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Sammanfattning 
Arbetslösheten ökar kraftigt i Sverige och ekonomin krymper. Detta som ett resultat av Covid -19 
pandemin. Situationen innebär en stor påfrestning för många människor, men också för många 
företag, kommuner och regioner. Erfarenheten från tidigare kriser visar på vikten att snabbt minska 
arbetslösheten för att undvika en permanent högre arbetslöshet. Det är också viktigt att stabilisera 
ekonomin för företag, kommuner och regioner för att säkra välfärden framöver. 

Ett medel för att få igång Sverige igen är en satsning på infrastruktur. Detta har både en kort och 
lång effekt. I det korta perspektivet kan åtgärder tidigareläggas och satsningen på olika 
trimningsåtgärder öka. Rätt genomfört leder detta både till jobb och sysselsättning under 
byggskedet och till en robustare arbetsmarknad. I det längre perspektivet kan strukturella åtgärder 
genomföras som leder till en ökad konkurrenskraft för svensk industri, en förbättrad arbetsmarknad, 
förbättrade förutsättningar för turism samt bidrar till omställningen till klimatneutrala transporter. 

Denna analys är inriktad på åtgärder i det korta och långa perspektivet som kan kickstarta Sverige. I 
det korta perspektivet har vi identifierat åtgärder för cirka 20 miljarder kronor. Viktiga 
åtgärdskategorier är dubbel- och mötesspår, elektrifiering av järnvägssträckor, bangårdsåtgärder, 
mötesseparering av viktiga vägar, utbyggnad av hamninfrastrukturen samt förbifarter för ökad 
trafiksäkerhet och förbättringar för cykel och kollektivtrafik. 

Paketet skulle bidra till stora förbättringar för stråken Kustjärnvägen Luleå–Gävle, Godstråket genom 
Bergslagen (inklusive åtgärder i Hallsberg och på Norra Stambanan), Malmbanan samt tvärbanorna 
(Mittbanan, Ådalsbanan och Tvärbanan). Till detta ingår åtgärder för Luleå hamn, BK4, 
mittfältsseparering samt förbifart Örnsköldsvik och Brunflo. 

Åtgärderna leder till restidsförbättringar, ökad kapacitet samt ökad robusthet. Åtgärderna på 
Tvärbanan innebär också nya möjligheter för persontrafik, genom en elektrifiering. 
Samhällseffekterna av åtgärderna är att de underlättar en regionförstoring och därmed en robustare 
arbetsmarknad, minskar industrins transportkostnader samt förbättrar för en hållbar turism. Genom 
nya och förbättrade transportmöjligheter minskar också samhällets sårbarhet vid framtida kriser. 
Dessutom bidrar åtgärderna till ett klimatneutralt transportsystem. 

I det långa perspektivet har vi identifierat fyra centrala åtgärder för järnvägssystemet och tre 
centrala åtgärder för vägnätet. Kuststråket behöver byggas ut genom att Norrbotniabanan slutförs 
samt att Ostkustbanan/Ådalsbanan rustas till en modern standard. Åtgärder behöver genomföras för 
att lyfta ett nationellt järnvägsnät till en 250 km/h standard. Det viktiga järnvägsnätet för 
godstrafiken (det så kallade TEN-T stomnätet) behöver anpassas efter de mål som EU fastlagt till 
2030 samt järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Norge (Sundsvall-Trondheim samt 
Malmbanan) behöver förbättras. För vägsystemet är det centralt att genomföra mittfältsepareringar 
för viktiga vägar samt en utbyggnad av BK 4 nätet. Detta för att bidra till en robust arbetsmarknad 
och stärka basindustrins konkurrenskraft.  

Finansieringen av närtidssatsningen kan ske genom en temporär höjning av anslaget till Trafikverket 
samt genom en temporär höjning av Trafikverkets anslagskredit. Trafikverket har i dag en liten 
anslagskredit jämfört med för några år sedan (för järnvägsinvesteringar cirka 600 miljoner kronor, 
för väginvesteringar 100 miljoner kronor och för trimningsåtgärder 140 miljoner kronor). De 
försenade stora projekten som exempelvis Ostlänken bör också skapa utrymme för tidigareläggning 
de närmaste åren. 
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Inledning 
Våren 2020 drabbades världen och Sverige av en pandemi, Covid -19, som kraftigt påverkade alla 
samhällssektorer. Förutom det mänskliga lidandet som ett stort antal dödsfall och svårt sjuka 
innebar, påverkades samhället i grunden. Ekonomin gick ner, trygghetssystemen utsattes för stora 
påfrestningar, många företag gick omkull och arbetslösheten ökade. Den totala effekten av 
pandemin är ännu inte klarlagd, men det är uppenbart av största vikt att Sverige, så snabbt det går, 
måste komma på fötter och att ekonomin och den sociala tryggheten måste stå i fokus. Samtidigt 
måste Sverige rusta sig för framtiden, för att möta nya utmaningar och öka samhällets beredskap 
inför kommande kriser. Klimatutmaningen måste hanteras och samhällets behov av robusta 
lösningar belystes med all tydlighet i samband med Covid -19 pandemin. 

Covid -19 krisen påverkade ekonomiskt, i första läget, främst tjänstesektorn och en utlandsberoende 
industrisektor, men i ett längre perspektiv är det risken för bortfall av efterfrågan från andra länder 
som utgör det största hotet mot den svenska ekonomin. Vi riskerar en nedåtgående spiral med lägre 
export, ökad arbetslöshet, lägre svensk efterfrågan, fortsatt ekonomisk stagnation. OECD 
prognostiserar att BNP för Sveriges viktigaste handelspartners minskar kraftigt och att 
arbetslösheten ökar signifikant (OECD, 2020) 

Erfarenhetsmässigt har norra Sverige större känslighet för externa chocker än södra Sverige 
(Lindman & Stage, 2018). Detta eftersom norra Sverige har en större del av ekonomin som är 
beroende av export. Under finanskrisen syntes detta tydligt i en markant minskad regional 
bruttoproduktion i bland annat Norrbotten. Norra Sverige är också beroende av basindustrin. Det är 
inom basindustrin och byggindustrin som vinstfallet efter Covid -19 har varit störst (Malmqvist, 
2020). 

Ett område som bör stå i fokus i återstarten av Sverige är transportområdet. Det finns tre goda skäl 
till denna fokusering. För det första kan en satsning på infrastruktur långsiktigt öka den svenska 
bruttonationalprodukten, givet att satsningen görs rätt (Isacsson & Hultkrantz, 2004). Det är i detta 
läge centralt att servicekedjan fungerar inom EU, för att industrin ska fungera. Detta kräver goda 
transporter (Handelshögskolan i Göteborg, 2020). För det andra kan en satsning på infrastruktur 
förstora arbetsmarknaden, vilket underlättar matchningen av arbetssökande och företag (Sandow & 
Westin, 2007). För det tredje, står transportsektorn inför en omställning driven av klimatfrågan. 
Detta gör att det finns stora behov av investeringar i transportsektorn.  

