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Sammanfattning 
Grensekommitten Värmland Östfold och Tentacle projektet har anlitat Tüv Süd 

Per Corshammar för att analysera marknadsförutsättningarna för en 

höghastighetsbanan mellan Oslo och Stockholm och verifiera Trafikverkets 

åtgärdsvalsstudie 2017 samt Oslo – Stockholm 2:55 AB:s projektrapport för 

samma sträcka samt ytterligare en höghastighetsbana mellan Oslo – Göteborg - 

Köpenhamn. 

 

Höghastighetsbanan mellan Oslo och Stockholm är en del av ”The Artic Silk 

Road” som ingår i det kinesiska globala infrastrukturprojektet ”One Belt One 

Road” som satsar 35 trillioner kronor i ett globalt transportsystem. Sträckningen 

(Bergen) – Oslo – Stockholm – (Helsingfors/Tallinn – Sankt Petersburg). 

 

Två utredningar har genomförts på senare tid mellan Oslo – Stockholm av 

Trafikverket och Projekt 2:55 AB. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie leder inte till 

kortare restider eftersom man fokuserar på ställverksbyten, fler mötesstationer 

som får medelhastigheten att sjunka och därmed längre restider samt en 

utbyggnad av befintlig enkelspårsgeometrier som därmed inte tillåter högre 

hastigheter. På liknande sätt gör Projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB men där 

ligger ändringarna i spåret så att hastigheten höjs till 160 – 180 km/h på 

befintlig bana och 250 km/h på nya delsträckor Lilleström – Arvika och 

Kristinehamn - Örebro. Trafikverkets förslag är genomfört bortom år 2060 och 

Projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB år 2040. Detta skapar stora samhällsförluster 

särskilt Trafikverkets förslag med 48 miljarder kronor i enbart restidsförluster. 

 

 
Figur 1. Höghastighetsbanan mellan Örebro – Stockholm klar år 2028. 

 

Sträckan Oslo – Göteborg – Köpenhamn har tidigare utretts av COINCO 

projektet 2013 och påvisade stora nyttor för samhället men Trafikverkets 

intresse av sträckan har begränsats till att färdigställa Västkustbanan mellan 

Göteborg och Lund som påbörjades 1990 och är inte klar än. 

I Nationell Transport Plan 2018 – 2029 finns det inga åtgärder som innebär en 

ansats för att sammanbinda Oslo med Stockholm eller Köpenhamn. Det innebär 

att det inte finns någon förändring av restiden de kommande 25 åren. Därför är 

det nödvändigt med privat initiativ för att uppnå ett effektivt resande mellan de 

skandinaviska huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn. 
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Rapporten påvisar att:  

 Inga förbättrade förbindelser mellan Oslo – Stockholm eller Oslo – 

Köpenhamn kommer att genomföras av staten vilket tidigast kan bli 

aktuelle bortom år 2040. 

 Trafikverkets åtgärdsvalsstudie orsakar stora samhällsförluster 48 

miljarder kronor och är för passiv med ökade restider och skapar 

fortsatta kapacitetsproblem bortom år 2060. 

 Oslo – Stockholm 2:55 AB målsättning att förstärka och utveckla 

arbetsmarknadsregionerna uppnås inte på grund av för långa restider på 

1:17 timmar Oslo - Karlstad. Enbart Karlstad – Karlskoga – Örebro 

tillkommer som ny arbetsmarknadsregion i jämförelse med dagens 

järnväg. 

 En ny höghastighetsbana bildar flera nya arbetsmarknadsregioner vilket 

påverkar Osloområdet och hela Svealand kraftfullt med betydande 

omlokaliseringseffekter och ekonomisk tillväxt. 

 Kapacitetsproblemen på befintligt järnvägssystem mellan Oslo och 

Stockholm kvarstår bortom år 2040 om inte en ny höghastighetsbana 

byggs. Det samma för sträckan Oslo – Göteborg - Kungsbacka och 

Ängelholm – Köpenhamn. 

 Gränsregionen Östfold och Värmland blir en expansiv tillväxtregion med 

intensiv arbetspendling, kultur och bi-nationellt universitet. 

 Vår bedömning är att det uppstår följande nyttor värderade till 160 mdr: 

o Bostadsnytta 60 mdr och 25 000 nya bostäder 

o Restidsvinster 2,3 mdr/år 

o Arbetsmarknadsnytta 18 mdr och 6 250 nya arbetstillfällen 

 Byggnation 51 mdr under 7 år, 12 000 jobb 

 Banan öppen 3,1 mdr/år 

o Miljö, hälsa, buller, koldioxid och sjukvård 1,4 mdr/år 

o Näringslivsnytta 25 mdr 

 Motsvarande nyttor uppstår även mellan Oslo – Köpenhamn. 

 

 
Figur 2. Askim station 2030.  
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Slutsats 

Världen bygger höghastighetsbanor med en takt som fem dubblas vart 10 år och 

år 2018 finns det 50 000 kilometer höghastighetsjärnväg som år 2028 blir 

100 000 kilometer. Vi kommer att åka mer höghastighetståg än flyg i antal resor 

på jorden år 2028. Idag görs 2,2 miljarder höghastighetsresor och 4,0 miljarder 

flygresor.  

Varken Trafikverkets åtgärdsvalsstudie eller projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB 

ger de effekter som påstås i rapporterna på grund av att pendlingstiderna mellan 

arbetsmarknadsregionerna är 1:17 timmar exempelvis mellan Oslo – Karlstad 

vilket blir 3 timmars pendling per dag och då uppstår inte ekonomisk tillväxt, 

förbättrad arbetsmarknad och bättre regionalt utbyte mellan Norge och Sverige. 

En stor brist i Trafikverkets åtgärdssvalstudie och Projekt Oslo – Stockholm 

2:55 är att det är folktomt via Fetsund och Kongsvinger i jämförelse med 

Oslofjorden där 1,8 miljoner människor bor och kommer att växa med 500 000 

invånare till. En järnväg skall gå där det bor människor för att få strörsta 

samhällsnytta. 

 

Figur 3. Det bor 1,8 miljoner människor runt Oslofjorden som en bana via 

Arvika missar helt. Kortaste och lönsammaste vägen går via Årjäng till 

Stockholm. 

Därför föreslås två höghastighetsbanor, en mellan Oslo – Stockholm och en 

mellan Oslo – Köpenhamn med en restid på 2 timmar för snabbaste 

höghastighetståg. Investeringskostnaden för höghastighetsbanan Oslo – 

Stockholm är cirka 135,1 – 188,9 miljarder kronor och mellan Oslo – 

Köpenhamn 182,8 – 221,8 miljarder kronor. 

Lönsamheten för höghastighetsbanor är viktig för att motivera stora 

investeringskostnader vilket påverkas av biljettpriset på höghastighetståget. Det 

är ekonomiskt fördelaktigt att bygga nya höghastighetsbanorna om 

kilometerpriset för resan är 2,20 kr/km så erfordras det cirka 10 miljoner resor 

per år på höghastighetsbanan vilket ger en återbetalningstid på 20 år enbart av 

biljettintäkterna.  
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Andra samhällsvinster tillkommer med lika stort belopp - det vill säga att varje 

satsad krona på en höghastighetsbana betalar tillbaka sig dubbelt upp för 

samhället. Efter 20 års drift av höghastighetsbanorna fungerar banorna 

ytterligare i minst 40 år till vilket innebär att intäkterna per bana blir minst 600 

miljarder kronor per bana. Därutöver tillkommer en värdestegring för 

infrastrukturen på 7 % per år vilket gör att höghastighetsbanan ökar i värde för 

varje år på grund av högre byggkostnader i framtiden. Det är alltså en god 

investering att låna pengar till 4 % ränta och får då 7 % i avkastning på 

investeringen av höghastighetsbanan per år. 

Kort byggtid är helt avgörande för lönsamheten i höghastighetsprojektet och 

därför bör en planeringstid på 3 år vara möjlig med ny planeringsmetodik och 

en byggtid på 7 år. Oslo – Stockholm kan öppnas år 2028 och Oslo – 

Köpenhamn år 203o. Det svenska höghastighetsnätet Stockholm – 

Göteborg/Malmö beräknas stå klart bortom 2035 om Trafikverket bygger men 

om ett separat statligt bolag bygger höghastighetsbanan kan det färdigställas 

tidigare. 
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Höghastighetsbanor byggs överallt och snabbt 
Den globala utvecklingen för höghastighetsbanor går så fort att vi har svårt att 

förstå konsekvenserna av utvecklingen nu och om 10 år. 1964 den 1 oktober 

invigdes den första höghastighetsbanan mellan Tokyo och Osaka i Japan som 

byggdes på 5 år och är 515 kilometer lång. Därefter byggdes höghastighetsbanor 

i Italien (1977), Frankrike (1981) och Tyskland (1988) för att från och med år 

2010 öka extremt kraftfullt från 10 000 km höghastighetsbana till 50 000 km 

höghastighetsbana år 2018 och fördubblas till 100 000 km höghastighetsbanan 

år 2028. Resandet med höghastighetståg har också ökat extremt mycket och år 

2018 görs 2,2 miljarder resor med höghastighetståg och 4 miljarder resor med 

flyg per år. Prognoserna pekar på att 2028 kommer resandet med 

höghastighetståg att vara större än med flyg över 4 miljarder resor med 

höghastighetståg. 

Diagram 1. Utbyggnaden av höghastighetsbanor i världen. 2,2 miljarder resor per år 

2018. Källa: UIC. 

Kina öppnade sin första höghastighetsbana år 2003 och planerar att bygga totalt 

40 000 kilometer. Därefter planeras för ett globalt höghastighetsnät på cirka 

100 000 kilometer som skall vara färdigställt år 2035 och därefter kommer Kina 

att introducera T-flight motsvarande Hyperloop och Maglevtåg år 2038 mellan 

Beijing och Wuhan. 

Höghastighetsbanan Oslo – Stockholm är den första Europeiska delsträckan på 

linjen Bergen – Beijing som ingår i ”The Artic Silk Road” enligt nedanstående 

figur. 
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Figur 4. Restiden mellan Bergen och Beijing blir mindre än 48 timmar med 

höghastighetståg på ”The Artic Silk Road”. 

Man kan också tänka sig ett Europeiskt perspektiv där sträckan Oslo – 

Stockholm och Oslo – Köpenhamn ingår i den Nordiska anslutningen till det 

Europeiska höghastighetsnätet. 

Figur 5. Det Europeiska höghastighetsnätet kommer i framtiden att växa 

betydligt. Källa: EU. 

Den globala utvecklingen av höghastighetsbanor går mycket fort och linjen 

Moskva – Beijing som började byggas 2015 och beräknas vara klar år 2026. 
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Nedanstående diagram visar utvecklingen av driftsatta höghastighetsbanor 

mörk grönt, under byggnation ljusgrönt och planerade höghastighetsbanor i 

blått i diagrammet nedan. 

 

Diagram 2. 43 länder har, bygger eller planerar höghastighetsbanor, totalt 

planerar Kina 39 132 km vilket inte visas skalenligt i diagrammet. Källa: UIC. 

 

Ökningstakten i miljarder passagerarkilometer för höghastighetsbanor är större 

i jämförelse än byggnationstakten av höghastighetsbanor per kilometer ny 

banan. År 2010 fans det 10 000 km höghastighetsbana och det transporterades 

250 miljarder personkilometer vilket motsvarar 16,7 miljoner passagerar-

kilometer per kilometer höghastighetsbana och år 2018 ökade det till cirka 18,0 

miljoner passagerarkilometer per kilometer höghastighetsbana. Intäkterna vid 

2,20 kronor per kilometer blir 39,6 miljoner kronor per kilometer och år eller 

792 miljoner kronor per kilometer, byggkostnaden för 1 kilometer 

höghastighetsbanan är i genomsnitt 280 miljoner kronor per kilometer vilket 

ger en återbetalningstid på cirka 7 år. Det är alltså mycket lönsamt att bygga 

höghastighetsbanor i jämförelse med vanliga järnvägar.  

Det finns således anledning att anta att passagerarantalet på sträckan Oslo – 

Stockholm och Oslo – Köpenhamn kommer att ligga på motsvarande nivå cirka 

16,7 miljoner resor per år vilket motsvarar 1 resa per medborgare i Norge och 

Sverige per år med höghastighetståg. 

 

 

Diagram 3. Antal miljarder personkilometer per år med höghastighetståg och 

antalet kilometer höghastighetsbanan 150 = 15 000 km (100 x km). Källa. UIC. 
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En genomsnittsresa med höghastighetståg är 405 kilometer lång vilket indikerar 

att avståndet mellan Oslo och Stockholm 481 kilometer är optimalt med tanke 

på reslängd och tid för resenärer som väljer höghastighetståg. Resan mellan 

Oslo och Stockholm kan göras på 2:00 timmar vilket ger medelhastigheten 240 

km/h. 

Vid byggnation av höghastighetsbanor är en vanlig byggtakt 20 mil per år vilket 

innebär att sträckan Oslo – Stockholm och Oslo – Köpenhamn kan färdigställas 

på 7 år. Ett tydligt exempel på detta är Rail Baltika som planerades i 3 år och 

som byggs på 7 år på en sträcka av 870 km. 
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Höghastighetståg snabbare och bekvämare än 
flyget, bussen och bilen 

Det finns flera faktorer som påverkar vårt val av transportmedel. Avståndet 

mellan Oslo och Stockholm är ungefär 481 kilometer vilket innebär att avståndet 

är tillräckligt kort för dagsresor och distansarbete med höghastighetståg och 

flyg. Val av bil innebär cirka 5 timmars bilkörning, buss 7:30 timmar, tåg 5 

timmar och flyg 3 timmar från centrum till centrum vilket ska jämföras med 

höghastighetståg 2 timmar. 

 

Figur 6. Restider mellan Oslo och Stockholm. Gröna pilar miljö och 

energieffektivt resande. Röda och orangea pilar miljöpåverkande och 

energiineffektivt resande. 

 

Restiden är en avgörande faktor som påverkas om resorna upprepas flera gånger 

per år eller enstaka gånger och de påverkar våra prestationer i arbetsliv och 

studier etc. Minst påverkan har restiden vid enstaka resor eller fritids- och 

nöjesresor eftersom man har mer tid för själva resan och störst påverkan har 

restiden för arbetspendling och affärsresor. 

Pris påverkar valet av transportmedel för personer med låg inkomst. De 

ekonomiskt svaga grupperna i samhället har inte råd med bil och är den grupp 

som mest behöver billiga och snabba transporter för att finna bättre avlönade 

arbeten. De stängs ute av flyget som resealternativ och hänvisas därför till tåg 

eller buss. Just detta faktum förändras med höghastighetståg som är både billiga 

och snabbare än tåget, bussen, bilen och flyget, detta skapar ökat välstånd. 

