

• Östgötatrafikens pendeltåg har kapacitetsproblem

• Delsträckan behöver anslutas till stambanan väster om 
Vikingstad (stationsläge) för att undvika flaskhalsar i Linköping



Etapp Linköping och söderut
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• Förläng planeringshorisonten till söder Tranås, bygg ut

• Bygg bort den sämsta kvarstående sträckan på Södra 
stambanan

• Med fyra spår blir störningarna mindre vid underhåll

• Viktigt för både pendeltåg och fjärrtåg



Ökade godsmängder
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• Gods önskas flyttas från väg till järnväg och sjöfart, större andel 
gods kommer öka trycket på järnvägsnätet

• Godstrafik är lågt prioriterad vid tidtabellsläggning

• Godstrafik har kortare framförhållning än persontrafik

• Dubbelspåret Hallsberg – Mjölby byggs klart 2027, ökar trycket 
på Södra stambanan



Växande flöden på redan överbelastade system
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2014 Prognos 2040 förändrade volymer



Beslutade 
och 
planerade 
etapper





Ett förslag för snabbare 
utbyggnad som ger

-Ökad kapacitet 
-75 minuters kortare restid 

Malmö-Stockholm

Presentation av Sven Landelius



Några utgångspunkter för 
presentationen

• Fokus är Södra Stambanan, stråket Malmö –
Stockholm

• Sverigeförhandlingen
• Trafikverkets positionspapper 2018-10-05



Sverigeförhandlingens
slutrapport från i december 2017 

med förslag att snabbt bygga 
Sveriges första höghastighetsjärnväg

är väl känt! 



Trafikverkets Positionspapper 2018-10-05
”Utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska ske 

på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att bästa möjliga 
effekt erhålls av respektive delsträcka.”

Enligt ”Inriktning i fortsatt planering och projektering av de nya 
stambanorna under perioden 2018-2029” 

gäller följande för Södra Stambanan:
• Ostlänken planeras för 250 km/tim och för fastställd järnvägsplan 

snarast möjligt. Byggstart i början av perioden
• Lund – Hässleholm planeras för 320 km/tim och för byggstart 

under senare delen av perioden; tidigare byggstart kräver 
ytterligare finansiering

• Ingen planering eller projektering avseende övriga delar i 
dagsläget



Södra Stambanans utbyggnad 
I strävan 
att bättre knyta samman Malmö och Stockholm med 
moderna och hållbara kommunikationer med korta 
restider 
att bidra till att utveckling sker även i mellanliggande 
regioner
att bidra till att landets ambitiösa miljömål kan 
förverkligas
ska arbetet med utbyggnaden Södra Stambanan 
fortsätta med kraft.
Detta ska ses som en fortsatt satsning på nya 
stambanor!



Södra Stambanans utbyggnad
Med en högre växel

Genomför fortast möjligt nu beslutade och 
pågående etapper vilket kräver ytterligare 
finansiering (miljarder kronor, prisläge 2017):

STRÄCKA Investering
minst

I Nationell 
Plan

Ofinansierat
minst

Järna-Norrköping 35 35 0

Norrköping-Linköping 20-25 0 20-25
Lund-Hässleholm 17 2 15



Södra Stambanans utbyggnad
Med en högre växel

Genomför fortast möjligt nu beslutade och 
pågående etapper för färdigställande senast:

- Järna – Norrköping År 2030
- Norrköping – Linköping År 2035
- Lund – Hässleholm År 2035



Södra Stambanans utbyggnad
Med ytterligare en högre växel

Starta planeringen snarast för en fortsatt 
utbyggnad vilket kräver ytterligare finansiering 
(bedömd kostnad, miljarder kronor, prisläge 
2017):

STRÄCKA Investering
minst

I Nationell
Plan

Ofinansierat
minst

Linköping-Tranås 24 0 24
Hässleholm-Älmhult 15 0 15



Södra Stambanans utbyggnad
Med ytterligare en högre växel

Starta planeringen snarast för en fortsatt 
utbyggnad med färdigställande senast:

- Linköping – Tranås År 2038
- Hässleholm – Älmhult År 2038



Förslaget minskar restid
Malmö-Stockholm med 75 minuter

ETAPP RESTIDSVINST PER ETAPP 

Järna-Norrköping 30 minuter
Norrköping-Linköping 10 minuter
Lund-Hässleholm 10 minuter
Linköping-Tranås 15 minuter
Hässleholm-Älmhult 10 minuter



Beslutade 
och 
planerade 
etapper.

Minskar 
restiden 
med 75 
minuter



Om man väljer en samlad 
utbyggnad av Sveriges nya 
stambanor.
Ta tillvara erfarenheter från stora 
projekt!! 



Erfarenheter från Öresundsförbindelsen

• Öresundsförbindelsen ett stort och tekniskt, 
ekonomiskt och miljömässigt komplicerat projekt

• Proposition 1990/91:158; viktig grund för ett 
framgångsrikt projekt

• Där manifesterades en tydlig vilja och det gavs 
möjlighet att genomföra uppdraget  



Förslag 

Stort och komplicerat projekt som berör flera 
regioner - därför

• Skapa en särskild projektorganisation med samlat ansvar för hela 
utbyggnadens alla skeden - planering, projektering, byggande och 
idrifttagande 

• Ge organisationen kraft i form av ett tydligt uppdrag, hög 
kompetens och tryggad finansiering

Bildas lämpligen inom ramen för Trafikverket



Görs bedömningen 
att Sverige inte har råd att snabbt bygga nya 
stambanor för höghastighetsjärnvägen
måste det konstateras 
att restiderna på Södra stambanan behöver 
kortas och kopplingen till Europa förbättras


