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TRAFIKVERKETS PLANFÖRSLAG TILL

NATIONELL PLAN

2022 – 2033

Trafikverkets förslag till fortsatt planering och genomförande 
av utbyggnaden av nya stambanor.

MED FOKUS PÅ NYA STAMBANOR

Presentatör
Presentationsanteckningar
AK:Nya stambanor utför alltså en del av Trafikverkets planförslag som redovisades till regeringen, den 30 november, och där ingår nya stambanor ingår som en del i helheten. Regeringen beslutar om/fastställer sedan planens innehåll, beslutet väntas till våren 2022. 
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Nya stambanor
Syfte

Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra 
punktliga och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

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

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

Främja hållbara resor och transporter

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:Först lite kort kring varför nya stambanor planeras. Vad är syftet med de nya banorna.En avgörande fråga är kapacitetsfrågan. Det är trångt på våra befintliga stambanorna och de nya stambanorna ska tillföra betydande kapacitet i järnvägsnätet – dels genom fler spår, men också genom att trafik i olika hastigheter separeras – snabb persontrafik på de nya banorna medger mer plats för godstrafik och långsammare persontrafik på de befintliga banorna. Ökad kapacitet gör tåget mer punktligt och pålitligt för både resenärer och näringslivDe nya stambanorna ska också bidra till överflyttning av resor från bland annat flyg till tåg både inom Sverige och ut mot Europa. Korta restider och ökad tillgänglighet ska bidra till detta.Den ökade tillgängligheten tillsammans med att banorna kommer knyta samman orter som inte tidigare haft bra järnvägsförbindelser ska också bidra till att större och starkare arbetsmarknadsregioner och regional utvecklig. Allt tillsammans syftar till att främja hållbara resor och transporter och därmed också till klimatmålen. De nya stambanorna ska främja hållbara resor och transporter och på så sätt bidra till klimatmålen och omställningen till ett transporteffektivt samhälle.



• Planläggning pågår i tre etapper: Ostlänken, 
Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund

• Bedömd kostnad för nuvarande 
systemutformning 325 +/- 55 mdr

• Regeringens direktiv 
• nya stambanor ska beskrivas som en helhet
• pågående etapper ska genomföras
• 107 miljarder under planperioden 2022-2033
• kostnadseffektivitet och kostnadsreducerande 

åtgärder
• stadsutveckling och bostadsbyggande

Utgångsläge och direktiv
Nya stambanor

Regeringen har beslutat att utbyggnaden 
av nya stambanor ska slutföras och 
Trafikverket har fått det uppdraget.

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:Nuläge i det pågående arbetet är att Planläggning pågår i tre etapper - Ostlänken, Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås. För de centrala delarna av systemet med Jönköping som nod pågår idag ingen planläggning. De pågående etapperna planeras dock som delar av systemet och inte som enskilda projekt. Planeringen av systemet har pågått under många år och förutsättningarna för utformningen vad gäller tex stationsorter, hastigheter och annat har förändrats flera gånger över tid. Den nuvarande systemutformningen bygger till stor del på de stationsorter som Sverigeförhandlingen föreslog 2017. Den bedömda kostnaden för den nuvarande utformningen är 325 miljarder. För er som minns siffran 295 miljarder från i början av året så är det samma kostnadsbedömning bara redovisad i olika prisnivåår – 2021 resp. 2017 Regeringen har i direktiven inför Trafikverkets arbete med förslag till nationell plan bland annat pekat på att:De nya stambanorna ska beskrivas som en helhet, alltså som ett system snarare än etappvis men att de pågående etapperna ska ingå i planförslaget och genomföras.Direktivet angav också att planförslag bör innefatta 107 miljarder kronor för investeringar på de nya stambanorna.Direktivet lade också stort fokus på kostnadseffektivitet och att kostnadsreducerande åtgärder för att möjliggöra sänkt produktionskostnad skulle redovisas.Därutöver lyfte man också att banorna ska bidra till stadsutveckling och bostadsbyggande. 
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I planförslaget för utbyggnad av de nya 
stambanorna till kommande planperiod för 
2022-2033 tar Trafikverket ett helhetsgrepp 
för hela systemet. 