Dyrare biljetter för normal och höginkomsttagare finns alltid tillgängliga för 

kunderna vilket innebär att även de med låga eller normala inkomster ges 

samma möjligheter till att resa snabbt och effektivt för arbete eller studier, detta 

i sin tur leder till förbättrad ekonomi och därmed ekonomisk tillväxt.  

Det är möjligt att erbjuda låga biljettpriser på höghastighetståget eftersom 

energieffektiviteten är mycket hög och därmed extremt låg energikostnad för 

transporten på grund av att det inte är ett oljeberoende transportslag samt att 

det mer eller mindre är frågan om en fast kostnad att köra tåg på en bestämd 

sträcka oberoende av antalet resenärer på tåget.  

Ett modernt höghastighetståg kommer att köra sträckan Oslo – Stockholm och 

Oslo – Köpenhamn på 2 timmar till attraktiva priser för alla medborgarna i de 

tre länderna. En samhällsservice som berikar våra liv och individens 

utvecklingsmöjligheter samt att för nationerna närmare varandra.  
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Utöver restid och pris måste andra faktorer uppfyllas vid valet av 

transportmedel. 

 

 

Figur 7. Faktorer som påverkar vårt val av transportmedel. Källa: NS Rail. 

 

Viktigaste och största påverkan av faktorerna är säkerhet och punktlighet. 

Transportmedlet skall vara pålitligt så att vi känner oss säkra och trygga under 

resan. Flyget och höghastighetståg uppfyller dessa krav på ett övertygande sätt. 

Idag är höghastighetståg säkrare än flyget med avseende på personskada mätt i 

personkilometer per år. Bil resor är förknippade med stora risker vid dåliga 

väderförhållanden, mörker och halka samt att andra medtrafikanter kan vara 

drog eller alkoholpåverkade och orsaka en olycka som inte är beroende av den 

andra medtrafikanten. Detta är tydligast för barnfamiljer som föredrar att resa 

med tåg framför att köra bil. 

Stora brister förekommer med avseende på punktligheten på det konventionella 

järnvägsnätet främst i Sverige orsakade av Trafikverket och tågoperatören där 

vart tredje fjärrtåg i genomsnitt blir försenat 39 minuter, något bättre är 

punktligheten i Norge och Danmark. Detta beror främst på Trafikverkets 

organisation och stora kapacitetsproblem i järnvägssystemet samt en dåligt 

underhållen järnväg som är ekonomi- och administrationsstyrd av Trafikverket 

snarare än ett tekniskt styrt järnvägsunderhåll. Förseningar för bilister och 

bussar är sällsynta eftersom hela vägsystemet är överdimensionerat med 

avseende på tillgänglig kapacitet på vägarna. Devisen ”tomma vägar och fulla 

spår” är passande i detta sammanhang. 

Hög hastighet erbjuder endast flyget och höghastighetståget vilket ger korta 

restider på längre avstånd. Bil, buss och konventionellt tåg kör långsammare och 

har därför en konkurrensnackdel mot flyget och höghastighetståget. Det finns 

alltså ingen koppling mellan miljövänligt resande och hög hastighet eftersom 

höghastighetståget är både snabbt, energieffektivt och det miljövänligaste 

transportmedlet på land. 

Välbehag kan vändas till obehag inom alla transportslag men är nästan helt 

obefintligt på höghastighetståg. Luftgropar, turbulenta landningar och 

12 



   

 
 
 
 

  

klaustrofobi i flygplan kan göra resan till en mardröm. Det samma gäller för 

buss och bil där mörker, halka och dåligt väder kan orsaka stort obehag. För 

konventionella tåg är bristande komfort och pålitlighet så stor att 60 miljoner 

tågresor per år väljs bort i Sverige värderat till 3,6 miljarder kronor per år i 

förlorade biljettintäkter vilket är 10 % av hela omsättningen i 

järnvägsbranschen. 

Komforten är högst i höghastighetståg något sämre i flyg och bil och ännu sämre 

i konventionellt tåg och på bussar. Att färdas med höghastighetståg är så 

bekvämt att man kan bygga korthus eller balansera ett mynt på högkant under 

en resa i 350 km/h vilket är omöjligt i de andra transportslagen som även kräver 

säkerhetsbälten för att undvika personskador under resan. 

 

  

Figur 8. Högsta komfort är på höghastighetståg där ett mynt på högkant kan 

stå i flera minuter utan att välta i 300 km/h på ballastfritt spår. Barn kan 

bygga med klotsar som inte faller ner. Källa: Ola von Koskull. 

 

Atmosfären kring flyg och flygplatser upplevs ofta positivt av resenären till 

skillnad från busshållplatser och stationsperronger som ofta är illa 

väderskyddade och saknar andra service funktioner för resenärerna som det 

finns rikligt av på flygplatserna. Moderna höghastighetsstationer byggs idag på 

liknande sätt som flygplatser eftersom reseströmmarna snabbt blir mycket stora 

och därmed finns ett betydande marknadsunderlag för service till resenärerna. 

Att använda tiden effektivt görs bäst på höghastighetståg som har internet 

uppkoppling och arbetsutrymme samt möjlighet för avkopplande digitala 

tjänster för film, spel och musik. Dessa tjänster saknas helt för bilförare av 

säkerhetsskäl. 

Med kortare total restid än flyget, prisvariationer på biljetter som passar alla 

medborgare, god atmosfär och komfort fyllt med välbehag i hög hastighet, som 

är säkert och pålitligt kommer höghastighetståget mellan Oslo och Stockholm 

och Köpenhamn att vara ett första hands val för nästan alla resor på sträckorna. 
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Diagram 4. Möjliga marknadsandelar med höghastighetståg mellan Oslo och 

Stockholm. Källa: KTH. 

Det är alltså möjligt att med höghastighetståg vinna så stora marknadsfördelar 

att endast ett fåtal flyg i framtiden kommer att trafikera sträckan Oslo – 

Stockholm och Köpenhamn. På sträckan Nagoya – Tokyo trafikeras endast 2 

flyg per dag eftersom resenärerna väljer höghastighetståget Shinkansen före 

flyg. 

Höghastighetståg är alltså snabbare, säkrare, miljövänligare och bekvämare än 

flyget, bussen, bilen och det konventionella tåget och därför blir det i framtiden 

ett marknadsledande transportslag på sträckan Oslo – Stockholm och till 

Köpenhamn. 
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Växande transportmarknad 

Transportmarknaden växer mycket snabbt och det innebär att efterfrågan på 

transporter kommer att öka i framtiden. Drivande faktorer för ökad efterfrågan 

av transporter är följande: 

 ökad befolkningstillväxt 

 ökad BNP 

 medvetet miljöval 

 ny teknisk utveckling 

 ökat personligt behov av rörlighet 

 

Befolkningstillväxten i Oslo och Aakershus området är cirka 30 % i Sverige 24 % 

och Danmark +28 % inom 20 år. Idag beräknas cirka 5,7 miljoner människor bo 

i området mellan Oslo och Stockholm och med en 20 % befolkningsökning 

innebär det att det kommer att bo minst 6,8 miljoner invånare i området år 

2040. 

Den beräknade BNP ökningen antas ligga på 3 % enheter per år vilket innebär 

en förväntad förändring av ekonomin inom 20 år på 60 %. Höghastighetsbanan 

Oslo – Stockholm och Oslo – Köpenhamn framtidssäkrar att tillväxten sker 

mellan Oslo – Stockholm/Köpenhamn inom den nordiska triangeln och inte 

accentueras enbart till storstadsregionerna. 

Miljömedvetenheten har i Sverige medfört att biltrafiken minskat med 1,5 % per 

år under en längre tid och att tågtrafiken ökat med 3 % per år. Trots snedvridna 

investeringar i vägnätet och uteblivna investeringar i järnvägsnätet vinner 

järnvägen fler resenärer trots katastrofal punktlighet. Orsaken är att 

Trafikverkets beräkningsmetoder missgynnar investeringar i järnvägen och 

favoriserar väginvesteringar som därmed orsakat järnvägens kapacitetsproblem 

idag på grund av Trafikverkets systematiska beräkningsfel i deras prognoser. 

Ny teknisk utveckling innebär exempelvis att höghastighetståg förändrar 

resebeteendet över gränsen mellan Norge och Sverige men även till Danmark. 

En bussresa mellan Oslo och Karlstad tar cirka 3 timmar och i framtiden med 

höghastighetståg endast 45 minuter. En sådan kraftig restidsförkortning innebär 

att marknadsefterfrågan för transporter ökar markant beroende på att helt nya 

marknadsmöjligheter uppstår som konsekvens av den förkortade restiden för 

individen som ger bättre tillgång till studier, arbetspendling, kultur och turism 

mellan länderna. Att utveckla ett binationellt lärosäte skulle stärka 

gränsområdet och det möjliggörs med en höghastighetsbana mellan länderna. 

Nya arbetspendlingsmöjligheter uppstår som inte var möjliga tidigare och 

därmed ökar efterfrågan på transporter över gränsen. Det innebär också att 

reallöneökningen blir större än utan höghastighetståg vilket bidrar till ökad 

köpkraft hos befolkningen och minskad social segregation och sociala kostnader 

i samhället. 

Ungefär tillkommer generellt 20 % nya resor på grund av höghastighetstågets 

fördelar vilket innebär en marknadstillväxt för höghastighetståg som grundar 

sig på personers ökade vilja till rörlighet och utbyte mellan människor, regioner 
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och länder. 494 000 svenska turister besökte Norge 2017 och den andelen ökar 

med förbättrad tillgänglighet med höghastighetståg mellan länderna. 

Trafikeringen med flyg mellan Oslo och Stockholm genomförs med 21 flyg per 

riktning med plats för 150 passagerare det vill säga totalt 3 150 platser per 

riktning och dygn vilket motsvarar 2 miljoner resor per år. Det går 6 tåg (3 tåg 

per riktning) per dygn över gränsen mellan Sverige och Norge med cirka 0,4 

miljoner resor per år och gränsen passeras av 9 bussar per riktning vilket 

motsvarar 0,23 miljoner resor per år. Uppskattningsvis körde det 7 840 bilar 

över gränsen på två ställen i Charlottenberg och Töcksfors E18 per dygn vilket 

motsvarar 2,5 miljoner fordon per år. Totalt 5,13 miljoner resor per år över 

gränsen vilket motsvarar Norges befolkning i runda tal. Nedanstående tabell 

visar transportvolymerna över gränsen mellan Sverige och Norge. 

 

Antal resor Bil Buss Tåg Flyg Summa  Prognos 2040 

Miljoner resor per år 2,50 0,23 0,40 2,00 5,13 6,67 

Tabell 1A. Antal resenärer som åker över gränsen mellan Norge och Sverige år 

2017. Källa: Tüv Süd.  

 

Av tabellen ovan är bedömningen att enbart befolkningstillväxten gör att det 

tillkommer ytterligare 1,54 miljoner resor mellan Sverige och Norge år 2040 till 

totalt 6,67 miljoner resor, ökad BNP motsvarar ytterligare 0,38 miljoner resor. 

Väg och flygtrafiken kommer också att öka främst som en konsekvens av 

befolkningsökningen men kan med höghastighetståg istället minska betydligt. 

Det tillkommer ytterligare 1 miljon resor på grund av marknadstillväxt orsakad 

av höghastighetstågets fördelar och skulle arbetspendlingen slå väl ut mellan 

Karlstad och Oslo området så kan upp emot 3,2 miljoner arbetsresor per år 

tillkomma mellan Norge och Sverige. 

 

Antal resor Summa BNP HSR Pendling Summa  Prognos 2040 

Miljoner resor per år 5,13 0,38 1,00 3,2 9,71 12,62 

Tabell 1B. Antal resenärer som åker över gränsen mellan Norge och Sverige på 

grund av ökad BNP, höghastighetståg och arbetspendling år 2028 och 2040. 

Källa: Tüv Süd.  

 

Dagens 5,13 miljoner resor över gränsen mellan Sverige och Norge över gränsen 

kommer att öka till 12,62 miljoner resor år 2040. Omräknat i personkilometer 

är det 2,4 miljarder personkilometer som ökar till 5,9 miljarder personkilometer 

2040. 

Regionala resor är sådana som inte är gränsöverskridande resor och som 

påverkas av de regionala arbetsmarknaderna utmed banan. Eftersom 

höghastighetståget passerar flera arbetsmarknadsregioner såsom Oslo, Karlstad, 

Örebro, Västerås, Eskilstuna och Stockholm som totalt har 3,4 miljoner invånare 

så tillkommer regionalt resande mellan dessa orter med höghastighetståg. I 

genomsnitt åker man tåg i Sverige 22 gånger per person och år vilket i detta fall 
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Intäkterna på höghastighetsbanan mellan Oslo – Stockholm är 2028: 

10 – 17,3 miljarder kronor per år. 

skulle ge 74,8 miljoner resor varav andelen regionala resor är 50 % av den totala 

marknadsefterfrågan. Det finns alltså ytterligare 37 miljoner regionala resor 

med en medeldistans på 59 kilometer som kan göras med höghastighetståg på 

sträckan mellan Oslo och Stockholm vilket motsvarar totalt 2 miljarder 

personkilometer som förväntas öka till 2,7 miljarder personkilometer eller 49 

miljoner regionala resor per år 2040. 

Det regionala resandet är 4 gånger större än det internationella resandet och det 

är därför viktigt att mindre orter får tillgång till höghastighetståg mellan Oslo – 

Stockholm och Köpenhamn. 

Internationella resor 2018 på sträckan Oslo – Stockholm och regionala resor 

motsvarar totalt 4,4 miljarder personkilometer per år och år 2040 beräknas till 

totalt 7,8 miljarder personkilometer. En lågprisbiljett kostar 1,5 kronor per 

kilometer och högstapris 3 kronor per kilometer. En lågprisbiljett mellan Oslo 

och Stockholm cirka 457 kilometer bedöms kosta 685 kronor och högstapris 

1371 kronor och medelpriset antas vara 1028 kronor. Biljett intäkterna för 

internationella resor beräknas till 9,9 miljarder kronor per år och år 2040 

uppgår det till 17,6 miljarder kronor per år. 

Regionala resor i Sverige är i genomsnitt 59 kilometer och med lägsta pris blir 

det 3 miljarder kronor och år 2040 beräknas det till 4 miljarder kronor.  

Totalt kommer marknadsvärdet för resor mellan Oslo och Stockholm vara 12,9 

miljarder år 2018 och öka till 21,6 miljarder kronor per år. Vid 80 % av 

marknadsandelen för höghastighetståget blir marknadsvärdet 10 miljarder 

kronor 2028 och 17,3 miljarder kronor 2040. 
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Trafikverkets åtgärdsvalsstudie  

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan Oslo - 

Stockholm under år 2017 vilken kommenteras i valda delar i detta kapitel. 