En satsning på infrastruktur som medel för att kickstarta norra Sverige har möjligheter att ge större 
effekt än många andra åtgärder, eftersom det finns många brister som hämmar transportsystemets 
effektivitet. Effekten av infrastruktur på den ekonomiska utvecklingen ökar om infrastrukturen är 
eftersatt (Isacsson & Hultkrantz, 2004). Det finns också ett stort antal åtgärder som kan vidtas i 
närtid och därmed ge snabb effekt.  

Tillsammans med en närtidssatsning bör en inriktning för den långsiktiga utvecklingen av 
infrastrukturen läggas fast så att alla samhällsaktörer får besked om de framtida förutsättningarna. 
Regeringen har också gett Trafikverket uppdrag att genomföra en inriktningsplanering (Regeringen, 
2020). Inom ramen för denna analys har inte någon samlad bild kunnat tas fram om vilka 
infrastruktursatsningar för norra Sverige som är prioriterade. Det har dock identifierats ett antal 
behov som bör hanteras i den fortsatta processen. 
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En närtidssatsning på infrastruktur i norra och mellersta Sverige 
 

Effekten av infrastruktursatsningar kan beskrivas på olika nivåer. Som ett exempel; en 
dubbelspårsutbyggnad leder till ökad kapacitet och minskade transporttider. Ökad kapacitet och 
minskade transporttider leder till lägre transportkostnader. Lägre transportkostnader leder till ökad 
konkurrenskraft för industrin. Ökad konkurrenskraft för industrin leder till ökad sysselsättning. Ökad 
sysselsättning leder till ökade inkomst för kommunen. Ökad inkomst till kommunen leder till bättre 
äldreomsorg. 

I denna analys har prioriteten varit infrastrukturåtgärder som leder till; 

• en robustare arbetsmarknad med lägre arbetslöshet 
• en stärkt turistnäring 
• en stärkt konkurrenskraft för industrin 
• en övergång till fossilfritt transportsystem.  

Det finns fyra viktiga effekter av en närtidssatsning på infrastruktur i norra Sverige som bidrar till 
dessa mål:  

• En förstorad arbetsmarknad som resultat av ökad hastighet, kapacitet och driftsäkerhet. 
• En ökad turism genom förbättrade långväga persontransporter som ett resultat av ökad 

hastighet. 
• En stärkt konkurrenskraft genom lägre godstransportkostnader som resultat av ökad 

maxlast, tåglängd och kapacitet. 
• En övergång till fossilfritt transportsystem genom en förbättrad järnvägstrafik och 

effektivare vägtransporter, samt en bättre hamninfrastruktur.  

I dagsläget är järnvägsinfrastrukturen av begränsad kvalitet i norra Sverige. Norra Stambanan är 
ålderstigen och av enkel standard, järnvägen längst kusten är bara delvis utbyggd och tvärbanorna 
har stora brister. Samtidigt är järnvägstransporterna från norr till söder en av de stora 
godstransportstråken och infrastrukturbristerna håller tillbaka möjligheterna för effektiva 
persontransporter. De många bristerna innebär att det finns goda möjligheter att med relativt 
begränsade insatser förbättra förutsättningar för effektivare tågtrafik och därmed bidra till 
samhällsutvecklingen. Många åtgärder bidrar också till att de mål som finns för det transeuropeiska 
stomnätet TEN-T. Det gäller framförallt för godstrafiken och målen till 2030 om tillåten längd, vikt 
och hastighet (EU, 2013). 

Även väginfrastrukturen har begränsningar och brister. Det finns tre viktiga åtgärder som kan bidra 
till målen. Sverige har valt att bygga ut ett nät av vägar där 74 tons last tillåts, s.k. BK4 vägar. Nätet i 
norr är begränsat (Trafikverket, 2020a), trots att det är här som det är den största vinsten, 
kostnadsmässigt och miljömässigt, med att tillåta tyngre lastbilar. Framförallt skogsindustrin, men 
även övrig basindustri gynnas av detta. Av trafiksäkerhetsskäl har också många vägar i norra Sverige 
fått sänkt hastighet till 80 km/h. Med relativt enkla åtgärder kan många av dessa sträckor byggas om 
till 100 km/h standard och därmed leda till en förstorad arbetsmarknad. Det finns också ett antal 
planerade förbifarter, som skulle kunna leda till en förbättrad trafiksäkerhet och stadsmiljö samt 
bidra till ökad cykling och bättre kollektivtrafik. 
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Kopplingen mellan land- och sjötransporter är viktigt för industrin, vilket gör att det är prioriterat att 
bygga ut hamnkapaciteten. 

För att möjliggöra en kickstart för Sverige krävs att åtgärderna kan påbörjas, och helst genomföras, 
inom de närmaste åren. För många tänkbara åtgärder krävs ett framtagande av järnvägs- respektive 
vägplan och därmed en lång planeringsperiod innan åtgärderna kan genomföras. De åtgärder som 
denna studie identifierat som del i närtidssatsningen är förbättringar som antingen kan ske utan 
järnvägs- eller vägplan eller där planeringsläget är sådant att en plan kan tas fram i närtid. En 
kickstart kräver också att Trafikverket, länsstyrelserna och berörda kommuner samverkar för att 
åtgärderna ska kunna komma tillstånd.  

För en kickstart är det också viktigt att öka planeringsinsatserna. Genom att ligga i framkant i 
planeringen kan samhället signalera vilken infrastruktur som kommer att komma och var den 
kommer att byggas. Detta gör att privata investerare har lättare att fatta sina investeringsbeslut. 
Dessutom underlättar en framåtsyftande planering omställningen till ett fossilfritt transportsystem.  

Totalt har åtgärder i närtid för i storleksordningen 20 miljarder kronor identifierats, varav 9 miljarder 
kronor under åren 2021–2024. I detta ligger inte den föreslagna tidigareläggningen av 
bärighetsåtgärder på väg då det inte varit möjligt att bedöma hur stora åtgärdsvolymer som kan 
vidtas inom en 3 årsperiod.  

Den direkta sysselsättningseffekten av infrastrukturinvesteringar är enligt Trafikverket mellan 0,3 
och 1,5 årsarbeten per miljoner kronor beroende på typ av åtgärd (Trafikverket, 2017, s. 233). I en 
studie av Sweco uppskattades den direkta sysselsättningseffekten för Ostlänken till 0,35 årsarbeten 
per miljoner kronor (Sweco Society AB, 2015). I en senare studie har Sweco identifierat storleken på 
den så kallade multiplikatoreffekten. Cirka 0,7 årsarbeten skapas indirekt, genom den så kallade 
konsumtionseffekten (Sweco Society AB, 2016). Det innebär att kickstartspaketen uppskattningsvis 
skulle skapa knappt 18 000 årsarbeten inklusive konsumtionseffekten under byggtiden. Cirka 6 000 
årsarbeten är direkt i åtgärderna. Stora kvarvarande effekter kommer också skapas genom 
insatserna. Flera större förbättringar leder till kraftiga restidsvinster. Det leder både till en 
regionförstoring och till förbättrade förutsättningar för turismen. Dessutom skapar åtgärderna 
förutsättningar för tyngre och effektivare godstransporter, vilket stärker industrin. Åtgärderna 
skapar också en ökad robusthet och redundans vilket stärker transportsystemet inför eventuella 
framtida kriser såsom Covid -19 samt bidrar till omställningen av transportsystemet till fossilfrihet.  