‒ Fortsatt planering utgår från helhetsperspektivet 
och att hela systemet ska byggas ut på ett 
kostnadseffektivt sätt.

‒ De tre pågående etapperna planeras och byggs 
för att ingå i det framtida systemet som delar i 
en helhet med gemensamma nationella och 
regionala mål och nyttor.

Ökat systemfokus
Planförslag

Utbyggnaden sträcker sig 
över flera planperioder.

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:Så – till planförslaget.Vi ökar fokuset på systemet som helhet och lyfter vikten av att i planeringen ta ett helhetsgrepp vad gäller nyttor och kostnader och för att utbyggnaden ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. �De tre pågående etapperna planeras vidare och byggs för att utgöra delar av en helhet vars utbyggnad sträcker sig över flera planperioder. 
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Systemperspektiv även 
på fortsatt planering

”att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt 
sätt som innebär att bästa möjliga effekt fås 
av respektive delsträcka” 

Planförslag

ur regeringsdirektivet

Vi tar ett helhetsgrepp på systemutformning 
och utbyggnadsstrategi, vilket

− optimerar utbyggnadsordning

− förbereder för kommande lokalisering 
och planläggning.

I samverkan med berörda.

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:Vi lägger fram ett förslag på hur vi vill driva den fortsatta planeringen vidare ur ett systemperspektiv.Som ett första steg i den fortsatta planeringen görs något som vi kallar systemövergripande utbyggnadsanalys för att optimera utbyggnadsordningen både utifrån nyttorealisering och utifrån ett kostnadseffektivt genomförande. Det innebär att vi först behöver göra är en övergripande utbyggnadsanalys för att optimera utbyggnadsordningen både för de delar som ligger inom nya stambanor, men också hur de relaterar till andra åtgärder och behov utanför nya stambanor, men som är av stor betydelse för  systemfunktionen och realiseringen av nyttor. Analysen ska göras i samverkan med bland annat regioner och operatörer och ligga till grund för en utbyggnadsplan (eller utbyggnadsstrategi om man hellre vill kalla det för det)Med koppling mot utbyggnadsanalysen kommer vi också att genomföra objektsförberedande planering kring de centrala delarna av systemet där planläggning ännu inte pågår. Den objeksförberedande planeringen görs för att effektivisera kommande lokalisering och planläggning - tanken är att stå redo med mogna, väl definierade objekt att starta upp i samband med nästa planomgång.Både den systemövergripande utbyggnadsanalysen och det objektsförberedande arbetet kommer att göras i samverkan med andra berörda parter.  
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• Regeringen har tilldelat Trafikverket ekonomiska 
ramar på 107 mdkr för perioden 2022-2033 för att 
planera och bygga nya stambanor. 

• Vi behöver dock senarelägga delar av genomförandet 
och Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder 
kronor avsätts för nya stambanor under planperioden. 

• För 104 mdkr kan Trafikverket ta nästa steg i 
färdigställandet av de tre pågående projekten, 
Ostlänken, Göteborg-Borås, Hässleholm-Lund, och 
påbörja planläggning för de återstående sträckorna.

104 miljarder kronor
Planförslag

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:107 blir 104Som jag nämnde pekade direktivet på att 107 miljarder under planperioden 2022-2033 borde avsättas för att planera och bygga nya stambanor.De 107 miljarderna hade legat väl i linje med det planerade genomförandet av pågående objekt.Det som ligger bakom att vi istället för de utpekade 107 miljarderna föreslår 104 miljarder under planperioden är att vi behöver senarelägga delar av genomförandet av Göteborg-Borås. Orsaken där är att vi har en kommun – Härryda – som inte vill medverka i det fortsatta planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg. Därför har vi pausat delar av planläggningsprocess som berör Härryda kommun och det för med sig att produktionen av objektet kommer att nå så långt som var tänkt under planperioden.  för Göteborg-Borås.�Av de 104 går 101 miljarder till fortsatt arbete med pågående objekt Ostlänken, Göteborg-Borås, Hässleholm-Lund och 3 miljarder avsätts för de centrala systemdelarna mellan Linköping – Borås och Linköping - Hässleholm. 
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Ansvarsfulla åtgärder för 
effektiv kostnadsstyrning
Vi hanterar skattemedlen ansvarsfullt genom att

• planera ett system där vi balanserar nyttor mot 
kostnader.