Tidsperspektiven är år 2030 och år 2040. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

reflekterar inte den kraftiga befolkningstillväxten i Norge och Sverige samt det 

ökande transportbehov det leder till. En höghastighetsbana mellan Oslo och 

Stockholm finns beskriven bortom år 2040 med sikte mot år 2060 – 2090. På 

grund av de passiva investeringarna kommer reseunderlaget endast att öka från 

290 000 resor per år till 385 000 resor per år 2040 – i det närmaste en 

oförändrad situation i förhållande till befolkningstillväxten – och därmed 

minskar tågets marknadsandelar i jämförelse mot andra transportslag. 

Trafikverket föreslår alltså åtgärder som minskar intresset att åka tåg mellan 

Oslo – Stockholm. 

 

 

Figur 9. 16 sträckor av 20 sträckor har kapacitetsproblem 2018 som ligger 

kvar i järnvägssystemet bortom 2060. Ingen kapacitetsförbättring. Källa: Tüv 

Süd. 

 

Föreslagna långsiktiga åtgärder enligt Trafikverket som är färdigställda senast år 

2040 inom järnväg är följande:  

 utbyggnad till dubbelspår kvarvarande enkelspårsträckor på Mälarbanan 

Västerås – Örebro (ingen hastighetshöjning) 

 utbyggnad till dubbelspår kvarvarande enkelspårsträckor på 

Värmlandsbanan Kristinehamn – Kil (ingen hastighetshöjning) 

 utbyggnad till dubbelspår i ny sträckning Örebro - Kristinehamn 

 utbyggnad till dubbelspår ny, eller delvis ny, sträckning Karlstad - Oslo 
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Ovan angivna förslag på åtgärder finns inte med i Nationell Transport Plan 2018 

– 2029 och är rapporterade som brister i järnvägssystemet. Därför kan de inte 

vara klara år 2040 utan betydligt senare bortom år 2060. 

På kort sikt med färdigställande senast 2030 föreslås ett tiotal steg 1-3-åtgärder 

och följande steg 4-åtgärder: 

 kapacitetshöjande åtgärder på Mälarbanan Västerås – Örebro 

 kapacitetshöjande åtgärder på Värmlandsbanan Kristinehamn – Kil 

 kapacitetshöjande åtgärder på Svealandsbanan Folkesta - Rekarne  

 kapacitetshöjande åtgärder genom Örebro 

 förbättrade passagerarflöden på Västerås C. 

Mellan Stockholm och Oslo finns det ett antal brister i infrastrukturen som 

begränsar utvecklingsmöjligheterna. Dessa brister är framförallt: 

 låg tillgänglighet och bristande punktlighet för personresor  

 bristande trafiksäkerhet och framkomlighetsproblem då stora mängder 

gods transporteras på en i delar hårt belastad infrastruktur. 

Dessa problem har också lyfts fram i flera tidigare utredningar. Kapacitets-

höjande åtgärder innebär inte kortare restider utan oftast längre restider då fler 

mötesstationer byggs vilket leder till lägre medelhastighet och fler uppehåll utan 

resenärsutbyten. I vissa fall uteblir kapacitetshöjningen helt för att 

kapacitetsproblemet flyttar sig till en annan linje före eller efter den åtgärdade 

sträckan. 

Dagens järnväg mellan Oslo och Stockholm har följande brister: 

 Det är trångt ombord på tågen i Mälardalen. Under högtrafik uppstår 

därför platsbrist ombord på tågen. 

 Dålig wifi-uppkoppling. Möjligheten att arbeta ombord på tågen är 

avgörande för många av de resenärer som pendlar över längre avstånd. 

 Olika biljettsystem inom en och samma resa. I dag saknas dock ett 

samordnat biljettsystem. 

 Tidskrävande byten (till exempel i Hallsberg vid resa mellan Karlstad 

och Örebro). 

 Brister i drift och underhåll av järnvägen. 

 Bristande punktlighet. Högt kapacitetsutnyttjande, bristande underhåll 

och problem med fordon påverkar järnvägssystemets robusthet. 

 Restiderna med tåg är inte konkurrenskraftiga. 

 Ojämn standard på järnväg påverkar hela stråket. Värmlandsbanan och 

Kongsvingerbanan är enkelspåriga banor med sträckor av lägre 

standard.  

 Järnvägens kvalitetsbrister gör att tåg inte blir en naturlig del i 

kollektivtrafiken. Det hämmar tillgänglighet, tillväxt och 

konkurrenskraft. 

 Högt kapacitetsutnyttjande. Det finns en tydlig konkurrens om 

utrymmet på spåren vilket totalt sett hämmar utvecklingen på järnvägen. 
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 Bristande redundans. Enkelspåret på Värmlandsbanan och 

Kongsvingerbanan gör att det inte finns någon redundans. 

 Det saknas en järnvägslänk på sträckan mellan Örebro – Karlskoga -

Kristinehamn. 

 Avsaknad av norsk-svensk trafikplan. På nationell, men även på regional 

nivå, finns stora brister i samarbetet mellan länderna avseende 

transporter och den fasta infrastrukturen. 

 Avsaknad av gemensam målbild. 

 Bristande engagemang från aktörerna i Stockholm och Oslo. 

 Bristande internationell tillgänglighet från mellanmarknader. En hög 

tillgänglighet till flygplatser är viktigt för den internationella 

tillgängligheten. Från mellanmarknaderna till de stora flygplatserna 

Gardermoen och Arlanda finns det dock allvarliga brister i 

tillgängligheten. 

Listan på angivna brister är mycket lång och visar hur illa Trafikverket har tagit 

sitt ansvar att leverera ett fungerande transportsystem mellan Oslo och 

Stockholm. Det saknas styrning så att järnvägstrafiken fungerar punktligt på 

sträckan och med gällande Nationell Transport Plan kommet problemen att 

kvarstå bortom år 2040. 

Trafikverket har satt upp mål för sträckan Oslo – Stockholm till år 2030 vilket är 

att: 

 järnvägssystemet ska vara pålitligt 

 utnyttjandet av befintlig järnväg ska effektiviseras 

 järnvägens kapacitet ska successivt anpassas för att möta trafikens 

utveckling.  

Ovan angivna punkter kan inte uppnås eftersom 16 av 20 linjedelar har 

kapacitetsbrister och kapacitetsproblem idag och därför kan inte järnvägen vara 

pålitlig och det finns heller inte möjlighet att effektivisera nyttjandet av 

järnvägen och därmed kan inte framtidens ökade transportbehov mötas av 

Trafikverket framtidsplaner. 

Trafikverket har även satt upp mål för år 2040 vilka är följande: 

 järnvägens konkurrenskraft mot flyg, bil och lastbil ska stärkas och dess 

marknadsandelar för person- och godstrafik ska öka 

 järnvägen ska möjliggöra; max tre timmars restid mellan Stockholm och 

Oslo, konkurrenskraftiga restider mellan stråkets nodstäder, utpekade 

nodstäder är Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Örebro, Karlskoga, 

Karlstad och Oslo med en turtäthet i nivå med ett attraktivt 

transportsystem. 

Målen som är satta av Trafikverket matchar inte de föreslagna åtgärderna. Inga 

av de åtgärder i järnvägssystemet som Trafikverket avser att göra finns med i 

Nationell Transport Plan 2018 – 2029. Dessutom leder inga av punkterna ovan 

till kortare restider vilket gör att järnvägens marknadsandel inte kan öka. Nedan 

följer exempel på beslutade och eller pågående åtgärder enligt följande: 
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 Utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan. Pågående utbyggnad till fyrspår 

Barkarby - Kallhäll och beslutad utbyggnad till fyrspår Tomteboda - 

Barkarby. När projektet står klart 2025 har sträckan Tomteboda – 

Kallhäll - Barkarby fyra spår. 

 Utbyggnad till dubbelspår på Svealandsbanan. Utbyggnad till dubbelspår 

sträckan Strängnäs - Härad, vid färdigställande möjliggörs 

halvtimmestrafik Eskilstuna - Stockholm. Utbyggnaden ska vara klar till 

sommaren 2018. 

 Förlängning av mötesstationer på Värmlandsbanan. Förlängning av 

mötesspår i Väse, mellan Karlstad och Kristinehamn. 

 Nya mötesstationer på Värmlandsbanan. Nya mötesspår/mötesstationer 

mellan Kil - Arvika samt i Välsviken och över Pråmkanalen. 

 Ombyggnad Karlstad C. Nytt ställverk och nya plattformsspår. 

Godshanteringen flyttas till Karlstad östra och Herrhagsbangården.  

 Nytt mellanblock Kil - Högboda.  

 Nytt ställverk i Hovsta. 

 Införande av ERTMS på Västra Stambanan. Installation och 

implementering av signalsystemet ERTMS som ska bidra till ett bättre 

kapacitetsutnyttjande. 

 Byte av kontaktledningar på Kongsvingerbanen. Bytet av 

kontaktledningar var planerat att äga rum under 2016 men sköts fram 

två år och planerar nu påbörjas under 2018. 

 Nya mötesstationer på Kongsvingerbanen. 

Åtgärderna som Trafikverket avser att genomföra bidrar inte till att förkorta 

restiden mellan Oslo – Stockholm utan tvärt om förlänga den. Fler 

mötesstationer på Kongsvingerbanan och Värmlandsbanan samt förlängning av 

mötesstationer ger inte kortare restider, än mindre ställverksbyten och 

införandet av ERTMS på Västra stambanan. 

Dubbelspårsutbyggnaden på Mälarbanan och Svealandsbanan syftar till bättre 

regionaltrafik till Stockholm i Mälardalen och innebär att restiden mellan Oslo 

och Stockholm inte förkortar eftersom det inte är möjligt att passera 

regionaltågen som blockerar framfarten för fjärrtågen mellan Oslo och 

Stockholm. 

Trafikverkets ambitionsnivå för år 2040 omfattar följande åtgärder: 

 Genomför utbyggnad till dubbelspår på kvarvarande enkelspårsträckor 

mellan Örebro och Västerås. 

 Genomför utbyggnad till dubbelspår på kvarvarande enkelspårsträckor 

mellan Kristinehamn och Kil. 

 Utbyggnad till dubbelspår i ny sträckning mellan Örebro och 

Kristinehamn. 

 Utbyggnad till dubbelspår i ny, eller delvis ny, sträckning mellan 

Karlstad och Oslo. 

En utbyggnad till dubbelspår innebär att kapaciteten ökar men att hastigheten 

på banan blir oförändrad eftersom man följer befintlig enkelspårsgeometri. 
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Utbyggnad av ny linje Oslo – Karlstad och Kristinehamn – Örebro ger 

restidsförkortningar. Eftersom dessa åtgärder är angivna som brister i Nationell 

Transport Plan 2018 – 2029 kommer de inte att realiseras förrän tidigast med 

utredningsarbeten år 2029 och byggstart sannolikt bortom 2040 med 

färdigställande år 2060. 

Trafikverket har lämnat preliminära åtgärdsförslag mellan Västerås/Eskilstuna 

– Örebro till och med år 2030 vilka är:  

1. Dubbelspår Arboga - Jädersbruk. 

2. Förstärkt kapacitet Jädersbruk - Hovsta. 

3. Förbigångsspår alternativt planskildhet Hovsta.  

4. Ökad kapacitet Örebro. 

5. Förbättrade passagerarflöden till och från plattformar på Västerås C.  

6. Utbyggnad till dubbelspår Folkesta - Rekarne. 

 

Åter igen är restidsförkortningarna mellan Oslo och Stockholm i det närmaste 

obefintliga med minimala kapacitetsökningar i järnvägssystemet som inte står i 

proportion till en 30 % befolkningsökning. 

Trafikverket har lämnat preliminära åtgärdsförslag mellan Kristinehamn och Kil 

till och med år 2030 vilka är följande: 

1. Ny godsbangård med uppställningsspår Välsviken och förbindelsespår 

Välsviken -Karlstads Hamn. 

2. Nytt ställverk i Kil.  

3. Ihopbyggnad av mötesspår Klingerud - Stenåsen med Kils bangård. 

4. Utbyggd mötesstation Skåre.  

5. Nytt triangelspår väster om Kil C mellan Värmlandsbanan och 

Norge/Vänerbanan.  

6. Nytt triangelspår väster om Karlstad C mellan Värmlandsbanan och 

Skoghallsbanan. 

Inga av ovanstående punkter ger restidsförkortningar mellan Oslo och 

Stockholm. 

Trafikverket lämnar övriga preliminära åtgärdsförslag för järnväg, med målår 

2030: 

 Utreda klassificeringen bantyp för Värmlandsbanan. 

 Bättre trafikantinformation. 

 Optimera genom fördelning av trafik på olika spår så att långsamma tåg 

skiljs från snabbare tåg kan fler tåg ges plats på järnvägen. 

 Bygg upp marknaden med busstrafik. 

 Utreda möjlighet till annan finansiering av infrastruktur (Bompeng, OPS 

(offentlig-privat samverkan). 

 Trimma rutiner för underhåll. 

 Ökad bärighet. 

 Anpassa banorna för längre och tyngre tåg. 
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 Använd Trafikverkets lista över sänkta hastigheter – åtgärda dessa! 

 Trimningsåtgärder (signaler, mötesspår, reinvesteringar). 

Ingen av ovan angivna förslag leder till kortare restid mellan Oslo och 

Stockholm.  

Trafikverket har i åtgärdsvalsstudien 2017 för järnväg valt bort följande 

åtgärder:  

 Säkra kapacitet in till Oslo och Stockholm. Tillräcklig kapacitet vid in- 

och utfarten från stråkets ändpunkter är avgörande för att möjliggöra en 

ändamålsenlig trafik. 

 Dubbelspår på Svealandsbanan. 

 Porlasvängen. Ett nytt spår för ökad kapacitet i kopplingspunkten mellan 

Värmlandsbanan och Västra stambanan. 

 Långsiktiga trafikeringsavtal för järnväg. 

 Tydliggöra gränssnittet mellan kommersiell och avtalsstyrd trafik. 

 

Värdering av Trafikverkets åtgärdsförslag 

Tüv Süd kan inte se att restiden mellan Oslo – Stockholm kommer att förkortas 

under överskådlig tid och att kapacitetsproblemen på järnvägen löses och 

därmed kommer också punktlighetsproblemen att vara kvar på sträckan under 

överskådlig tid, bortom år 2040. Viktiga restidsförkortande förslag finns inte 

med i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie inom en rimlig tid. Inte ens i en avlägsen 

tid kan restidsförkortningar vara aktuella enligt Trafikverket och anges som 

brist i Nationell Transport Plan 2018 - 2029. 

 

Figur 10. Beräknad restid mellan Oslo – Stockholm år 2030.  Källa: 

Trafikverket. 

 

Restiderna för järnvägen år 2018 med restider runt 1 timme är mellan Örebro – 

Eskilstuna, Örebro – Västerås, Eskilstuna – Stockholm och Västerås – 

Stockholm. Det innebär att inga åtgärder som Trafikverket föreslår i 

åtgärdsvalsstudien leder till fler nya och större arbetsmarknadsregioner mellan 

Oslo och Stockholm. 