Den föreslagna satsningen på längre sikt innebär att industrin och berörda kommuner lättare kan 
planera för sina respektive åtgärder. Det kommer att leda till ytterligare investeringar utanför 
transportsektorn, även i närtid. 

Sammantaget innebär åtgärdspaketen en större och robustare arbetsmarknad, samt ökar industrins 
och de areella näringarnas konkurrenskraft och bidrar till klimatomställningen. 

Val av åtgärder och åtgärdskategorier 
En huvuddel av de åtgärder som identifierats är inom järnvägsområdet. Det finns skäl till detta i och 
med att järnvägen i norra Sverige är eftersatt, vilket innebär att även små åtgärder kan leda till stora 
förbättringar och goda effekter. Samtidigt har viktiga åtgärder inom sjöfart och vägsektorn också 
identifierats. Transportslagen samverkar vilket gör att effektiva lösningar kräver en bra infrastruktur 
för samtliga transportslag. 

Ett viktigt kriterium för åtgärderna i närtidssatsningen har varit att de ska kunna starta inom 1 till 3 
år, vilket kräver antingen att planeringen är långt kommen eller att åtgärderna inte kräver en 
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väg/järnvägsplan eller att det är enkelt att ta fram en väg/järnvägsplan. Projekt som redan är så 
långt komna att byggstarten är fastställd och inte kan tidigareläggas ingår inte i denna analys. 

För att kunna genomföras under de kommande 1–3 åren måste åtgärderna vara av sådan karaktär 
att de snabbt kan byggstartas. Åtgärder som inte bedömts möjliga att forcera fram till byggstart 
inom tre år är stora projekt som kräver lokaliseringsutredning för en ny korridor, där det krävs 
fördjupade utredningar för utformningen av åtgärden eller där planer bedöms som särskilt komplexa 
att ta fram utifrån till exempel miljöpåverkan. Planer som är relativt enklare att ta fram bedöms 
kunna leda till byggstart inom tre år, såväl som alla åtgärder som kan göras inom befintlig 
järnvägsfastighet som Trafikverket redan äger. Flera av objekten är tidigareläggning i befintlig plan, 
en del av objekten är smärreobjekt som inte är namngivna i den nationella planen för 
transportsystemet (Trafikverket, 2017). Några objekt är tillkommande. Till detta har behovet av en 
projektering av ett antal åtgärder identifierats. 

Järnvägsåtgärder 
Det är centralt för både välfärden och den ekonomiska utvecklingen att järnvägssystemet i norra 
Sverige förbättras. Det är också en förutsättning för att basindustrins ofta tunga transporter ska 
kunna ställa om till fossilfrihet. Det har skett en underskattning av den samhällsekonomiska 
betydelsen av godstransport och möjligheterna att skapa goda persontransporter, även i landsändar 
med en lägre befolkningstäthet. VTI gjorde en genomgång över bristerna i att fånga godsets 
betydelse och fann stora brister (Vierth & Nyström, Godstransporter och samhällsekonomiska 
kalkyler. VTI notat 3 - 2013, 2013). Resandeutvecklingen för regiontrafiken på järnväg har också 
kraftigt undervärderats (Vierth, Landergren, Andersson, Brunell-Freij, & Eliasson, 2016).  

Viktiga åtgärdskategorier som har identifierats är: 

Elektrifiering av banor  

Bangårdsåtgärder, mötesspår och dubbelspårsutbyggnad 

Hastighetshöjande åtgärder 

Broåtgärder 

Tidigareläggning av nya bandelar 

Vägåtgärder 
Vägnätet i Norra Sverige har sedan länge kvalitetsbrister. Men nya lösningar som Trafikverket tagit 
fram leder till stora möjligheter att för rimliga insatser få en kraftig förbättring. Införandet av BK 4 
innebär att vägar som byggs om till BK 4 standard kan klara lastbilstransporter på upp till 74 ton. Det 
leder till besparingar på nästan 10 % av transportkostnaden (Asmoarp, Engström, Bergqvist, & von 
Hofsten, 2017), samtidigt som koldioxidutsläppen blir lägre och risken för osund konkurrens genom 
överlaster minskar. För uppgradering till BK 4 är planeringsläget bra i och med att Trafikverket har en 
god bild över vilka åtgärder som bör sättas in. Trafikverket har tagit fram en rapport med 
prioriterade åtgärder för åren 2020–2022 (Trafikverket, 2020a). Det som krävs är att åtgärderna 
genomförs skyndsamt för att ge största systemeffekten. Kostnaden och finansieringen är inte lika 
klar. De ingår i de så kallade smärreåtgärderna i nationell plan för transportsystemet (Trafikverket, 
2017), men Trafikverkets genomförandeplan indikerar inte att BK 4 åtgärder är prioriterade 
(Trafikverket, 2020c).  
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I arbetet med nollvisionen har Trafikverket sänkt hastigheten på många vägar i norra Sverige till 80 
km/h. Det har varit negativt för arbetspendlingen och för en uppbyggnad av en robust 
arbetsmarknad. Det finns därför behov av att snarast bygga om de viktigaste av dessa vägar genom 
mittfältsseparering så att hastigheten kan höjas till 100 km/h. Detta leder också till ökad 
trafiksäkerhet, eftersom mitträcket hindrar frontalkollisioner och farliga omkörningar. Det pågår 
eller kommer under hösten starta ett antal projekt med mötessepareringar (Trafikverket, 2020c). 
Ytterligare fyra större mötessepareringar som ingår i nationell plan kan tidigareläggas för att bidra 
till en kickstart. Det handlar om tre sträckor på E10, Avvakko-Lappeasuando samt Morjärv–Västra 
Svartbyn och Sikeå-Gumboda. Ett fjärde viktigt projekt, mötesseparering mellan Salmis och 
Haparanda, är redan på gång med en inplanerad byggstart hösten 2020. Därför ingår inte detta 
objekt i denna analys. Därtill finns även mittsepareringen av väg 56 i de södra delarna av Gävleborg, 
länsgräns Västmanland till Hedesunda och mittfältsseparering på E16 i kombination av förbifart vid 
Yttermalung som två andra möjliga objekt att kickstarta. 

Två viktiga förbifarter som inte togs med i nationell plan för transportsystemet har identifierats. 
Både förbifart Örnsköldsvik och förbifart Brunflo är långt komna projekt som troligen kan byggstart 
inom 3 år. Förbifart Brunflo ingick i Trafikverkets förslag till nationell plan, men ströks av regeringen i 
samband med fastställande av planen (Regeringen, 2018). Förbifart Örnsköldsvik har utretts under 
lång tid och val av lokalisering är gjord (Trafikverket, 2014).  

Hamnåtgärder 
Hamnarna i norra Sverige har en avgörande betydelse för, framförallt, basindustrin. Utvecklingen av 
nya transportlösningar med större och energieffektivare fartyg kräver investeringar i hamnarna. 
Dessutom krävs förbättrad landinfrastruktur. I den nationella planen (Trafikverket, 2017) ligger en 
stor investering i Luleå hamn (Malmporten) inplanerad till den sista delen av planen, men det finns 
stora behov av en snabb utbyggnad av Luleå hamn för att bland annat effektivisera 
malmtransporterna. Projektet har erforderliga miljötillstånd och en utbyggnad kan därför ske i 
närtid. 