• skapa förutsättningar för ett hållbart och klimatsmart 
genomförande.

• arbeta i en snabbfotad och effektiv organisation och 
med en stabil utbyggnadsstrategi.

• ha löpande och transparent kostnadsstyrning och 
kostnadskontroll

• arbeta kontinuerligt och med hög ambitionsnivå för 
att minska kostnader.

Kostnadskontroll och kostnadsstyrning

Gemensam styrning och 
målbild för hela systemet

Presentatör
Presentationsanteckningar
AK:Effektiv organisation�I samband med bildandet av Nya Stambanor var en gemensam styrning en viktig parameter.Trafikverket skapade en egen/samlad organisation för Nya Stambanor som kan arbeta mot en målbild för systemet nya stambanor Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö med en samlad kostnad och en gemensam tidplan. Det finns en större möjlighet med en gemensam organisation att sammanställa och prioritera mellan det som påverkar tidsperspektivet och slutkostnaden såsom tex punktlighet, hållbarhet, teknikval, stationer, linjedragning och grundutförande. En samlad beställare kan ansvara för prioritering och optimering mellan genomförandeprogrammen. Samarbetet innebär även att utredningar av teknisk/utformnings/planeringskaraktär genomförs övergripande för att inte suboptimera ute i våra program.De stora anläggningsvolymerna över lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av klimatmålen. Kostnadskontroll:�Organisationen har mandat att prioritera inom systemet och omfördela medel mellan objekten.Egen organisation förenklarar arbetet med kostnadskontroll och styrningKostnadsreducerande potentialer Fortsatt arbete med att identifiera och realisera kostnadsreducerande potentialer.Produktionsmetoder optimeras kontinuerligt utifrån kostnader, nyttor, klimat m.m.Transparent redovisning genom årsrapport till uppdragsgivareUppdragsgivare efterfrågar löpande redovisning av genomförande, där en separat årsrapport anses uppfylla krav. ERTMS använder motsvarande redovisning. 
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De kostnadsbesparande åtgärder vi riktar in oss 
på som ger störst effekt:

• Förenklade tätortspassager och stationsutformning 
• Anpassning av fordon
• Anpassade tekniska standarder 
• Industrialisering 
• Landbroar
• Masshantering

Kostnadsreducerande 
åtgärder

Kostnadskontroll och kostnadsstyrning

Inriktning - kostnadsbesparande 
åtgärder på 65 miljarder kronor.

Presentatör
Presentationsanteckningar
AK:Bedömd total investeringskostnad för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå. �Utifrån föreslagna kostnadsreducerande åtgärder ser vi en möjlighet att minska investeringskostnaderna med upp till 65 miljarder kronor , i förhållande till den systemutformning som var jämförelsealternativ i regeringsuppdraget.Det innebär att den möjliga kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder inarbetats är 260 +/- 45 miljarder kronor. De kostnadsreducerande potentialer som studerats är potentialer som kommer av någon typ av förändring gentemot de förutsättningar som systemet planerats utifrån hittills. Att realisera potentialerna påverkar därför i många fall systemets funktion, måluppfyllelse eller underhållsbehov. De olika åtgärdsförslagen går inte att summera rakt av. Många faktorer spelar in som påverkar kostnadsbilden för olika åtgärder och olika kombinationer av dem ger olika effekt. T ex:Förenklade tätortspassager genom att välja teknik med lägre investeringskostnad och sänkta hastigheter genom tätorter kan öka möjligheten till centrala stationslägen. Förenklade stationsutformningar med färre spår för vändande tåg minskar kostnaderna. Anpassning av fordon -Vissa funktioner i det framtida systemet skulle kunna lösas genom att ställa krav på fordonen som trafikerar banan istället för att konstruera lösningar i den fysiska järnvägsanläggningen. Industrialisering – genom att öka standardiseringen kan vi effektivisera produktionen och uppnå ytterligare kostnadsbesparande åtgärder. Till exempel genom att industrialisera och standardisera vissa produkter och arbetsmoment. Landbroar – minskar anläggningskostnaderna i vissa landskap och är i sig en industrialiserings-kategori.Masshantering – höjer produktiviteten genom att massor kan disponeras med färre begränsningar. Kräver regel- eller lagändringar.
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Förändringarna påverkar systemets funktioner, exempelvis 