Bane Nor och Trafikverkets planering för sträckan Oslo – Stockholm bidrar till 

ökade samhällsförluster och krympande ekonomisk tillväxt för 

23 



   

 
 
 
 

  

arbetsmarknadsregionerna mellan Oslo och Stockholm än vad som varit möjligt 

om åtgärder som ger restidsförkortningar hade prioriterats och tidigare lagts 

samt att de viktiga sträckorna Oslo – Karlstad och Kristinehamn – Örebro byggs 

omgående. Tabellen nedan visar att samhällskostnaden med avseende på restid 

med Trafikverkets förslag är det 1 278 miljoner kronor per år och fram till år 

2040 motsvarar de ett värde av 28 miljarder kronor. 

 

Från Till Resor/år Tåg 

Restid 

Kostnad 

mkr 

HSR 

restid 

Kostnad 

mkr 

Oslo Stockholm 190 000 5:00 262 2:00 105 

Oslo Karlstad 50 000 2:30 34 0:45 10 

Karlstad Örebro 22 000 1:30 9 0:33 3 

Karlstad Eskilstuna 25 000 2:40 18 1:01 7 

Karlstad Stockholm 270 000 2:30 186 1:15 93 

Örebro Västerås 180 000 0:50 42 0:28 25 

Örebro Stockholm 400 000 1:50 204 0:42 92 

Västerås Stockholm 1 000 000 0:55 262 0:30 138 

Eskilstuna Stockholm 900 000 1:05 261 0:38 261 

Summa 3 037 000  1 278  734 

Tabell 2. Beräknad restidsvärde mellan Oslo – Stockholm år 2018 och med 

höghastighetståg. Källa: Tüv Süd. 

 

Av tabellen ovan kostar det 1 278 000 000 kronor per år i restidskostnad på de 

olika delsträckorna mellan Oslo och Stockholm som jämförs med 

höghastighetståg som reducerar kostnaden till 734 000 000 kronor med 

antagandet om samma resevolym. Det innebär att mellan år 2018 till år 2040 

kommer samhället att förlora 12 miljarder kronor i enbart restidskostnader i 

jämförelse med höghastighetståg. Om man räknar in fler resenärer som kommer 

att åka på höghastighetsbanan ökar kostnaden till 48 miljarder kronor under 22 

år. 

Trafikverket och Bane-Nors förslag på åtgärder mellan Oslo och Stockholm är 

alltså kostnadsdrivande för samhället och skapar ingen ekonomisk tillväxt eller 

förbättrade arbetsmarknadsregionerna utan bidrar till att tågets 

marknadsandelar minskar och ekonomin stagnerar i området mellan Oslo och 

Stockholm. 
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Oslo - Stockholm 2:55 AB 

Oslo – Stockholm 2:55 AB bildades år 2015 och har genomfört en analys av 

fördelarna med förkortade restider på sträckan Oslo – Stockholm tillsammans 

med konsultföretaget Sweco. I rapporten beskrivs projektet som 

samhällsekonomiskt i balans det vill säga att satsade pengar 55 miljarder kronor 

betalas tillbaka med 67 miljarder kronor i samhällsnyttor med en restid på 2:55 

minuter mellan Oslo – Stockholm. Fördelen med rapporten är att den följer 

Sverigeförhandlingens metodik vilket innebär att en direkt jämförelse med det 

svenska höghastighetsnätet är möjlig. Svagheten är att nyttorna undervärderas 

eftersom Trafikverkets beräkningsmetoder används. 

Projektidén är att uppgradera befintliga banor till dubbelspår och att en genare 

sträckning från Oslo till Karlstad och från Kristinehamn till Örebro byggs. Det 

innebär att hastigheten kommer på större delen av järnvägsnätet att vara 160 - 

180 km/h och uppgraderingen på nya sträckorna med ballastspår för 250 km/h 

det vill säga 1980-tals teknik. Medelhastigheten blir endast 165 km/h. Projektet 

skall vara klart år 2040. Enligt Världsbanken byggs inga nya banor för 

hastigheter under 200 km/h och få nya banor för 250 km/h utan normalt byggs 

de för 350 – 400 km/h. 

 

 

Figur 11. Ny linje Lilleström – Arvika och Kristinehamn – Karlskoga – Örebro, 

nytt dubbelspår Arvika – Karlstad – Kristinehamn och Örebro – Kolbäck. 

Källa Sweco. 

Först byggs sträckan Kil – Kristinehamn – Örebro – Kolbäck som kan vara klar 

år 2034 och sträckan Lilleström – Arvika - Kil kan vara klar år 2040. Den 

långsamma utbyggnadstakten ger en räntekostnad på 13,4 miljarder kronor med 

4 % ränta. Av satsade 55 miljarder kronor skall ¼ del vara räntekostnader innan 

nyttorna uppnås. 

Trafikverkets passiva investeringsnivå ökar inte resandet över gränsen mellan 

Norge och Sverige. Enligt Sweco rapporten kommer 2:55 projektet att öka 

resandet från 65 miljoner av- och påstigande resenärer per år till 85 miljoner på- 

och avstigande resenärer år 2040. Den gränsöverskridande trafiken bedöms bli 

2 927 000 resenärer. 
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Figur 12. Restider med 2:55 projektet blå i jämförelse med dagens restider i 

grönt. Källa: Sweco. 

 

Restiderna för järnvägen 2018 med restider runt 1 timme är mellan Örebro – 

Eskilstuna, Örebro – Västerås, Eskilstuna – Stockholm och Västerås – 

Stockholm. Nya sträckor som tillkommer med projekt Oslo – Stockholm 2:55 är 

enbart mellan Karlstad – Örebro. Det innebär att projekt Oslo – Stockholm 2:55 

har begränsad regional arbetsmarknadsnytta och knyter inte Osloområdet 

närmare Karlstad och därmed får inte Värmland någon större nytta av projektet. 

Projekt Oslo – Stockholm 2:55 har kraftigt överdrivit arbetsmarknads-

regionernas pendlingsområde till 1:17 timmar (77 minuter) vilket innebär att 

med anslutningsresor mellan bostad och station och mellan station och 

arbetsplats uppgår till över 90 minuter per resväg och det innebär att viktiga 

arbetsmarknadsregioner inte alls överlappas eller bidrar till ökad arbetspendling 

som påstås av projektet. För att få ökad arbetspendling måste restidsmålet vara 

under 60 minuter för att motivera till arbetspendling och måste därför vara 

styrande för vald hastighet på järnvägen. 
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Figur 13. Pendlingstider på 77 minuter 1:17 timmar fungerar inte generellt. 

Källa: Sweco. 

Av figuren ovan framgår det tydligt att restider över 60 minuter inte ökar 

intresset för arbetspendling och därför kommer inte projekt Oslo – Stockholm 

2:55 i någon större omfattning bidra till ekonomisk tillväxt med undantaget av 

området Karlstad – Karlskoga – Örebro som tillkommer. Den viktigaste länken 

Oslo – Karlstad uteblir på grund av för lång pendlingstid. Projektet bör 

betraktas som en förlängning av Svealandsbanan och Mälarbanan snarare än en 

ny järnväg mellan Oslo – Stockholm, alltså ett svenskt projekt utan betydelse för 

Norge. 

För att se om projekt Oslo – Stockholm 2:55 ger stora restidsvinster i jämförelse 

med dagens järnvägssystem jämförs de båda alternativen i nedanstående tabell. 

Från Till Resor/år Tåg 

Restid 

Kostnad 

mkr 

S-tåg 

restid 

Kostnad 

mkr 

Oslo Stockholm 190 000 5:00 262 2:55 155 

Oslo Karlstad 50 000 2:30 34 1:17 17 

Karlstad Örebro 22 000 1:30 9 0:35 3 

Karlstad Eskilstuna 25 000 2:40 18 1:17 9 

Karlstad Stockholm 270 000 2:30 186 1:25 108 

Örebro Västerås 180 000 0:50 42 0:42 35 

Örebro Stockholm 400 000 1:50 204 1:16 138 

Västerås Stockholm 1 000 000 0:55 262 0:42 193 

Eskilstuna Stockholm 900 000 1:05 261 0:48 199 

  3 037 000  1 278  857 

Tabell 3. Beräknad restidsvärde mellan Oslo – Stockholm år 2018 och med 

snabbtåg med projekt 2:55 år 2040. Källa: Tüv Süd. 
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Av tabellen ovan kostar det 1 278 000 000 kronor per år i restidsförluster på de 

olika delsträckorna mellan Oslo och Stockholm som med snabbtåg med projekt 

Oslo – Stockholm 2:55 kan reduceras till 857 000 000 kronor med oförändrade 

resevolymer. Det innebär att mellan 2018 till 2040 kommer samhället att förlora 

9,2 miljarder kronor enbart restidskostnader. Om man räknar in fler resenärer 

som kommer att åka på stambanan mellan Oslo och Stockholm ökar kostnaden 

till 18,5 miljarder kronor under 22 år. 

Utöver restidsnyttor tillkommer andra nyttor såsom samhällsekonomiska 

nyttor, bostadsnyttor, arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, godsnyttor, 

studienyttor, sociala nyttor, integrationsnyttor och miljönyttor. 

Projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB har på ett tydligt sätt beskrivit det som 

Trafikverket borde beskrivit i åtgärdsvalsstudien men som de undviker att göra. 

Därför är föreslagna investeringar motiverade om än med samma passiva 

tidsplan med färdigställande till år 2040 och med kraftigt begränsade 

arbetsmarknadsnyttor för samhället. Projektet missar dessutom det viktigaste 

att knyta Oslo närmare Karlstad på grund av att pendlingstiderna överskrider 60 

minuter. Att arbetspendla över 3 timmar om dagen mellan Karlstad och Oslo är 

olämpligt. Att Nationell Transport Plan 2018 – 2029 satt punkt för projektet 

redan nu är ytterligare ett problem eftersom det inte kan förverkligas. 

Eftersom Projekt Oslo – Stockholm 2:55 och Trafikverkets åtgärdsstudie missar 

Oslofjordens marknadsunderlag med 1,2 miljoner människor, exklusive Oslo 

kommun via Arvika till Karlstad är lösningen inte intressant i Norge som 

efterfrågar en förbindelse i Östfold via Årjäng till Karlstad. 

Sammantaget innebär detta att varken Trafikverkets åtgärdsvalsstudie eller Oslo 

– Stockholm 2:55 AB kan förbättra restiderna mellan Oslo – Stockholm under 

överskådlig tid bortom år 2060 med stora samhällsekonomiska förluster och 

inbromsande ekonomisk tillväxt för orterna mellan Oslo och Stockholm. 
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Nordiska höghastighetsbanor 

Höghastighetsbanor med hastigheter mellan 350 – 400 km/h är normalt att 

bygga globalt och byggs med ny snabbare teknik och moderna produktions-

metoder på bro. Det möjliggör att en höghastighetsbana mellan Oslo – 

Stockholm kan vara klar år 2028 med en restid på 2 timmar. Detta är mycket 

viktigt för att skapa fler starka arbetsmarknadsregioner såsom Oslo – Karlstad, 

Karlstad – Örebro och Örebro – Stockholm. Detta klara inte Trafikverkets 

åtgärdsvalsstudie eller Projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB med undantag av en 

arbetsmarknadsregion Karlstad – Örebro. 

Genom att bygga en helt ny höghastighetsbana med ballastfritt spår och modern 

spårgeometri är det enkelt att uppnå mycket korta restider. Att kombinera på- 

och avkörning till det konventionella nätet på befintliga stationer nås de centrala 

stationslägena och naturliga bytespunkter kommer att fungera väl tillsammans 

med det konventionella tågen. På så vis förstärker höghastighetsbanan det 

konventionella järnvägsnätet och vice versa. 

Höghastighetsbanan kommer att tillåta godståg på vissa sträckor för att tillåta 

omledning på natten så att Trafikverket kan underhålla den konventionella 

järnvägen effektivare och bättre. Det kommer också att vara möjligt för 

tågoperatörer att ”gena” med höghastighetsbanan på vissa sträckor där man kan 

göra stora restidsbesparingar i luckorna mellan höghastighetstågen mellan Oslo 

– Stockholm. 

 

 

Figur 14. Ny höghastighetsbanan mellan Oslo – Stockholm fungerar bra i ett 

Nordiskt och globalt perspektiv. Banan är klar år 2028. 

 

Den nya höghastighetsbanan byggs främst med broteknik med ballastfritt spår 

och med så rak spårgeometri som möjligt och med 25 kV och 50 Hz som är 

betydligt mer energi effektivare än 15 kV och 16,7 Hz. Det betyder att 

höghastighetstågen kan köra på två spänningar och frekvenser såsom X2 och 

Öresundstågen. 
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Figur 15. Det går snabbast att bygga järnväg på bropelare eftersom 

markarbetena reduceras med 95 %. 

 

Hela höghastighetsbanan byggs på en gång eftersom det ger en låg räntekostnad 

och nyttorna för samhället kommer snabbt tillbaka. Vid en byggtid på 7 år är 

räntekostnaden vid 4 % ränta 27,2 miljarder kronor och kan byggtiden kortas 

ner till 5 år blir räntan 20,2 miljarder en besparing på 7 miljarder kronor. Varje 

produktionsdag från 7 till 5 år är värd 10 miljoner kronor per dag i 

räntebesparingar vilket är samma kostnad som för 2 000 dagsverken. Därför 

läggs stor vikt vid mycket effektiva produktionsmetoder vid byggnation av 

höghastighetsbanor. 

Med en ny höghastighetsbana skapas flera nya arbetsmarknadsregioner såsom 

Oslo – Karlstad, Oslo – Karlskoga, Karlstad – Örebro, Karlstad – 

Västerås/Eskilstuna, Karlskoga – Stockholm, Örebro – Stockholm, Örebro – 

Västerås/Eskilstuna och Västerås/Eskilstuna – Stockholm som alla nås inom 1 

timme. 

 

 

Figur 16. Restider i blått med höghastighetståg på ny bana år 2028 och 

restider i grönt med dagens tåg. 

 

Den nya höghastighetsbanan ger full arbetsmarknadsnytta och ekonomisk 

tillväxt inom hela området mellan Oslo och Stockholm till skillnad från 

Trafikverkets och Projekt Oslo – Stockholm 2:55 förslag. 
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Dagen järnväg kostar 1 278 000 000 kronor per år i restidsförluster på de olika 

delsträckorna mellan Oslo och Stockholm som med höghastighetståg kan 

reduceras till 734 000 000 kronor med samma resevolym. Det innebär att 

mellan år 2018 till år 2040 kommer samhället att förlora 12 miljarder kronor i 

enbart restidskostnader i jämförelse med höghastighetståg. Om man räknar in 

fler resenärer som kommer att åka på höghastighetsbanan ökar kostnaden till 

48 miljarder kronor under 22 år. 