Åtgärdspaket – Robust arbetsmarknad 
En viktig åtgärd, efter Covid -19, är att så snabbt det är möjligt öka sysselsättningsgraden och få 
människor i arbete. Erfarenheten visar att det finns betydande risker för att en kris leder till högre 
”jämviktsarbetslöshet” (Hartman & Svaleryd, 2010) och att det är viktigt att agera på rätt sätt för att 
säkerställa att arbetssökande hittar de jobb som finns att tillgå. 

För norra Sverige är det extra viktigt att säkerställa robusta arbetsmarknadsregioner av tillräcklig 
storlek. Den tiden då arbetslöshet kunde bekämpas med flyttpolitik är över. Visst sker flyttning från 
svaga till starka arbetsmarknader, men flera faktorer kommer att motverka att arbetslösa flyttar 
(Lindgren & Westerlund, 2003). En förbättrad regional pendlingstrafik kommer därför vara ett 
verksamt hjälpmedel att motverka att den ökade arbetslösheten efter Covid -19 biter sig fast. 
Pendlingen kan förbättras genom att infrastrukturen rustas. Framförallt regionaltåg har visat sig 
attraktiva och efterfrågade när det gäller pendlingstrafiken (Vierth, Landergren, Andersson, Brunell-
Freij, & Eliasson, 2016). Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för bättre regionaltrafik med 
järnväg. Både för att järnvägen är överlägsen vägtrafiken ur ett resenärsperspektiv, när det gäller 
daglig pendling över längre sträckor, och för behovet av att ställa om till ett fossilfritt 
transportsystem.  

Det är även centralt att förbättra pendlingstrafiken på väg. Viktiga åtgärder i norra Sverige är att 
möjliggöra persontrafik på sträckor mellan mindre orter och de större städerna. Det handlar inte 
bara om inpendling från den mindre orten till den större utan också att industri och annan 
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verksamhet i små orter har behov av kvalificerad arbetskraft, som ofta är svår att locka till 
bosättning på en liten ort. Pendling från den stora staden till den lilla orten är därför också central. 
Pendlingen med personbil underlättas genom mittfältsseparering som tillåter snabbare och säkrare 
resor.  

Pendlingen med tåg underlättas av åtgärder som ökar hastighet och kapacitet. Pendlingen med bil 
underlättas av mittfältssepareringar, eftersom detta leder till snabbare, säkrare och bekvämare 
bilresor. 

Identifierade åtgärder  

De identifierade åtgärderna är listade i bilaga 3.  

Viktiga stråk som berörs av åtgärderna är: 

Kustjärnvägen 

Mittbanan 

Dalabanan 

Tvärbanan Umeå-Storuman 

Åtgärder i Örebro och Hallsberg 

Mittfältsseparering 

En elektrifiering av Tvärbanan innebär kraftigt förbättrade resmöjligheter mellan Storuman och 
Umeå. 

Satsningar på Ostkustbanan, Ådalbanan och Botniabanan innebär förbättringar i restid och kapacitet 
men också möjligheter för en successiv introduktion av tågtrafik i 250 km/h. 

Satsningen på Mittbanan skapar förutsättningar för snabbare persontåg mellan Östersund och 
östersjökusten, men i förlängningen också persontåg mellan Östersund och Trondheim eftersom 
Norge har beslutat att satsa på Meråkersbanan. 

Satsningarna på mötesseparering gynnar pendlingen och trafiksäkerheten. 

Åtgärdspaket – Hållbar turism 
Turismen är en av de hårdast drabbade sektorerna efter Covid -19 (Malmqvist, 2020). Förbättrade 
transportmöjligheter är väsentliga för turismen (Duval, 2007). Huvuddelen av turismen är i dagsläget 
bilberoende, vilket gör det viktigt att utveckla kollektiva alternativ för att klara klimatutmaningen. 
För norra Sverige innebär hållbar turism en utmaning. Framförallt möjligheterna att förbättra 
kollektiva resor och därmed skapa förutsättningarna för en hållbarare turism är en utmaning 
(Gidlund, 2018).  

En förutsättning för ökad turism med kollektiva resor i Jämtland är förbindelsen mellan Trondheim 
och Östersund. Norge har nyligen beslutat om en upprustning och elektrifiering av Meråkersbanan 
(Banenor, 2020), vilket skapar nya möjligheter att förbättra persontrafiken till och från Jämtland, 
både från Norge och från Sverige. Det är därmed stora behov att rusta Mittbanan från Sundsvall till 
Östersund/norska gränsen. Även åtgärder på Ostkustbanan är viktiga för att utveckla trafiken från 
södra Sverige till Jämtland. Turismen längre norr ut kan underlättas genom insatser på Ådalsbanan, 
Botniabanan och Norrbotniabanan. Trafikverket har tagit fram ett förslag på att höja 
hastighetsstandarden på vissa järnvägssträckor till 250 km/h (Trafikverket, 2019). Bland dessa 
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sträckor ingår järnvägen längst Norrlandskusten (Ostkustbanan, Ådalbanan och Botniabanan). En 
höjning av hastighetsstandarden på dessa sträckor skulle kraftigt underlätta turistresande med 
kollektiva färdmedel till norra Sverige. 

Identifierade åtgärder  

De identifierade åtgärderna är listade i bilaga 4.  

Viktiga stråk som berörs av åtgärderna är: 

Kustjärnvägen 

Mittbanan 

Dalabanan 

Mittfältsseparering 

Åtgärdspaket – Stärkt konkurrenskraft 
Norra Sverige har en industritung ekonomi, med ett stort inslag av basindustri som är 
transportintensiv. Transportkostnadens andel av varuvärdet är därmed högre för industrin i norra 
Sverige jämfört med landet i genomsnitt, samtidigt som transportavstånden är längre. En större del 
av godset går också på järnväg. Malmtransporterna på Malmbanan och Stålpendeln mellan Luleå 
och Borlänge är två exempel på viktiga transportleder. Skogsindustrin har också stora 
transportvolymer från inlandet till kusten och längst kusten. Hamnarna är viktiga för industrins 
konkurrenskraft. 

Industrin i Sverige har allvarligt skadats av Covid -19, med stora lönsamhetsproblem (Malmqvist, 
2020). Det innebär att det är centralt att vidta åtgärder som återställer och förbättrar industrins 
konkurrenskraft. Det är också viktigt att göra detta på ett sätt som är förenligt med klimatmålen. 

Tre viktiga åtgärder kan sättas in.  