• vi får fortsatt god tillgänglighet och punktlighet men något 
längre restider

• anpassning av tekniska standarder. Till exempel utformas 
hela systemet med ballasterat spår.

• möjlighet till centrala stationslägen

• minskad flexibilitet i systemet.

Systemutformning

Vi presenterar nu ett förslag på system med lägre kostnad genom 
förenklad utformning och teknikval med lägre investeringskostnad.

Systemet omarbetas och utvecklas 
för att möjliggöra en lägre kostnad

Förändringar av järnvägssystemets 
utformning krävs för att nå en lägre 
investeringskostnad. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
AK:I arbetet med regeringsuppdraget från februari 2021 om nya stambanor samt kostnadsreducerande potentialer har gett oss fördjupad kunskap och resulterat i ställningstagandet att förändringar av järnvägssystemets utformning krävs för att nå en lägre investeringskostnad (jämfört med den systemutformning som var jämförelsealternativ i regeringsuppdraget ). Vi presenterar nu förslag på ett omarbetat och utvecklat system som kan möjliggöra en lägre kostnad genom förenklad utformning och att val av teknik med lägre investeringskostnad.Vi kommer att även fortsättningsvis ha minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Exempel på förändringarna och konsekvenserna för dem:Hela systemet utformas med ballasterat spår och med en förenklad metod för inklädning av tunnlar som är ett teknikval med lägre investeringskostnad. För att möjliggöra centrala stationslägen behöver vi förenkla vissa tätortspassager för att sänka kostnaderna. Det innebär också sänkta hastigheter genom dessa tätorter. Båda dessa kommer att ge längre restider mellan ändpunkterna.�Genom att vi bygger färre spår för vändande tåg förenklar vi stationsutformningarna och sänker kostnaden. Det innebär något minskad kapacitet och flexibilitet i systemet. För att hålla nere kostnaderna ytterligare är inriktningen också, till exempel, att landbrokoncept tillämpas där det medför lägre kostnader och realisera stordriftsfördelar och industrialiseringspotential. De tre objekt/projekt som pågår enligt gällande nationell transportplan planeras vidare som de första delarna av nya stambanor. Planeringen fortsätter i linje med tidigare inriktning men med vissa justeringar utifrån föreslagna kostnadsreducerande åtgärder. 
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• Nya stambanor finansieras inom samma 
ramar som övriga infrastrukturinvesteringar

• Planperioden domineras av de pågående 
objekten

• Medel för att produktion av återstående 
objekt finns först efter planperioden

• Planering utifrån en jämn produktion för 
stabila planeringsförutsättningar

• Med genomförda kostnadsreducerande 
åtgärder kan systemet vara klart kring 2045

Planperiod 2022-2033 

Vi siktar på 2045
Planförslag

Presentatör
Presentationsanteckningar
AK:



Vi siktar på 2045

Presentatör
Presentationsanteckningar
ELA:Så…med vårt förslag till nationell plan vad gäller nya stambanor siktar vi alltså till att det nya systemet ska stå helt klart till 2045.Och tack för att ni lyssnade och välkomna med era frågor via chatten.
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