Nedanstående tabell visar exempel på restider som kan uppnås med en helt ny 

banan där tre olika tågkoncept samverkar på banan. 

Station Snabb Hurtig Express 

Oslo 00:00 00:00 00:00 

Ski 00:11 00:11  

Spydeberg 00:18   

Askim 00:20 00:20  

Mysen 00:26   

Örje 00:31   

Årjäng 00:39 00:32  

Långserud 00:48   

Säffle 01:00   

Grums 00:55   

Karlstad 01:05 00:51 00:45 

Kristinehamn 01:20   

Karlskoga 01:25 01:10  

Lanna 01:34   

Örebro 01:40 01:25 01:18 

Arboga 01:55   

Köping 01:59   

Kolbäck 02:05   

Västerås 02:10 01:53  

Enköping 02:22   

Bålsta 02:32   

Arlanda 02:42 02:25  

Stockholm 02:40 02:23 02:00 

Arboga 01:55   

Kungsör 02:03   

Eskilstuna 02:10 01:52  

Strängnäs*  02:21   

Södertälje 02:36   

Stockholm 02:50 02:30 02:10 

Tabell 4. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028.* befintlig bana. 
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Tidtabellen ovan visar att oberoende av vald tågtyp kommer man under 3 

timmar mellan Oslo och Stockholm och samtidigt kan mellanmarknadens 

transportbehov lösas mycket effektivt. Den mindre orten ingår i en 

storstadsregion precis som den större orten samverkar med andra större orter 

och storstadsregioner. Arbetskraftsförsörjningen har därmed säkrats för 

näringslivet i framtiden på hela sträckan Oslo - Stockholm. 

 

Med en ny höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn skapas flera nya 

arbetsmarknadsregioner såsom Oslo – Sarpsborg/Halden, Oslo – 

Uddevalla/Trollhättan, Oslo – Göteborg, Uddevalla/Trollhättan – Halmstad, 

Göteborg – Lund/Malmö och Halmstad – Lund/Malmö/Köpenhamn som alla 

nås inom 1 timme. 

 

Figur 17. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028 i blått och 

befintliga restider i grönt. 

 

Den nya höghastighetsbanan ger full arbetsmarknadsnytta och ekonomisk 

tillväxt inom hela området mellan Oslo och Köpenhamn till skillnad från idag 

och de planer Trafikverket har för framtiden. I Nationell Transport Plan 2018 – 

2029 finns inga förbättringar mellan Sverige och Norge vilket innebär att 

Göteborg och Oslo området tappar mycket stor ekonomisk tillväxtkraft som går 

förlorad. 

Nedanstående tabell visar exempel på restider som kan uppnås med en helt ny 

höghastighetsbana där tre olika tågkoncept samverkar på banan. 
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Station Snabb Hurtig Express 

Oslo 00:00 00:00 00:00 

Ski 00:11   

Spydeberg 00:18   

Askim 00:20 00:20  

Mysen 00:26   

Sarpsborg 00:40 00:37  

Halden 00:52   

Strömstad 01:04   

Uddevalla 01:22   

Trollhättan 01:52   

Göteborg 01:52 01:17 01:00 

Halmstad 02:22 01:47  

Helsingborg 02:52   

Landskrona 03:05  01:47 

Lund 03:21 02:17  

Malm Syd 03:36 02:32  

CPH Airport 03:50 02:46  

Köpenhamn 04:00 02:56 02:00 

CPH Airport   02:15 

Tabell 5. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028.* befintlig bana. 

 

Tidtabellen visar att med en kombination av olika tåg kan man få restider som är 

attraktiva för alla samhällena utmed höghastighetsbanan. Den mindre orten 

ingår i en storstadsregion precis som den större orten samverkar med andra 

större orter och storstadsregioner. Arbetskraftsförsörjningen har därmed 

säkrats för näringslivet i framtiden mellan Oslo och Köpenhamn vilket ger 

mycket stor och stark ekonomisk tillväxt för Bohuslän, Göteborg och Halland. 
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Höghastighetsbana Oslo - Stockholm 

Detta kapitel beskriver översiktligt en beräkningslinje mellan Oslo – Stockholm 

och kostnader för en höghastighetsbanan byggd med främst broteknik. En 

banvall med 3 meters höjd över marken har en basbredd på 26 meter och väger 

140 ton per meter att bygga. Avståndet mellan Oslo och Stockholm är cirka 476 

kilometer vilket skulle leda till 12,4 miljoner kvadratmeter markarbeten och 66,7 

miljoner ton masshantering motsvarande 2,7 miljoner lastbilstransporter.  

Markberedningskostnader är cirka 50 % av totalkostnaden för järnvägsbanken 

och det förekommer ofta att arkeologiska hinder eller dåliga markförhållanden 

kraftigt försenar och fördyrar järnvägsbyggnationen. För stora projekt är 

förseningar mycket kostnadskrävande och kan riskera att hela projektet 

havererar ekonomiskt. 

Därför koncentreras arbetet på att förlägga så mycket som möjligt på 

landkapsbroar vilket endast väger 40 ton per meter och den totala mängden 

material skulle väga 19 miljoner ton vilket motsvarar 760 00 lastbilstransporter. 

Det finns också möjlighet att banker kan vara i betong med mindre 

fyllandsmateriel och därmed snabbare byggnation. 

En höghastighetsbana har stelare vertikalgeometri och höjden på banan regleras 

enkelt med höjden på bropelaren som endast utgörs av 23 800 bropelare med en 

markåtgång på 571 200 kvadratmeter markarbeten motsvarande 4,6 % av en 

markförlagd höghastighetsbana. Att reducera markarbetena med 95,4 % 

kompenserar kostnaderna mer än väl för kostnaden för broelementen. En annan 

viktig faktor är att det inte finns något behov av att bygga ersättningsvägar och 

servicevägar utmed höghastighetsbanan eftersom de är inbyggda i 

brofundamentet.  

Därutöver är det enklare att bygga ett ballastfritt spår på landkapsbro än att 

lägga ett ballastspår i en bro på grund av känsliga övergångszoner mellan bro 

och bank där spårläget rör på sig mycket beroende på olika elasticitetsmoduler 

för bro respektive bank och därför måste det underhållas mycket noga för att 

tåget inte skall spåra ur vilket medför höga kostnader. På ballastfritt spår har 

inga urspårningar förekommit med höghastighetståg vilket gör att det ballastfria 

spåret är säkrare än ett ballastspår. Dessutom är underhållskostnaden för 

ballastfritt spår ¼ del av vad det kostar att underhålla ett ballastspår enligt JR 

East. Självklart skall högsta säkerhet och lägsta LCC kostnad eftersträvas. 
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Figur 18. Ungefärliga kostnader för broförlagd bana med prefabricerade 

broelement. 

 

Figur 19. Ungefärliga kostnader för markförlagd bana med bankhöjden 7 

meter. 

Höghastighetsbanor på mark kommer att få höga banker på grund av 

höghastighetsbanans stela horisontal- och vertikalgeometri som inte kan följa 

landskapet och därmed uppstår ofta mycket höga kostnader för banker. 

Exemplet ovan visar en 7 meter hög bank. En bank på 3 meters höjd halverar 

kostnaden ungefär till 220 000 kronor per banmeter och ligger då på ungefär 

samma kostnadsnivå som kostnaden för en brobana. Ytterligare utredningar får 

visa var landskapsbroar passar in bättre för fauna och djurliv än järnvägsbankar. 
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Gardemoen – Oslo - Drammen/Ski 

Höghastighetståget kör på den befintliga banan från Gardemoen in till Oslo där 

tåget kan fortsätta antingen till Drammen eller Ski. Syftet med denna 

valmöjlighet är att en höghastighetsbana från Oslo via Drammen/Ski vidare till 

Askim och till Göteborg kommer att byggas efter färdigställandet år 2028 av 

sträckan Oslo – Stockholm. Sträckan Gardemoen – Oslo är 47 kilometer och 

mellan Oslo och Drammen är det 40 kilometer och med Follotunneln mellan 

Oslo och Ski är det 22 kilometer. Den totala sträckan på befintlig bana är 109 

kilometer. 

 

 

Figur 20. Trafikering på befintlig bana Gardemoen – Oslo – Drammen/Ski. 

 

Drammen/Ski – Askim - Gränsen 

Första sträckan av höghastighetsbanan går från Drammen till Askim via Sätre, 

Dröbak och Ås vidare till Askim och fram till Örje och svensk/norska gränsen 

byggs som en ny höghastighetsbana. Ett anslutningsspår från Ski till Askim 

byggs och en framtida kopplingspunkt söder om Askim för höghastighetsbanan 

mot Göteborg och Köpenhamn förbereds. Byggnationssträckan är 106 

kilometer. 
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Figur 21. Oslofjorden, ny höghastighetsbanan Drammen/Ski – Dröback – 

Askim – Örje. 

Sträckan Drammen – Askim via Dröbak är 62 kilometer lång och går i kraftigt 

bergig terräng mellan Drammen och Oslofjorden. På öster sidan av Oslofjorden 

är terrängen flackare men fortfarande kuperad. Från Drammen station och 4,5 

kilometer mot Oslo används den befintliga banan som delar sig vid riksväg 23 

Röjkenvägen för att gå in i berget vid Lineslia öster om Drammen vid 5,6 

kilometer. Totalt erfordras 6 tunnlar med en sammanlagd längd av 20,7 km och 

8 större broar med en total längd på 8,6 km samt 37 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Den längsta bron blir över Oslofjorden med en längd av 3,3 

kilometer och med en brohöjd på 100 meter. Mark eller landskapsbro byggs på 

totalt 28,1 kilometer. 

 

 

Figur 22. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Drammen och Askim. 

 

Nya stationer vid Sätre km 22,5, Dröback km 30,0, Ås km 38,9, Spydeberg km 

56 och Askim km 61,9. 

Sträckan Askim - Gränsen via Örje är 35 kilometer lång och går i starkt kuperad 

terräng. Från Askim station till Gränsen går höghastighetsbanan i fri terräng. 

Totalt erfordras det 5 tunnlar med en sammanlagd längd av 6,2 km och 6 större 

broar med en total längd på 10,6 km samt 37 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Den längsta bron blir i Örje samhälle med 5,5 km med en 
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brohöjd på 65 meter över marken. Mark eller landskapsbro byggs på totalt 18,9 

km. 

 

 

Figur 23. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Askim och Gränsen. 

 

Nya station vid Mysen km 71,9 och Örje km 92,4 och gränsen är vid km 97,6. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Drammen – Askim 4,5 28,1 8,6 20,7 61,9 

Ski – mot Askim 0 6,5 1,9 0 8,4 

Askim - Gränsen 0 18,9 10,6 6,2 35,7 

Summa 4,5 53,5 21,1 26,9 106,0 

Tabell 5. Infrastruktur mellan Drammen/Ski – Askim - Gränsen. 

 

Gränsen till Karlstad 

Andra sträckan av höghastighetsbanan går från norsksvenska gränsen till Årjäng 

vidare till Grums och till Skoghallbanan som ansluter i Karlstad. Byggnations-

sträckan är 116 kilometer. 

 

 

Figur 24. Gränsen till Årjäng, Grums/Säffle och Karlstad. 
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Sträckan Gränsen – Karlstad via Årjäng och Grums är 108 kilometer lång och 

går igenom kuperad terräng till Grums och därefter i flack terräng utmed 

Vänern. Från Gränsen går det på ny bana fram till Skoghallbanan i Karlstad 2 

kilometer före Karlstad station. Totalt erfordras 6 tunnlar med en sammanlagd 

längd av 13,8 km och 12 större broar med en total längd på 12,2 km samt 75 

mindre broar för väg och vattenpassager. Mark eller landskapsbro byggs på 

totalt 82,8 km. 

 

 

Figur 25. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Gränsen och Karlstad. 

 

Nya stationer vid Årjäng km 123,8, Grums km 182,4, Säffle km 195,8 och 

Karlstad km 206,0.  

Sträckan Grums via Kil till Karlstad är 42,4 kilometer och tar 30 minuter. Med 

höghastighetsbanans kortare sträcka 23,6 kilometer tar resan cirka 9 minuter 

mellan Grums och Karlstad. Triangelspåret som viker söder ut mot Säffle är 5,4 

km långt och ansluter till Värmlandsbanan mot Göteborg och Säffle station 

ligger 19,5 km söderut. Höghastighetsbanan passerar även en framtida station 

Töcksfors 5,6 km från gränsen på den svenska sidan. I framtiden kan man tänka 

sig ett bi-nationellt universitet mellan Örje och Töcksfors för att utveckla 

gränsregionen bättre. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Gränsen – Karlstad 2,0 82,8 12,2 13,8 110,8 

Spår mot Säffle 0 5,4 0 0 5,4 

Summa 2,0 88,2 12,2 13,8 116,2 

Tabell 6. Infrastruktur mellan Gränsen – Årjäng – Säffle/Grums – Karlstad. 

 

Karlstad - Örebro 

Tredje sträckan av höghastighetsbanan går från Karlstad via Kristinehamn 

vidare till Karlskoga och Örebro och ansluter till Godsstråket genom Bergslagen. 

Byggnationssträckan är 104 kilometer. 
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Figur 26. Karlstad vidare till Kristinehamn, Karlskoga och Örebro. 

 

Sträckan Karlstad – Örebro kallas för Nobelbanan och passerar genom 

Karlskoga och är 104 kilometer lång och går i lätt kuperad terräng och 

flacklandskap vid Vänern och Närkeslätten. Från Karlstad station och 5,0 

kilometer öster ut går det på befintlig bana för att sedan följa Vänern på ny 

höghastighetsbana vidare mot Kristinehamn och mot Karlskoga där banan 

ansluter till en befintlig järnväg som går genom staden i 3,1 kilometer för att 

sedan gå mot Örebro flygplats och in till Örebro centrum där bana ansluter i en 

tunnel på Bergslagsbanan 4,3 km söder om Örebro station. Totalt erfordras 4 

korta tunnlar med en sammanlagd längd av 10,3 km och 6 större broar med en 

total längd på 11,4 km samt 78 mindre broar för väg och vattenpassager. Mark 

eller landskapsbro byggs på totalt 69,9 km. 

 

 

Figur 27. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Karlstad och Örebro. 

 

Nya stationer vid Kristinehamn km 242,9, Karlskoga km 266,0 och Örebro km 

310,3. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Karlstad - Örebro 12,4 69,9 11,4 10,3 104,0 

Summa 12,4 69,9 11,4 10,3 104,0 

Tabell 7. Infrastruktur mellan Karlstad och Örebro. 
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Örebro - Eskilstuna 

Fjärde sträckan av höghastighetsbanan går från Örebro via Arboga vidare direkt 

till Eskilstuna och ansluter till befintlig bana väster om stationen. Byggnations-

sträckan är 78 kilometer. 

 

 

Figur 28. Örebro vidare till Arboga och Kungsör till Eskilstuna. 