När det gäller vägtransporter är det viktigt att bygga ut det så kallade BK 4 vägnätet, där transporter 
på upp till 74 ton tillåts (Trafikverket, 2016). Att öka tillåten last leder till minskade koldioxidutsläpp 
och minskad energiåtgång per transporterad ton last, vilket bidrar till klimatmålen. Det minskar 
också kraftfullt transportkostnaderna, vilket gynnar industrins och de areella näringarnas 
konkurrenskraft. En ombyggnad av vägnätet till BK 4 underlättar också för en sund konkurrens i 
transportnäringen då det för närvarande är en hög andel lastbilar som kör med överlaster 
(Trafikverket, 2020b). Ett större BK 4 nät bidrar också till lägre framtida underhållskostnader då det 
för närvarande är en stor andel lastbilar som framförs med mer än tillåten vikt och därmed kör 
sönder vägarna (Trafikverket, 2020b). Trafikverket har tagit fram en strategi för BK4 (Trafikverket, 
2020a), men den behöver skyndsamt genomföras. I Trafikverkets genomförandeplan för 2020–2025 
verkar enbart ett fåtal broar vara planerade för åtgärd (Trafikverket, 2020c). Det innebär att det 
finns ett stort behov av tidigareläggningar av BK 4 åtgärder. Inom ramen för detta arbete har dessa 
åtgärder inte identifierats. 

På järnväg är det centralt att möjliggöra längre och tyngre tåg i god hastighet, vilket också är målet 
för TEN-T nätet (EU, 2013). Det är också viktigt att säkerställa kapaciteten och kvaliteten på banorna 
så att näringslivets transporter kommer fram i tid till kund. Det finns idag stora kvalitetsbrister på de 
centrala stråken för godstransporter.  
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En utbyggnad i Luleå hamn kan också bidra till förbättringar för näringslivets transporter, framförallt 
för malmtransporterna. 

 

Identifierade åtgärder  

De identifierade åtgärderna är listade i bilaga 5.  

Viktiga stråk som berörs av åtgärderna är: 

Kustjärnvägen 

Mittbanan 

Malmbanan 

Godsstråket genom Bergslagen. 
 
Norra Stambanan. 

Luleå hamn 

Paket BK 4 

 

Åtgärdspaket – Klimatneutrala transportsystem 
Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 och transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 % till 
2030 (Riksdagen, 2017). Detta är en stor utmaning, eftersom transportsystemet måste 
transformeras på så kort tid. Den stora utmaningen är inte att fasa ut fossila bränslen, utan att göra 
det på ett sätt som fortsatt möjliggör goda transportlösningar för medborgare och företag. En 
förutsättning för att klara detta är att fossilfria transportmöjligheter skapas, samt att 
transportsystemet effektiviseras. 

Vid en kickstart av norra Sverige efter Covid -19 är det viktigt att bygga transportlösningar som är en 
del av den nödvändiga omställningen. Framförallt är det viktigt att skapa robusta alternativ till det 
stora flygberoendet. Under Covid -19 framgick det men allt tydlighet hur flygberoende norra Sverige 
är. Norra Sverige kommer troligen även i framtiden behöva flyg för sin tillgänglighet, men det är 
essentiellt att skapa fossilfria alternativ till flyget. Effektiva tågförbindelser för snabba 
persontransporter från Östersund och längst Norrlandskusten till Stockholm är därför centrala. 
Dalarna har också ett stort behov av förbättrade resmöjligheter med tåg. Bland annat har 
Trafikverkets beslut att inte stödja inrikesflyget från Mora lett till att industrin i inre Dalarna har 
stora brister i tillgängligheten. 

Även sjöfarten kommer att ha en central roll i det fossilfria transportsystemet. I norra Sverige är det 
framförallt en utbyggnad av Luleå hamn som kan ge avgörande bidrag till klimatarbetet, eftersom 
det skulle innebära att modernare, större fartyg som släpper ut markant mindre koldioxid kan 
anlöpa hamnen. Luleå hamns studier visar på en 40 % minskning av koldioxidutsläppen per ton gods, 
efter en utbyggnad (Luleå hamn, 2020). 
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Identifierade åtgärder  

De identifierade åtgärderna är listade i bilaga 6.  

Viktiga stråk som berörs av åtgärderna är: 

Kustjärnvägen 

Ådalbanan 

Mittbanan 

Malmbanan 

Godsstråket genom Bergslagen. 

Dalabanan 

Tvärbanan 

Luleå hamn 

Paket BK 4 

Samlade effekter 
De samlade infrastrukturåtgärder som ingår i paketen beräknas ge avsevärda restidsvinster, ökad 
kapacitet och robusthet. 

Kustjärnvägen 
Ostkustbanan kommer fortsatt att ha flera sträckor som behöver byggas ut, men tidigareläggningen 
av Sundsvall – Dingersjö och åtgärderna i Sundsvall innebär en markant restidsvinst på trafiken till 
och från Stockholm. Dessutom underlättas pendlingstrafiken mellan Gävle och Sundsvall och Gävle 
och Uppsala.  Detta skapar en regionförstoring längst mellersta ostkusten. 
 
Vi konstaterar att arbetet med Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå pågår för 
fullt både med planering och byggande. Däremot brådskar planeringsarbetet mellan Skellefteå och 
Luleå. Planeringsarbetet beräknas kosta ca 600 miljoner och blir också en  
kickstart för ingenjörskåren.  

Botniabanan föreslås uppgraderas till en hastighetsstandard på 250 km/h, vilket kraftfullt minskar 
restiderna mellan Sundsvall och Umeå. Det underlättar en regionförstoring för orterna längst vägen 
och ger stabilare resor mellan de två stora kuststäderna. 
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Bild 2. Föreslagen närtidssatsning för kustjärnvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittbanan mellan Storlien och Sundsvall kommer att få en större betydelse i framtiden, eftersom 
Norge har beslutat att bygga ut järnvägen på den norska sidan. Det innebär att en upprustning av 
Mittbanan både förbättrar resandet mellan Östersund och Sundsvall (Stockholm) och mellan 
Östersund och Trondheim. En upprustning innebär en regionförstoring samtidigt som godstrafiken 
underlättas. 

 

Bild 3. Föreslagen närtidssatsning för Mittbanan 

 

 

Dåva–Skellefteå, järnväg för 250 km/h, tidigarelagd byggstart 
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Tvärbanan mellan Storuman och Umeå får med en elektrifiering helt nya möjligheter för en 
effektiv och miljövänlig persontrafik. Det underlättar för en robust arbetsmarknad. 

 

Bild 4. Föreslagna åtgärder på Tvärbanan 

 

 

Malmbanan har stora kapacitets- och kvalitetsproblem i dagsläget. De föreslagna åtgärderna skapar 
en robustare bana med ökad kapacitet för godstrafiken. Malmbanan har en mycket central roll i det 
svenska godstransportsystemet och de brister som finns på Malmbanan hotar industrins 
konkurrenskraft. 

 

Bild 5. Föreslagna åtgärder på Malmbanan  
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Dalabanan får genom dubbelspårsutbyggnad bättre kapacitet, både för gods och persontrafiken, 
vilket underlättar både för turisttrafiken och för en regionförstoring. Dessutom underlättar det för 
dagpendling mellan Dalarna och Stockholm, vilket bland annat något minskar problemen som 
statens beslut att inte införa trafikplikt på Mora flygplats innebar. 