 

Sträckan Örebro – Eskilstuna går via Arboga där den norra sträckan av 

höghastighetsbanan ansluter till Västerås, Bålsta/Uppsala och 

Stockholm/Arlanda och även i framtiden till Finland.  

Den södra höghastighetsbanan går från Arboga via Kungsör till Eskilstuna 

parallellt med Svealandsbanan. Terrängen är flack utmed Hjälmaren och 

Mälaren. Från Örebro station 2,2 kilometer på befintlig bana för att sedan 

svänga av mot Arboga i det flacka landskapet och vidare mot Kungsör och 

Eskilstuna. En kort tunnel på 2,3 kilometer erfordras och en större bro med en 

total längd på 2,5 km samt 60 mindre broar för väg och vattenpassager. Mark 

eller landskapsbro byggs på totalt 73,0 km. 

 

 

Figur 29. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Örebro och Eskilstuna. 

 

Nya stationer vid Arboga km 350,9, Kungsör km 364,9 och Eskilstuna km 388,1. 
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Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Örebro - Arboga 2,2 38,4 0,0 0,0 40,6 

Arboga - Eskilstuna 0,0 32,4 2,5 2,3 37,2 

Summa 2,2 70,8 2,5 2,3 77,8 

Tabell 8. Infrastruktur mellan Örebro och Eskilstuna. 

 

Eskilstuna – Södertälje södra 

Femte sträckan av höghastighetsbanan går från Eskilstuna direkt till Södertälje 

Syd och för höghastighetståg till Strängnäs på den befintliga Svelandsbanan. 

Väster om Nykvarn går höghastighetsbanan på befintliga Svealandsbanan som 

ansluter till Västra stambanan i Södertälje syd. Byggnationssträckan är 70 

kilometer. 

 

 

Figur 30. Sträckan Eskilstuna till Södertälje Syd. 

 

Sträckan Eskilstuna till Södertälje Syd passerar Nykvarn och går i lätt kuperad 

terräng. Från Eskilstuna station och 6,0 kilometer öster ut går den på befintlig 

bana för att sedan svänga av mot Nykvarn vilket innebär att Strängnäs inte 

passeras med höghastighetsbanan utan trafikeras med Svealandsbanan. Inga 

tunnlar behövs. Totalt behövs det 4 broar med en sammanlagd längd av 11,2 km 

och 32 mindre broar för väg och vattenpassager. Från Nykvarn går tågen på 

befintlig bana in till Södertälje Syd 14,2 km. Mark eller landskapsbro byggs på 

totalt 38,5 km. 
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Figur 31. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Eskilstuna och Södertälje 

Syd. 

 

Nya stationer vid Eskilstuna km 388,1, Nykvarn km 445,0 och Södertälje Syd 

km 458,0. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Eskilstuna – Södertälje 20,2 38,5 11,2 0,0 69,9 

Summa 20,2 38,5 11,2 0,0 69,9 

Tabell 9. Infrastruktur mellan Eskilstuna och Södertälje syd. 

 

Arboga – Västerås 

Sjätte sträckan av höghastighetsbanan går från en delningspunkt i Arboga via 

Köping och Kolbäck till Västerås och ansluter till Mälarbanan. Byggnations-

sträckan är 49 kilometer. 

 

 

Figur 32. Ny höghastighetsbanan från Arboga via Köping till Västerås. 

 

Sträckan Arboga till Västerås går via Köping och är 49 kilometer lång och går i 

flack terräng utmed Mälaren. Det erfordras varken tunnlar eller broar och det 

förekommer 23 mindre broar för väg och vattenpassager. Vid infarten till 

43 



   

 
 
 
 

  

Västerås kör tågen på befintlig banan 5 kilometer. Mark eller landskapsbro 

byggs på totalt 43,7 km. 

 

 

Figur 33. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Arboga via Köping till 

Västerås. 

Nya stationer vid Arboga km 350,9, Köping km 366,4 och Västerås km 399,6. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Arboga – Västerås 5,0 43,7 0,0 0,0 48,7 

Summa 5,0 43,7 0,0 0,0 48,7 

Tabell 10. Infrastruktur mellan Arboga och Västerås. 

 

Västerås – Arlanda 

Sjunde sträckan av höghastighetsbanan går från Västerås via Enköping till 

Bålsta och vidare till Arlanda och ansluter till Ostkustbanan samt med ett 

triangelspår mot Uppsala. På så vis kan sträckan Västerås – Uppsala få en restid 

på 45 minuter. Alternativt åker höghastighetståget på Mälarbanan från Bålsta 

direkt till Stockholm på den befintliga banan. Byggnationssträckan är 100 

kilometer. 
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Figur 34. Västerås vidare till Enköping och Arlanda. 

 

Sträckan Västerås – Bålsta kallas för Mälarbanan där höghastighetsbanan viker 

av till Arlanda i Bålsta. Terrängen är flack utmed Mälaren och mer kuperad in 

mot Arlanda. Från Västerås station och 7,0 kilometer öster ut går det på den 

befintlig bana för att sedan följa parallellt med Mälarbanan fram till Bålsta. 

Öster om Bålsta viker banan av mot Arlanda och Uppsala. Totalt erfordras 2 

korta tunnlar med en sammanlagd längd av 9 km och 2 större broar med en 

total längd på 2 km samt 35 mindre broar för väg och vattenpassager. Mark eller 

landskapsbro byggs på totalt 67,3 km. Sista delen in mot Arlanda går det på 

befintlig Ostkustbana 16,9 km och mot Uppsala 22km. 

 

 

Figur 35. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Västerås och Arlanda. 

 

Nya stationer vid Västerås km 399,6, Enköping km 432,7, Bålsta km 460,7 och 

Arlanda km 502,3. 
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Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Västerås - Arlanda 21,9 67,3 2,0 9,0 99,9 

Triangelspår 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4 

Summa 21,9 72,7 2,0 9.0 105,6 

Tabell 11. Infrastruktur mellan Västerås och Arlanda. 

 

Södertälje södra – Stockholm – Bålsta/Arlanda – (Uppsala/Finland) 

Sista sträckan av höghastighetsbanan går på befintliga banor från Södertälje 

södra via Stockholm till Arlanda och vidare till Uppsala. I framtiden kommer 

även en höghastighetsbana att byggas från Arlanda till Finland efter år 2030. 

Den befintliga banan trafikeras även från Bålsta in direkt till Stockholm. Den 

totala längden på befintligt spår som trafikeras är 117,5 kilometer. 

 

 

Figur 36. Infrastruktur mellan Södertälje syd till Stockholm och 

Arlanda/Bålsta. 

 

Tåg som kör in från Södertälje Syd kan köra vidare till Stockholm, Arlanda och 

Uppsala och tåg som kör in från Bålsta kan antingen köra via Arlanda in till 

Stockholm eller till Uppsala eller direkt in till Stockholm på Mälarbanan. 
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Kostnadsberäkning Oslo - Stockholm 

Detta kapitel beskriver kostnaden för att bygga en höghastighetsbana mellan 

Oslo och Stockholm översiktligt med antagna beräkningslinjer i föregående 

kapitel. 

För att förstå vad en höghastighetsbana kostar har 62 höghastighetsbanors 

undersökts med avseende på deras kostnader i Världen varav 50 i Europa. 

Nedanstående diagram visar kostnadsutvecklingen från 1990 – 2020 för 

byggnation av höghastighetsbanor. 

 

 

Diagram 6. Kostnadsutveckling för byggnation av höghastighetsbanor. Priset 

ökar med 7,8 % per år. 

 

Av diagrammet ovan kan man avläsa att desto längre tid man väntar med 

byggnation av höghastighetsbanor desto mer ökar kostnaderna, ungefär 7,8 % 

per år i genomsnittlig kostnadsökning. Det betyder att räntekostnaderna är lägre 

än prisstegringen och det är därför en mycket god investering. Att bygga 

långsamt som Trafikverket och projekt Oslo – Stockholm 2:55 vill i 20 år 

kommer medföra att projektet blir dyrare än beräknat och investeringsvinster 

går förlorade. Byggs banan på 5 eller 7 år med kort byggtid är det billigast såsom 

detta projekt avser att göra. Investeras 170 miljarder kronor är anläggningen 

troligen värderad till 402 miljarder kronor år 2050. 

Diagrammet nedan visar kostnadsspridningen för olika höghastighetsprojekt i 

Europa. Prisnivån som lägst ligger på 50 000 kronor per spårmeter vilket 

generellt avser uppgraderingar av befintliga banor och prisnivåer över 300 000 

kronor per spårmeter avser banor som ligger i tunnel i bergig terräng. 
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Diagram 7. Kostnadsspridning kronor per spårmeter för olika 

höghastighetsbanor i Europa. 

 

Ett prisintervall mellan 130 000 – 200 000 kronor per spårmeter beror främst 

på terrängförutsättningar och kan ses som en normalkostnad. Om man jämför 

kostnader mellan olika länder framgår det att Kina och Frankrike har liknande 

kostnadsnivåer och Trafikverket och Japan har höga kostnader för 

höghastighetsbanor. Beaktar man Japans terrängförhållanden med Ostlänken 

inses att Trafikverket är världens dyraste höghastighetsleverantör och därför 

byggs Oslo – Stockholm av ett norskt privat bolag snabbt och effektivt. 

 

 

Diagram 8. Kostnadsspridning kronor per spårmeter för olika 

höghastighetsbanor i världen. 

 

Minimum kostnaden är 175 000 kronor per banmeter och maxkostnaden 

300 000 kronor per banmeter i Frankrike. Ostlänken i Sverige ligger på 363 000 

kronor per banmeter och Eidsvoll – Hamar ligger på 280 000 kronor per 

banmeter. 
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Diagrammen visar också att brobanor kan vara billigare än markbanor vilket 

beror mer på terrängförhållandena och byggtiden än hastigheten på banan. Av 

diagrammet nedan från Världsbanken visas tydligt att det enbart är en minimal 

kostnadsskillnad mellan 250 km/h och 350 km/h men kan vara dubbelt så stor i 

ekonomiska nyttor mellan de olika hastigheterna. 

  

Diagram 9. Kostnadsspridning miljoner kronor per dubbelsårskilometer för 

olika hastigheter och byggmetoder i Kina enligt Världsbanken. 

 
Att bygga på banvall är väldigt materialintensivt och tidsödande i jämförelse 

med landskapsbroar. Att bygga med bro och tunnlar kan medföra att 

naturhinder löses, buller elimineras och arkeologiska hinder passeras smidigt. 

Reducering av masshantering kan ge väldigt stora besparingar i pengar och tid 

för projektet och det leder också med automatik att behovet av landytor minskas 

om korridoren kan vara smalare och därmed reduceras CO2 belastningen 

betydligt. Det är alltså möjligt att ersätta konventionella banvallar med ny 

byggteknik och samtidigt minimera CO2 belastningen i byggfasen – vilket 

stödjer miljölagen att främja bästa möjliga teknik som belastar miljön så lite 

som möjligt. 

För en markplacerad bana måste först en korridor för järnvägen friläggas från 

skog och lövträd på en 50 meter bred gata (för enkelspår 43 meter). Skogs-

avverkningen leder till den enskilt största CO2 belastningen i byggskedet 

eftersom återplantering av träd inte är möjlig i närheten av järnvägen. 

För brokorridorer behövs endast 25 meters korridor under byggskedet som 

sedan kan växa igen på skogsmark till 15 meter och för åker och ängsmark helt 

även under bron. Förbrukningen av skogsmark är betydligt mindre och ingen 

åkermark behövs förstöras. Detta är en reduktion med en faktor 3,3 vilket alltså 

sänker CO2 utsläppet med 2/3 till vilket innebär att det är CO2 neutralt efter 

endast 5 år i jämförelse med en konventionell bana på mark. 

Vid byggnation av järnvägar erfordras en projektorganisation som kostar cirka 

30 000 kronor per spårmeter och kan betraktas som en fast kostnad oberoende 

av vald korridor. 
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Figur 37. Kostnadsfördelning för järnvägsbyggnation. 

Beroende på banans utformning påverkas kostnaderna om det är på banvall, i 

tunnel eller på bro. Nedanstående figur visar principiella kostnader för 

järnvägsbyggnation. 

 

Figur 38. Kostnadsfördelning för järnvägsbyggnation. 

För kostnadsberäkningarna av korridoren mellan Oslo - Stockholm har följande 

generella priser valts: 

 Banvall  140 000 kronor per spårmeter 

 Dubbelspårstunnel  400 000 kronor per spårmeter 

 Enkelspårstunnel  400 000 kronor per spårmeter 

 Bro   160 000 kronor per spårmeter 

 Projektkostnader    30 000 kronor per spårmeter (ingår) 
 

För att kunna kostnadsberäkna hela höghastighetsbanan mellan Oslo och 

Stockholm måste höjdnivåskillnaderna i terrängen dokumenteras så att en 

höjdprofil på höghastighetsbanan beräknas som uppfyller SS-EN13803-1. Där 

utläses behovet av broar och tunnlar med avseende på terrängförhållanden. 

Nedanstående tabell redovisar kostnaderna för sträckan Oslo – Stockholm för 

markbana. Merkostnaden för en brobana 17 miljarder kronor som kompenseras 

bort av kortare byggtid med 7 miljarder kronor, kortare total tunnellängd 14,3 

km värd 11 miljarder kronor och bergskärningarna halveras. Generellt minskar 

tunnellängden med 20 % och bergskärningarna halveras 50 %. Det är alltså 

ingen kostnadsskillnad att bygga med landskapsbroar eller banvallar. Tvärt om 

får man många fördelar med brobanor och undviker svåra nackdelar med 
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markbanor. Tabellen nedan visar de olika elementen mellan Oslo – Stockholm 

för beräkningslinjen. 

Sträcka Befintlig 

bana 

Mark Bro Tunnel Summa Enhet 

Drammen/Ski – Gränsen 4,5 53,5 21,1 26,9 106,0 Km 

Gränsen – Karlstad 2,0 88,2 12,2 13,8 116,2 Km 

Karlstad – Örebro 12,4 69,9 11,4 10,3 104,0 Km 

Örebro – Eskilstuna 2,2 70,8 2,5 2,3 77,8 Km 

Eskilstuna – Södertälje 20,2 38,5 11,2 0,0 69,9 Km 

Arboga – Västerås 5,0 43,7 0,0 0,0 48,7 Km 

Västerås - Arlanda 21,9 72,7 2,0 9,0 105,6 Km 

Summa 68,2 437,3 60,4 62,3 628,2 km 

Tabell 12. Längder i kilometer för olika element befintlig bana, mark, bro och tunnel. 

Tunnlar och broar ligger av naturliga skäl mest i Norge och den längsta tunneln 

är mellan Drammen och Dröbak och bron över Oslofjorden. Nedanstående 

tabell visar kostnaderna för höghastighetsbanan mellan Oslo och Stockholm. 

Sträcka Befintlig 

bana 

Mark Bro Tunnel Summa Enhet 

Drammen/Ski – Gränsen 0 15,0 6,8 21,5 40,3 Mdr 

Gränsen – Karlstad 0 24,7 3,9 11,0 39,6 Mdr 

Karlstad – Örebro 0 19,6 4,1 8,2 31,9 Mdr 

Örebro – Eskilstuna 0 19,8 0,8 1,8 22,4 Mdr 

Eskilstuna – Södertälje 0 10,8 3,5 0,0 14,3 Mdr 

Arboga – Västerås 0 12,2 0,0 0,0 12,2 Mdr 

Västerås - Arlanda 0 20,4 0,6 7,2 28,2 Mdr 

Summa 0 122,5 19,7 49,7 188,9 Mdr 

Tabell 13. Kostnader för broförlagd höghastighetsbana. ** Dubbelspårstunnlar. 

Kostnaderna för att dra höghastighetsbanan genom landskapet speglas i 

topografin på ett tydligt sätt. I slättlandskap kostar det 2 mdr per mil, 

mosaiklandskap 2,7 – 3,5 mdr per mil, i böljande landskap 3,5 – 4,0 mdr per mil 

och i kraftigt kuperat och bergigt landskap över 4,0 mdr per mil. 

Riktpriset för höghastighetsbanan blir 188,9 mdr kronor eller 300 000 kronor 

per banmeter. Om anslutningen till Drammen inte byggs utan enbart anslutning 

till Ski blir riktpriset 160,6 mdr kronor för 592,3 kilometer bana vilket blir 

271 000 kronor per banmeter och slopas även den södra anslutningen mellan 

Örebro via Eskilstuna till Stockholm sjunker riktpriset till 135,1 mdr kronor för 

485,2 kilometer bana vilket blir 279 000 kronor per banmeter. 
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Kostnaden för höghastighetsbanan mellan Oslo och Stockholm är: 

135,1 – 188,9 miljarder kronor. 

 

Figur 39. Kostnadsfördelning för respektive sträcka av höghastighetsbanan. 

 

 

 

 

Skillnaden mellan projekt Oslo – Stockholm 2:55 AB med en investerings-

kostnad på 55 miljarder kronor innebär också halverade intäkter i jämförelse 

med höghastighetsbanan med restid 2:00 timmar som minst kostar 135,1 

miljarder kronor. Skillnaden i förslagen ligger i anslutningen mellan Oslo och 

Karlstad som går via Arvika eller Årjäng och kostar cirka 29 miljarder kronor 

plus åtgärder mellan Arvika och Karlstad 65 kilometer 6,5 miljarder kronor 

totalt 35,5 miljarder kronor.  

Utmed höghastighetsbanan genom Östfold är befolkningen mycket stor och 

därför finns en större marknadspotential att gå söder om Oslo än norr om Oslo. 

Nedanstående figur visar pendlingsströmmarna utmed höghastighetsbanan. 

 

Figur 40. Pendlingsströmmar per dygn utmed höghastighetsbanan. Källa: Sweco. 
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Figur 41. Pendlingsströmmar per år på järnväg utmed höghastighetsbanan. Källa: 

Sweco. 

Sträcka Kortresor Långresor Flygresor Summa 

Oslo – Askim 610 240 2 000 2 850 

Askim – Årjäng 210 240 2 000 2 450 

Årjäng – Karlstad 250 240 2 000 2 490 

Karlstad – Kristinehamn 590 507 2 000 3 097 

Kristinehamn – Karlskoga 350 507 2 000 2 857 

Karlskoga – Örebro 490 507 2 000 2 997 

Örebro - Eskilstuna 360 565 2 000 2 925 

Eskilstuna – Stockholm 700 1 490 2 000 4 190 

Örebro - Västerås 430 475 2 000 2 905 

Västerås - Stockholm 1 180 1 295 2 000 4 475 

Summa 5 160 3 037 2 000 10 197 

Tabell 14. Antal 100-tusen resor per år för olika delsträckor år 2018. Källa. Sweco. 

Sträcka Km Kostnad Kr/banmeter 

Oslo – Askim 48 7,2 150 000 

Askim – Årjäng 62 14,0 226 000 

Årjäng – Karlstad 82 32,6 398 000 

Karlstad – Kristinehamn 37 13,0 351 000 

Kristinehamn – Karlskoga 23 5,9 257 000 

Karlskoga – Örebro 44 13,0 295 000 

Örebro - Eskilstuna 78 22,4 287 000 

Eskilstuna – Stockholm 106 14,3 135 000 

Örebro - Västerås 89 23,4 263 000 

Västerås - Stockholm 104 28,2 271 000 

Summa 673 174,0 259 000 

Tabell 15. Kostnader för olika delsträckor 2018. 

Lägst kostnad har de sträckor som trafikeras delvis på befintlig bana Oslo – Ski 

och Nykvarn – Stockholm samt Bålsta/Arlanda – Stockholm. Dyrast är sträckan 

Årjäng – Karlstad och Karlstad – Kristinehamn. 
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Höghastighetsbana Oslo - Köpenhamn 

Detta kapitel beskriver översiktligt en beräkningslinje mellan Oslo – 

Köpenhamn och kostnader för en höghastighetsbanan byggd med främst 

broteknik. En banvall med 3 meters höjd över marken har en basbredd på 26 

meter och väger 140 ton per meter att bygga. Avståndet mellan Oslo och 

Köpenhamn är cirka 560 kilometer vilket skulle leda till 14,6 miljoner 

kvadratmeter markarbeten och 78,4 miljoner ton masshantering motsvarande 

3,1 miljoner lastbilstransporter. Markberedningskostnader är cirka 50 % av 

totalkostnaden för järnvägsbanken och det förekommer ofta att arkeologiska 

hinder eller dåliga markförhållanden kraftigt försenar järnvägsbyggnationen. 

För stora projekt är förseningar mycket kostnadskrävande och kan riskera att 

hela projektet havererar ekonomiskt. 

Därför koncentreras arbetet på att förlägga så mycket som möjligt på 

landkapsbroar vilket endast väger 40 ton per meter och den totala mängden 

material skulle väga 22,4 miljoner ton vilket motsvarar 896 000 

lastbilstransporter. Det finns också möjlighet att banker kan vara i betong med 

mindre fyllandsmateriel och därmed snabbare byggnation.  

En höghastighetsbana har stelare vertikalgeometri och höjden på banan regleras 

enkelt med höjden på bropelaren som endast utgörs av 28 000 bropelare med 

en markåtgång på 672 000 kvadratmeter markarbeten motsvarande 4,6 % av en 

markförlagd höghastighetsbana. Att reducera markarbetena med 95,4 % 

kompenserar kostnaderna mer än väl för kostnaden för broelementen. En annan 

viktig faktor är att det inte finns något behov av att bygga ersättningsvägar och 

servicevägar utmed höghastighetsbanan eftersom dessa är inbyggda i 

broelementet. 

Därutöver är det enklare att bygga ett ballastfritt spår på landkapsbro än att 

lägga ett ballastspår i en bro på grund av känsliga övergångszoner mellan bro 

och bank där spårläget rör på sig mycket beroende på olika elasticitetsmoduler 

för bro respektive bank och därför måste det underhållas mycket noga för att 

tåget inte skall spåra ur vilket medför höga kostnader. På ballastfritt spår har 

inga urspårningar förekommit med höghastighetståg vilket gör att det ballastfria 

spåret är säkrare än ett ballastspår. Dessutom är underhållskostnaden för 

ballastfritt spår ¼ del av vad det kostar att underhålla ett ballastspår enligt JR 

East. Självklart skall högsta säkerhet och lägsta LCC kostnad eftersträvas. 
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Figur 42. Ungefärliga kostnader för broförlagd bana med prefabricerade 

broelement. 

 

Figur 43. Ungefärliga kostnader för markförlagd bana med bankhöjden 7 

meter. 

 

Höghastighetsbanor på mark kommer att få höga banker på grund av 

höghastighetsbanans stela horisontal- och vertikalgeometri som inte kan följa 

landskapet och därmed uppstår ofta mycket höga kostnader för banker. 

Exemplet ovan visar en 7 meter hög bank. En bank på 3 meters höjd halverar 

kostnaden ungefär till 220 000 kronor per banmeter och ligger då på ungefär 

samma kostnadsnivå som kostnaden för en brobana. Ytterligare utredningar får 

visa var landskapsbroar passar in bättre för fauna och djurliv än järnvägsbankar. 
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Gardemoen – Oslo - Drammen/Ski 

Höghastighetståget kör på den befintliga banan från Gardemoen in till Oslo där 

tåget kan fortsätta antingen till Drammen eller Ski. Syftet med denna 

valmöjlighet är att en höghastighetsbana från Oslo via Drammen/Ski vidare till 

Askim och till Göteborg kommer att byggas efter färdigställandet år 2028 av 

sträckan Oslo – Stockholm. Sträckan Gardemoen – Oslo är 47 kilometer och 

mellan Oslo och Drammen är det 40 kilometer och med Follotunneln mellan 

Oslo och Ski är det 22 kilometer. Den totala sträckan på befintlig bana är 109 

kilometer. 

 

 

Figur 44. Trafikering på befintlig bana Gardemoen – Oslo – Drammen/Ski. 

 

Drammen/Ski – Askim - Gränsen 

Första sträckan av höghastighetsbanan går från Drammen till Askim via Sätre, 

Dröbak och Ås vidare till Askim och Sarpsborg, Halden för att dela sig mot 

Bohusbanan och den svensk/norska gränsen byggs som en ny 

höghastighetsbana. Ett anslutningsspår från Ski till Askim byggs och en 

framtida kopplingspunkt söder om Askim för höghastighetsbanan mot Karlstad 

och Stockholm förbereds. Byggnationssträckan är 118 kilometer. 
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Figur 45. Oslofjorden, ny höghastighetsbanan Drammen/Ski – Askim – 

Halden. 

Sträckan Drammen – Askim via Dröbak är 62 kilometer lång och går i kraftigt 

bergig terräng mellan Drammen och Oslofjorden. På öster sidan av Oslofjorden 

är terrängen flackare men fortfarande kuperad. Från Drammen station och 4,5 

kilometer mot Oslo används den befintliga banan som delar sig vid riksväg 23 

Röjkenvägen för att gå in i berget vid Lineslia öster om Drammen vid 5,6 

kilometer. Totalt erfordras 6 tunnlar med en sammanlagd längd av 20,7 km och 

6 större broar med en total längd på 7,2 km samt 37 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Den längsta bron blir över Oslofjorden med en längd av 3,3 

kilometer och med en brohöjd på 100 meter. Mark eller landskapsbro byggs på 

totalt 28,1 kilometer. 

 

 

Figur 46. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Drammen och Askim. 

 

Nya stationer vid Sätre km 22,5, Dröback km 30,0, Ås km 38,9, Spydeberg km 

56 (18,7) och Askim km 61,9 (25,1). 

Sträckan Ski – Askim - Gränsen är 114 kilometer lång och går i starkt kuperad 

terräng. Från Askim station till Gränsen går höghastighetsbanan i fri terräng. 

Totalt erfordras det 16 tunnlar med en sammanlagd längd av 33,7 km och 17 

större broar med en total längd på 22,2 km samt 71 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Mark eller landskapsbro byggs på totalt 57,8 km. 
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Figur 47. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Ski och Halden - Gränsen. 

 

Nya stationer vid Spydeberg km 18,7 och Askim km 25,1, Sarpsborg km 62,0 och 

Halden 84,8 och gränsen vid km 109. 

Från Halden byggs en ”Missing Link” till Strömstad som är 20,5 km lång varav 

5,1 km på norska sidan. Syftet är att öka godstransporterna och få större 

trafikutbud exempelvis mellan Halden och Strömstad likande ett Fjordtåg 

mellan Norge och Sverige (Öresundståg Sverige och Danmark). 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Drammen – Ski 4,5 18,6 7,2 20,7 51,0 

Ski – Gränsen 0 57,8 22,2 33,7 113,7 

Halden – Gränsen 0 0,0 0,8 4,3 5,1 

Summa 4,5 76,4 30,2 58,7 169,8 

Tabell 16. Infrastruktur mellan Drammen/Ski – Askim – Gränsen mot 

Göteborg. 

 

Gränsen till Göteborg 

Andra sträckan av höghastighetsbanan går från norsksvenska gränsen till 

Uddevalla och Kungälv och ansluter i Bohus till Nordlänken och in till Göteborg. 

Byggnationssträckan är 116 kilometer. 
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Figur 48. Gränsen till Uddevalla, Kungälv och Göteborg. 

Sträckan Gränsen – Göteborg via Uddevalla och Kungälv är 132 kilometer lång 

och går igenom kuperad terräng till Kungälv och därefter flack terräng utmed 

Göta älv. Från Gränsen går det på ny bana fram till Bohus på Nordlänken 

utanför Göteborg och sedan 16,5 kilometer på befintliga in till Göteborg station. 

En ny höghastighetsstation ”Gårda/Liseberg” byggs i berget så att 

höghastighetståget kan köra rakt igenom Göteborg på ett effektivt sätt och 

trafikerar inte Västlänken och Göteborg Centralstation. Totalt erfordras 6 

tunnlar med en sammanlagd längd av 16,5 km och 20 större broar med en total 

längd på 32,5 km samt 66 mindre broar för väg och vattenpassager. Mark eller 

landskapsbro byggs på totalt 66,5 km. 

 

 

Figur 49. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Gränsen och Göteborg. 

 

Nya stationer vid Uddevalla km 179,9, Kungälv km 232,0 och Göteborg km 

252,5. 

 

59 



   

 
 
 
 

  

Sträckan Gränsen via Uddevalla och Kungälv till Göteborg är 132 kilometer och 

tar 45 minuter. Norr om Munkedal finna en kopplingspunkt med Bohusbanan. 

Höghastighetsbanan passerar även en framtida station Kungälv norr om Bohus 

på Nordlänken. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Gränsen – Strömstad 0,0 7,1 6,6 6,8 20,5 

Gränsen – Göteborg 16,5 66,5 32,5 16,5 132,0 

Summa 16,5 73,6 39,1 23,3 152,5 

Tabell 17. Infrastruktur mellan Gränsen – Uddevalla - Göteborg. 

 

Göteborg - Halmstad 

Tredje sträckan av höghastighetsbanan går från Göteborg till Halmstad och 

byggnationssträckan är 132 kilometer. 

 

Figur 50. Ny höghastighetsbana Göteborg – Halmstad. 

Sträckan Göteborg – Halmstad följer Västkustbanan men angör inte 

Kungsbacka, Varberg eller Falkenberg på vägen till Halmstad. Sträckan går i 

flack terräng utmed E6. Från Göteborg station och 18,0 kilometer söder ut och 

går det på befintlig bana för att sedan vika av på den nya höghastighetsbanan. 