 

Bild 6. Föreslagna åtgärder på Dalabanan 

 

 

Godsstråket genom Bergslagen/Bergslagsbanan och Norra stambanan får ökad kapacitet, 
tillförlitlighet och hastighet genom åtgärder i Ockelbo, Örebro och Hallsberg och genom 
mötesstationer och hastighetsoptimering. Det förbättrad kapacitet för både gods-och persontrafik, 
bidrar till att uppnå kraven i TEN-T förordningen och ger därigenom bättre förutsättningar för 
besöksnäringen, kompetensförsörjning och överflyttning till järnväg av både godstransporter, 
långväga och korta personresor. 

 

Bild 7. Föreslagen närtidssatsning på Godsstråket/Bergslagsbanan 
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Väg- och hamnåtgärder 
Vägåtgärderna kommer att leda till en robustare arbetsmarknad genom mittfältssepareringar och 
sänkta transportkostnader för basindustrin avseende BK 4 åtgärder. De två föreslagna förbifarterna 
leder till restidsvinster för passerande trafik, men den stora vinsten är stadsmiljöeffekten. 
Förbättrade möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik samt nya möjligheter att utveckla de orter 
som blir avlastade trafiken. 

Åtgärden i Luleå hamn kommer att öka kapaciteten för godstrafiken samtidigt som 
koldioxidutsläppen kraftigt reduceras. 

 

Bild 8. Föreslagna väg och hamnåtgärder, där objekten är möjliga att geografiskt placera.  

 

  

Väg 56 och E16 
Mötesseparering och förbifart Yttermalung 
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Finansiering 
Den samlade närtidssatsningen beräknas kosta cirka 20 miljarder kronor, men huvuddelen av 
insatserna är en tidigareläggning av redan planerade åtgärder. Kostnaderna beräknas fördela sig 
enligt tabell 1. Se också bilaga 2. 

Tabell 1. Kostnadsfördelning över åren för närtidssatsning (mkr) 

År 2021 År 2022 År 2023 Efter år 2023 Totalt 

1089 3 840 7 330 10 388 22 647 

 

Det finns olika tänkbara strategier för finansieringen.  

Frågan om alternativa finansieringar såsom skatt på värdeökning av fastigheter privat offentlig 
samverkan har utretts i ett antal vändor. Senast har Kommittén om finansiering av   offentliga 
infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital utrett frågan. I sitt delbetänkande 
om privat, offentlig samverkan framgick det att det fanns skäl för en sådan lösning, med lösningen 
ledde inte till lägre kostnader (Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via 
skatter, avgifter och privat kapital, 2017). I kommitténs slutbetänkande avfärdades möjligheterna till 
en finansiering genom skatter på värdeökning av fastigheter. (Kommittén om finansiering av 
offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital, 2018). Oaktad denna 
diskussion kan inte en kickstart av norra Sverige baseras på nya finansieringsprinciper, eftersom 
dessa inte är framtagna och beslutade. I det läge som uppstått efter Covid -19 kommer 
statsfinanserna att vara ansträngda, men rimligen kommer de kommunala finanserna var än mer 
ansträngda, vilket gör att en kommunal medfinansiering inte heller är aktuell. 

Det innebär att det finns två möjliga strategier för finansieringen; genom anslagsfinansiering eller 
genom lånefinansiering. 

En lösning på finansieringsfrågan är att använda en kombination av anslags- och lånefinansiering. 
Det totala finansieringsbehovet kan delas upp i den del som redan finns i nationell plan och den 
tillkommande delen.  

Den del som finns i plan skulle kunna finansieras genom att öka Trafikverkets anslagskredit. Denna 
kredit kan sedan minskas när objekten enligt plan skulle ha byggts. Principen blir därmed den samma 
som principen som har använts för kommunal förskottering, där kommuner lånat medel till 
Vägverk/Trafikverk för att ett projekt ska genomföras i närtid. Pengarna betalades sedan tillbaka när 
projektet skulle ha genomförts. Flera av åtgärderna kommer att ta mer än 3 år att genomföra, vilket 
gör att behovet av anslagskredit inte kommer att uppgå till 20 miljarder utan ett markant lägre 
belopp.  Dessutom är många åtgärder enbart framflyttade med något eller några år i 
närtidssatsningen. Det innebär att ökningen av anslagskrediten inte behöver vara så stora. 
Trafikverkets anslagskredit har också minskat de senaste åren, vilket gör att utrymmet att öka 
krediten är gott. Det kan invändas att anslagskrediten inte ska användas på detta sätt. En alternativ 
lösning är då en lånefinansiering över riksgälden på motsvarande belopp. 

Den del som tillkommer till plan bör rimligen finansieras genom ökade årliga anslag. Det är dock inte 
orimligt att en del av kostnaderna kan finansieras inom ram. Drift och underhållskostnader minskar 
vid reinvesteringar. Olika smärre riktade åtgärder skulle kunna senareläggas. Det finns också stora 
projekt som Ostlänken som är försenade. Det borde innebära ett utrymme för tidigareläggningar av 
andra projekt. 
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Den samlade finansieringslösningen kräver underlag från Trafikverket som inte är publikt tillgängligt, 
vilket gör att en genomarbetat finansieringslösning inte kan tas fram. Dock skulle, på principiell nivå, 
en finansiering av en närtidssatsning på 17 miljarder kronor kunna se ut som följer (delfinansiering 
av åtgärderna som är på totalt 22 miljarder) 

Tabell 2. Finansiering av närtidssatsning 

Finansiering År 2021 År 2022 År 2023 År 2024–2029 

Anslagskredit +919 

 

+1500 +2 500 -4 919 

Anslag 0 

 

+1 500 +2 500 Enligt ny nationell 
plan 

Överföring från 
smärreåtgärder 

0 +285 +510 Enligt ny nationell 
plan 

     

     

Totalt 919 3 285 5 510  

 

En framtidssatsning för infrastrukturen i norra och mellersta Sverige 
Regeringens direktiv till inriktningsplaneringen lyfter fram behovet av en omställning av 
transportsystemet. Till 2045 ska transportsystemet vara klimatneutralt, vilket innebär att i stort sett 
all användning av fossila drivmedel ska ha fasats ut.  

En framtidssatsning för norra och mellersta Sverige behöver ta sig an den utmaning som 
omställningen medför. I diskussionen om omställningen har förvånansvärt lite fokus varit på 
basindustrins transporter. Basindustrin är central för den svenska ekonomin och basindustrins 
godstransporter är mer än 30% av Sveriges godstransportarbete på väg och utgörs huvudsakligen av 
regionala transporter med tunga lastbilar. Vidare är basindustrin beroende av arbetsmaskiner och 
deras koldioxidutsläpp är enligt Naturvårdsverkets skattningar jämförbar med tunga lastbilar. Om 25 
år ska Sverige vara klimatneutralt, vilket kräver att även basindustrins godstransporter och 
arbetsmaskiner ska kunna ställa om till fossilfria lösningar. Samtidigt måste dessa transporter vara 
kostnadseffektiva och av hög kvalitet för att den svenska industrin ska klara den globala 
konkurrensen. 