Totalt erfordras 13 korta tunnlar med en sammanlagd längd av 21,5 km och 3 

större broar med en total längd på 25,4 km samt 106 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Mark eller landskapsbro byggs på totalt 84,9 km. 
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Figur 51. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Göteborg och Halmstad. 

 

Det finns inga nya stationer utmed höghastighetsbanan. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Göteborg - Halmstad 18,0 84,9 25,4 21,5 149,8 

Summa 18,0 84,9 25,4 21,5 149,8 

Tabell 18. Infrastruktur mellan Göteborg och Halmstad. 

 

Halmstad - Lund 

Fjärde sträckan av höghastighetsbanan går från Halmstad direkt till Lund med 

anslutningsspår mot Helsingborg och Landskrona. Byggnationssträckan är 111 

kilometer. 

 

Figur 52. Ny höghastighetsbana Halmstad – Lund. 
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Sträckan Halmstad – Lund går över Hallandsåsen utanför Ängelholm och 

Åstorp ner till Lund.  

Från Halmstad till Hallandsåsen är det flack terräng och därefter kommer 

Hallandsåsen att resa sig. Åter igen efter Hallandsåsen blir det ett flackt 

landskap från Hjärnarp till Lund. Tre tunnlar varav den längsta är på 

Hallandsåsen och den totala tunnellängden är 11,2 kilometer. Två större broar 

med en längd av 60 kilometer varav den ena är i anslutning till Hallansåsens 

norra brant och är nödvändig för att klara stigningen. Därutöver tillkommer 

samt 99 mindre broar för väg och vattenpassager. Mark eller landskapsbro 

byggs på totalt 94,1 km. 

 

 

Figur 53. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Halmstad och Lund. 

 

Inga nya stationer utmed höghastighetsbanan. 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Halmstad - Lund 0,0 94,1 6,0 11,2 111,3 

Summa 0,0 94,1 6,0 11,2 111,3 

Tabell 19. Infrastruktur mellan Halmstad - Lund. 

 

Lund – Malmö Syd - Köpenhamn 

Sista sträckan av höghastighetsbanan går på befintlig bana från Lund till Malmö 

central eller på en förbindelsebana från Flackarp söder om Lund till Lockarp 

som ansluter till Öresundsbanan till Malmö Syd och vidare till Copenhagen 

Airport och Köpenhamn. Eventuellt kommer även en förbindelse mellan 

Landskrona och Köpenhamn att byggas under Öresund. I framtiden kommer 

även en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör att byggas i kombination 

med en vägtunnel. Den totala längden på befintligt spår som trafikeras är 57,2 

kilometer. 
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Figur 54. Infrastruktur inom södra Öresund. 

 

En förbindelselänk mellan Flackarp och Lockarp är nödvändig för att avlasta 

regionaltrafiken genom Malmö som är 20,4 kilometer markbana med 23 

korsande broar över vägar och vattendrag. 

 

 

Figur 55. Infrastruktur mellan Lund och Lockarp. 

 

I framtiden kan man tänka sig en förbindelse mellan Landskrona och 

Köpenhamn som även förkortar restiden mellan Oslo och Köpenhamn. Sträckan 

från delningspunkten mellan Landskrona och Lund via Malmö och Kastrup till 

Köpenhamn är 90,2 kilometer som direkt via Landskrona till Köpenhamn blir 

38 kilometer vilket är en förkortning med 52,2 kilometer vilket förkortar 

restiden med 20 minuter. 
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Figur 56. Infrastruktur mellan Landskrona och Köpenhamn med en tunnel 

under Öresund. Kostnaden är cirka 23,4 miljarder kronor. 
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Kostnadsberäkning Oslo - Köpenhamn 

Detta kapitel beskriver kostnaden för att bygga en höghastighetsbana mellan 

Oslo och Köpenhamn översiktligt med antagna beräkningslinjer i föregående 

kapitel. För kostnadsberäkningarna av korridoren mellan Oslo - Köpenhamn 

har följande generella priser valts: 

 

 Banvall  140 000 kronor per spårmeter 

 Dubbelspårstunnel  400 000 kronor per spårmeter 

 Enkelspårstunnel  400 000 kronor per spårmeter 

 Bro   160 000 kronor per spårmeter 

 Projektkostnader    30 000 kronor per spårmeter (ingår) 
 

För att kunna kostnadsberäkna hela höghastighetsbanan mellan Oslo och 

Köpenhamn måste höjdnivåskillnaderna i terrängen dokumenteras så att en 

höjdprofil på höghastighetsbanan beräknas som uppfyller SS-EN13803-1. Där 

utläses behovet av broar och tunnlar med avseende på terrängförhållanden. 

Nedanstående tabell redovisar kostnaderna för sträckan Oslo – Köpenhamn för 

markbana. Merkostnaden för en brobana är 14,1 miljarder kronor som 

kompenseras bort av kortare byggtid med 7 miljarder kronor, kortare total 

tunnellängd 11,4 km värd 9 miljarder kronor och bergskärningarna halveras gör 

att det är billigare att bygga brobana än en markbana. Generellt minskar 

tunnellängden med 20 % och bergskärningarna halveras 50 %. Det är alltså 

ingen kostnadsskillnad att bygga med landskapsbroar eller banvallar. Tvärt om 

får man många fördelar med brobanor och undviker svåra nackdelar med 

markbanor. Tabellen nedan visar de olika elementen mellan Oslo – Köpenhamn 

för beräkningslinjen. 

Sträcka Befintlig 

bana 

Mark Bro Tunnel Summa Enhet 

Drammen/Ski – Gränsen 4,5 76,4 30,2 58,7 169,8 Km 

Gränsen – Göteborg 16,5 73,6 39,1 23,3 152,5 Km 

Göteborg – Halmstad 18,0 84,9 25,4 21,5 149,8 Km 

Halmstad – Lund 0,0 94,1 6,0 11,2 111,3 Km 

Lund – Kockarp 4,7 20,4 0,0 0,0 25,1 Km 

Summa 43,7 349,4 100,7 114,7 608,5 km 

Tabell 20. Längder i kilometer för olika element befintlig bana, mark, bro och tunnel. 

Tunnlar och broar ligger av naturliga skäl mest i Norge och den längsta tunneln 

är mellan Drammen och Dröbak och bron över Oslofjorden. Nedanstående 

tabell visar kostnaderna för höghastighetsbanan mellan Oslo och Köpenhamn. 
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Kostnaden för höghastighetsbanan mellan Oslo och Köpenhamn är: 

182,8 – 221,8 miljarder kronor. 

Sträcka Befintlig 

bana 

Mark Bro Tunnel Summa Enhet 

Drammen/Ski – Gränsen 0 21,4 9,7 47,0 78,1 Mdr 

Gränsen – Göteborg 0 20,6 12,5 18,6 51,7 Mdr 

Göteborg – Halmstad 0 23,8 8,1 17,2 49,1 Mdr 

Halmstad – Lund 0 26,3 1,9 9,0 37,2 Mdr 

Lund - Lockarp 0 5,7 0,0 0,0 5,7 Mdr 

Summa 0 97,8 32,2 91,8 221,8 Mdr 

Tabell 21. Kostnader för broförlagd höghastighetsbana. ** Dubbelspårstunnlar. 

Kostnaderna för att dra höghastighetsbanan genom landskapet speglas i 

topografin på ett tydligt sätt. I slättlandskap kostar det 2 mdr per mil, 

mosaiklandskap 2,7 – 3,5 mdr per mil, i böljande landskap 3,5 – 4,0 mdr per mil 

och i kraftigt kuperat och bergigt landskap över 4,0 mdr per mil. 

Riktpriset för höghastighetsbanan blir 221,8 mdr kronor eller 365 000 kronor 

per banmeter. Om anslutningen till Drammen inte byggs utan enbart anslutning 

till Ski blir riktpriset 198,0 mdr kronor för 564,0 kilometer bana vilket blir 

351 000 kronor per banmeter och slopas anslutningen till Strömstad sjunker 

riktpriset till 188,5 mdr kronor för 543,5 kilometer bana vilket blir 347 000 

kronor per banmeter och slopas sträckan Flackarp till Lockarp 182,8 mdr 

kronor. 

 

Figur 57. Kostnadsfördelning för respektive sträcka av höghastighetsbanan. 
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Omvärldens krav 
Europa behöver bygga nya järnvägar snabbt och effektivt för att möte de ökade 

transportbehoven i ett 100-årigt perspektiv och inte enbart rusta det vi har för 

den tillgängliga kapaciteten är överskriden. Befolkningsutvecklingen går 

snabbare än politiska beslut och det oroar alla i samhället, även inom EU. 

Enligt EU:s vitbok om framtidens transporter i Europa ”Transport 2050” är 

målsättningen att 50 % av person- och godstransporter på medellånga avstånd 

(10 – 30 mil) skall överflyttas från väg till järnväg. Senast 2050 skall huvuddelen 

av persontransporter över 30 mil ske med järnväg. År 2030 skall 30 % och år 

2050 ska 50 % av godstransporterna över 30 mil överflyttas från väg till järnväg 

och inre vattenvägar. 

TEN-T (Trans European Network – Transport) nätet skall vara färdigbyggt 

senast 2030 samt ett höghastighetsnät skall vara utbyggt 2050. Samtliga större 

flygplatser skall ha tillgång till järnvägstransporter. 

Senast 2020 avser EU att etablera ett gemensamt betalningssystem för 

intermodala transporter av passagerare och gods inom EU. De första två 

godskorridorerna finns på RNE (Rail Fright Network Europe) hemsida och är i 

drift. 

Den framtida trafikutvecklingen enligt TEN Connect inom EU förutspår fram till 

2030 att persontrafiken kommer att öka med 45 % och järnvägsgods med 78 %. 

Grovt omräknat i ökad tågtrafik motsvarar det 45 % fler tåg än idag. Om 

utvecklingen fortsätter som idag kommer mängden resenärer och gods vara 

fördubblade till 2040 och antalet tåg på järnvägsnätet vara fördubblat till 2050. 

Den traditionella formen av godstransporter är vagnslasten där hela vagnar 

lastas med gods som dras till sin destination och lastas av. Utvecklingen ligger i 

huvudsak inom kombitransporter idag. Kombitransporterna som har varit i 

fokus några år innebär att godset lastas på en container, lastbilstrailer eller 

annan lastbärare som möjliggör överflyttning av lastbäraren mellan lastbil, tåg 

eller fartyg på sin väg till destinationen. Kombitransporter har ökat konsekvent 

sedan 2002 och antas öka i samma omfattning även i framtiden. 

Godstransporterna ökar i relation till befolkningstillväxt, BNP, marknad och 

överflyttningseffekt. Tillväxten i godsvolymerna sker snabbare än 

överflyttningen av gods mellan trafikslagen, på grund av detta blir det inte färre 

lastbilar på vägarna men mer gods i järnvägssystemet. Om proportionerna 

mellan persontransporter och godsvolym bibehålls kommer godsvolymen att 

minst fördubblas fram till 2040. Detta transportbehov kan uppfyllas genom att 

fler godståg kan köras på järnvägen om det finns tillgänglig kapacitet. Saknas 

kapacitet på järnvägssystemet måste transporterna ske med lastbil till högre 

kostnader och ökad miljöbelastning. 
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Den framtida godstrafikutvecklingen inom EU enligt TEN Connect förutspår att 

fram till 2030 kommer järnvägsgods att öka med 78 % och vara fördubblad år 

2040. 

Godsbangårdarna förutspås få motsvarande kapacitetsproblem som stationerna 

och detta gäller för alla godsbangårdar i Sverige. Åtgärdas inte kapacitets-

problemen på godsterminalerna och i järnvägssystemet kommer mer gods att bli 

lastbilsburet. 

EU kommer 2018 att ansvarar för att tilldela kapaciteten för internationella 

järnvägstransporter. Detta kan innebära att regionaltrafik i Sverige kommer att 

prioriteras bort av EU eftersom internationella järnvägstransporter har 

företräde vid kapacitetsbrist i järnvägssystemet. Sveriges inflytande på 

infrastrukturanvändningen i landet minskar i framtiden. 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna:  

  

 att förbehållslöst diskuterar möjliga alternativa finansieringsmetoder 

som ett sätt att få till stånd samhällsekonomiskt nyttiga investeringar 

som korsar riksgränserna.  

 att skapa en nordisk fond (eventuellt förvaltad av Nordiska 

Investeringsbanken) i syfte att finansiera utredningar, analyser och 

planeringsarbete som rör transportinfrastruktur som sträcker sig över 

riksgränserna i Norden eller mellan Norden och närområdena.   

 att lägga in utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg i sina 

nationella transport planer (Norge och Sverige).  

 att gemensamt analysera och planerar för en utbyggnad av hamnar och 

järnvägsförbindelser för primärt godstransporter i norr (Norge, Sverige 

och Fin-land). 

 att göra en gemensam kalkyl som visar på nyttan av stärka infrastruktur-

investeringar mellan de nordiska huvudstäderna, framför allt vad gäller 

järnväg. 

I Norge framgår det att Jernbaneloven §6 skiljer inte mellan privata och 

offentliga aktörer. Den som vill driva järnvägar eller bedriva trafikverksamhet 

måste ha tillstånd från departementet. Drift av järnväg ingår ansvar för 

trafikstyrning om inte departementet ger tillåtelse till att ansvaret överförs till 

andra. 

I Sverige säger lag 1985:1085 att: 

1 § Var och en har rätt att utan särskilt tillstånd (koncession) av regeringen 

anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän trafik. I fråga 

om elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter.  

2 § Tidigare av Kungl. Maj:t eller regeringen beviljade tillstånd (koncessioner) 

att anlägga sådana anläggningar som avses i 1 § skall alltjämt gälla med 

undantag för skyldighet att upprätthålla viss trafik (trafikeringsplikt). 

Det är alltså möjligt att bygga höghastighetsbanor i privat regi i Skandinavien. 
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Staten har utrett frågan om privat investering och OPS samverkan i SOU 

2017:13 och skriver följande: 

”Kommittén bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera 

med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. 

Dessa effektivitetsvinster har emellertid inte kunnat beläggas vetenskapligt på 

ett systematiskt sätt i empiriska studier. Kommittén förordar mot denna 

bakgrund följande: 

 Ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom 

transportinfrastrukturområdet. Projekten bör ligga inom den beslutade 

ramen för utveckling av transportsystemet och därmed vara en del av 

den nationella transportplanen. 

 I ett första steg bör en särskild funktion med hög expertkompetens 

inrättas. Funktionens uppgift är att utifrån forskningsresultat och 

internationella erfarenheter på bästa sätt förbereda och identifiera 

lämpliga OPS-projekt och säkerställa att dessa projekt i efterhand kan 

utvärderas. 

 Försöksprogrammet bör i ett senare skede utvärderas i sin helhet och då 

bör tas ställning till om det finns skäl att fortsätta med OPS-

upphandlingar på permanent basis. 

Två av dessa projekt kan vara Oslo – Stockholm och Oslo – Köpenhamn. 
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