Förutom satsningar på elektrifiering av vägtransporter kommer det krävas en utbyggd och väl 
fungerande järnväg för godstransporterna. I norra och mellersta Sverige är det framförallt stråken 
Malmbanan-Kustjärnvägen- Godsstråket genom Bergslagen, d.v.s. den stråk som ingår i stomnätet 
för TEN-T, som behöver rustas, kapacitetsmässigt och kvalitetsmässigt. 

Det kommer också behövas effektivitetsåtgärder på väg, där ett utbyggt BK 4 vägnät både leder till 
lägre koldioxidutsläpp och lägre transportkostnader. Det senare är centralt i ett läge när 
klimatneutrala transportlösningar, som troligen är dyrare, är införda.  
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Den svenska välfärden och ekonomin bygger inte bara på godstransporter utan också på 
persontransporter. Att ställa om flyget till fossilfrihet kommer att vara en stor utmaning. Det gör att 
det för norra och mellersta Sverige är centralt att funktionella alternativ till flyget behöver byggas 
upp. Den satsning som Trafikverket utrett, med tåg för 250 km/h, innebär avsevärt sänkta restider 
från norra Sverige till Stockholm och möjliggör en stor överflyttning av resande från flyg till järnväg. 
Det innebär också ett robustare transportsystem, eftersom valmöjligheter finns. Erfarenheten av 
Covid -19 visade annars hur sårbar norra Sverige är utan fungerande flygförbindelser. 

Arbetspendlingen behöver också få klimatneutrala lösningar och där är pendeltrafik på tåg av central 
betydelse. Det handlar inte bara om att bygga upp pendeltrafik längst kusten utan också pendelstråk 
på tvären. Dalabanan, Mittbanan, Tvärbanan och kanske också Malmbanan och Haparandabanan är 
viktiga pendlingsstråk. Även inlandsbanan kan spela en roll i pendlingstrafiken i framtiden. 

För norra och mellersta Sverige är nästa nationella plan avgörande för om omställningen ska kunna 
ske på ett sätt som gynnar en robust arbetsmarknad, en god konkurrenskraft för industrin och en 
utvecklad välfärd. Tre satsningar är av central betydelse. 

Tågtrafik i 250 km/h 
En aktuell och viktig utveckling är Trafikverkets arbete med ett järnvägsnät för 250 km/h. 
Trafikverket har tagit fram ett bra underlag för ett järnvägsnät som kan uppgraderas för 250 km/h. 
För norra Sverige innefattar det hela kustjärnvägen. Det är en mycket lönsam åtgärd med en 
nettonuvärdeskvot på mellan 3,5 och 4 (Trafikverket, 2019). Ett järnvägsnät för tåg i 250 km/h har 
förutsättningar att kunna införas med relativt små resurser in närtid. Trafikverket beräknar 
kostnaderna för hela landet till 1,37 miljarder kronor. Till detta kommer kostnaderna för de sträckor 
som inte är färdigbyggda, men med en netto nuvärdekvot på mellan 3,5 och 4 är det en av de 
absolut mest lönsamma infrastrukturinvesteringarna. Kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå behöver 
slutföras i sin helhet så att de samlade systemeffekterna uppstår.  

Det är också viktigt att inse att bristerna i planeringsläget lägger en kall hand över de områden som 
är aktuella för framtida infrastruktur. Ett tydligt exempel är att förbifart Skellefteå (E4) behöver 
planeras samtidigt som Norrbotniabanan för att inte skapa olyckliga krockar mellan väg- och 
järnvägsplaner som kan påverka Skellefteå negativt. 

Det är viktigt att Trafikverket får i uppdrag att planera fram de saknade sträckorna på kustjärnvägen 
så att de kan ingå i nästa nationell plan för transportsystemet, annars riskerar kustjärnvägen att inte 
bli färdigbyggd under en mycket lång tid, vilket kraftfullt skulle försvåra införandet av ett fossilfritt 
transportsystem.  

Godstrafik av europeisk standard 
Godsstråket från norr till söder (Malmbanan-Kustjärnvägen-Godsstråket genom Bergslagen) är den 
stora kroppspulsådern för det svenska godstransportsystemet. Trots att detta alltid varit fallet så 
klarar inte godsstråket genom norra  och mellersta Sverige dagens kvalitetskrav. Godsstråket ingår i 
stomnätet för det europeiska nätverket TEN-T, som är centralt för att klara framtidens godstrafik. 
Målet för detta nät är att det ska vara uppgraderad och utbyggd till 2030 (EU, 2013). För 
godsjärnvägsnätet innebär det bland annat krav på att infrastrukturen ska tillåta tunga, långa och 
snabba godståg. Det är essentiellt att nästa nationella plan för transportsystemet innehåller de 
åtgärder som gör att Sverige klarar sina åtaganden.  



Kickstarta Sverige.  

21 
 

Internationella förbindelser 
Sverige har ett stort utlandsberoende och vår största exportmarknad är Norge. Norge är också 
Sveriges näst största importmarknad. Det innebär att förbindelserna mellan Sverige och Norge är av 
yttersta vikt. Det finns två järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge, i norra Sverige. 
Malmbanan utgör ett centralt transportstråk som transporterar cirka en femtedel av hela det 
svenska järnvägsgodset. Det finns stora kapacitets- och kvalitetsbrister på malmbanan som 
skyndsamt måste åtgärdas. Dessa åtgärder behöver därför ingå i nästa nationella plan. 

Förbindelserna mellan Sundsvall och Trondheim behöver också ingå i den nationella planen. I och 
med beslutet i Norge att elektrifiera och rusta upp järnvägen från Trondheim till riksgränsen är det 
av vikt att järnvägen också rustas på svenska sidan. Det ingår inte i den nuvarande nationella planen, 
med det är viktigt att planeringsläget är gott när nästa revidering sker, så att inte Sverige missar 
chansen att skapa en effektiv transportkorridor mellan Sundsvall och Trondheim. 

Planeringsprocessen 
I relationen kring framtida infrastruktursatsningar måste också frågan om planeringsläget lyftas. 
Trafikverket driver inte planeringen av åtgärder som inte är finansierade genom att ingå i nationell 
plan. Det innebär att flera av de viktiga åtgärderna för norra och mellersta Sverige skjuts fram i 
tiden, i brist på planeringsunderlag. Regeringen har nyligen inlett en revidering av nationell plan för 
transportsystemet genom att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram underlag för en 
inriktningsplanering (Regeringen, 2020).  Tidplanen för framtagandet av nästa nationella plan för 
transportsystemet ansträngd och kraven på att snabbt ta fram underlag stora (se bild 1). 

Bild 1 

 

Avseende det uppdrag Trafikverket fått inför inriktningsplaneringen (Regeringen, 2020), verkar 
Trafikverkets beredskap vara god. Flertalet av de underlag som krävs är framtagna, vilket innebär att 
även med den beslutade korta uppdragstiden så bör Trafikverket klara av denna del av planeringen i 
tid. 
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Större problem kommer att uppkomma när det gäller åtgärdsplaneringen. Trafikverket har under 
senare tid inte kunnat prioritera framtagandet av planeringsunderlag såsom samlade 
effektbedömningar. Det finns också ett stort antal projekt där arbetet med väg- respektive 
järnvägsplan har gått i stå. Det innebär att många projekt inte kommer att kunna platsa i nästa plans 
första sex år. Problemen med det samlade planeringsläget nationellt skapar dock möjligheter för de 
projekt som ligger längre fram i planeringen. Exempelvis har Trafikverket arbetat med bristanalys 
och utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan, vilket bör vara gynnsamt för detta projekt i arbetet inför 
nästa plan. 

Det finns dock all anledning att lyfta fram behovet av att säkerställa att planeringsläget inte hindrar 
viktiga projekt för att platsa i nästa plan.  
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Bilaga 1 Föreslagna åtgärder för närtidssatsningen       

Stråk Sträcka Åtgärd Kostnad 
(Mkr) 

Byggstart 
möjlig 

Effekter 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala Tierp bangård 120 2–3 år Kortare restid, ökad kapacitet, 
enklare regionaltågsvändningar 

Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik Nytt dubbelspår förbi Gnarp och ny 
station 

1820 2–3 år 6–7 min restidsförbättring för 
snabbtåg/regionaltåg och 5 min för 
godstrafik, ökad kapacitet 

Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö Dubbelspår i ny sträckning 2278 2–3 år Kortare restid, ökad kapacitet, 
kopplings till Sundsvalls 
resecentrum 

Ostkustbanan Sundsvall C Ombyggd bangård 544 1–3 år Planskild övergång, säkrare 
anläggning, ökad kapacitet, 
stadsbyggnadsmöjligheter 

Ådalsbanan Kramfors Plattformsförlängning Kramfors 30 Inom 1 år  Kapacitetsökning vid möte med 
långa persontåg 

Ådalsbanan Övergård-Lökom Ny mötesstation på sträckan 100 2–3 år Kapacitetsökning  
Ådalsbanan Västeraspby-

Långsele 
Hastighetshöjning 90–100 km/h, 
signalsystem ERTMS, vändslinga 
Västeraspby, mötesstation Lökkom, 
bangårdsombyggnad Sollefteå, Långsele
  

324 Stegvis 
inom 1 år 

Ökad kapacitet, minskad gångtid, 
ökad trafiksäkerhet, möjliggör nytt 
godsstråk och blir omledningsbana 

Botniabanan Västeraspby-Umeå Hastighetshöjning 250 km/h 25 Inom 1 år  Tåg med STH 250 km/h gör 7–9 min 
restidsvinst Sundsvall-Umeå 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå Järnvägsplan Skellefteå–Luleå 600 Inom 1 år Regionförstoring, konkurrenskraft 
Mittbanan Stöde-Ånge-

Österund 
Hastighetshöjande åtgärder Stöde-
Ånge-Östersund, stationshastighet 
Torpshammar, Bräcke planskildhet 
(höjd hastighet), Torpshammar 
hastighet 

290 1–3 år Samlat minskad gångtid med ca 5 
minuter 
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Mittbanan Östersund-Storlien Hastighetshöjande åtgärder Östersund-
Storlien 

250 1–2 år Minskad gångtid med ca 2 minuter 

Mittbanan Nedansjö-Fränsta Kapacitetshöjande åtgärder, samtidig 
infart Nedansjö, Stöde, Fränsta, ny 
mötesstation Nedansjö-Stöde 

153 2–3 år Ökad kapacitet och kortare  

Mittbanan Järpen Förlängd plattform Järpen 3 Inom 1 år  Anpassning långa nattåg 
Dalabanan/Godsstråket 
genom Bergslagen 

Krylbo (-Dalslund) Krylbo bangård, tidigareläggning av 
bangårdsdelen. Dubbelspår Krylbo-
Dalslund 

350 2–3 år Ökad kapacitet både 
Dalabanan/Godsstråket, kortare 
gångtid, ökad driftsäkerhet 
godstrafiken 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala 2 nya förbigångsstationer (Marma 
Uppspår och Storvreta nerspår) 

120 2–3 år Möjliggör ökad godstrafik 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hökmora Förlängd mötesstation 40 1–2 år Förbättrad kapacitet för långa 
godståg 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Storvik-Frövi Samtidig infart 7 mötesstationer 107 1–2 år Ökad kapacitet, minskad gångtid ca 
1min/tågmöte 

Norra 
stambanan/stambanan 
genom övre Norrland 

 
Kapacitets och hastighetsåtgärder 500 2–3 år Ökad kapacitet, kortare gångtid för 

gods- och persontrafik, exvis 
Ockelbo bangård 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge Hastighetsoptimering och 
rälsförhöjning/kontaktledning. 
Mellanblocksignal och signaloptimering. 
Förlängning Ornäs mötesstation och 
tredje spår. 

112 1–2 år Förkortad restid persontrafik, 
kapacitet för gods, regional och 
fjärrtrafik 

Bergslagsbanan Falun-Gävle Hastighetsoptimerande åtgärder för 
persontrafiken 

88 1–2 år Restidsförkortning 1–2 min 

Bergslagsbanan Falun-Gävle Bladgalleri/väderskydd över 
Granstandabacken 

400 1–2 år Minskad sårbarhet och risk för att 
godståg blir stående 

Malmbanan Murjek 
bangårdsförlängning 

Förlängt mötesspår söderut för långa 
godståg till 870m (från 530m) 

247 2–3 år Ökad kapacitet, kortad gångtid för 
godståg, minskat slitage i växlar 

Tvärbanan Umeå-
Hällnäs-Storuman 

Hällnäs-Lycksele Elektrifiering/kontaktledningsutbyggnad 360 2–3 år Minskade utsläpp, lägre 
driftskostnad, större tågvikt för 
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godstrafiken, rationellare 
godstrafik, homogen 
persontrafikflotta med Norrtåg 

Tvärbanan Umeå-
Hällnäs-Storuman 

Lycksele-Storuman Elektrifiering/kontaktledningsutbyggnad 660 2–3 år Minskade utsläpp, lägre 
driftskostnad, större tågvikt för 
godstrafiken. Förbättra möjlighet 
till persontrafik 

Tvärbanan Umeå-
Hällnäs-Storuman 

Hällnäs-Lycksele Ökad trafiksäkerhet med åtgärder 
plankorsning, viltstängsel 

15 Inom 1 år  Trafiksäkerhet 

Tvärbanan Umeå-
Hällnäs-Storuman 

Hällnäs-Lycksele Byte till fjärrstyrning med 
mellanblocksignal och flyttad 
infartssignal vid Lycksele 

180 2–3 år Ökad kapacitet, lägre driftskostnad, 
öppettider dygnet runt 

Örebro Örebro C + S Ombyggnation av station, spår och 
plattformar  

627 1–3 år Eliminering av dagens flaskhals. 
Ökad kapacitet genom Örebro och 
ökad robusthet 

Hallsberg 
personbangård 

Hallsberg Ombyggnation av Hallsberg 
personbangård för separering av spår 
för Västra stambanan, tågriktning mot 
Örebro och godstrafiken 

1770 2–3 år Ökad robusthet för Västra 
stambanan, ökad kapacitet för 
persontrafik och godstrafik, 
minskat korsande tågvägar 

E10 Morjärv-Västra 
Svartbyn 

Mittfältsseparering 407 2–3 år Ökad trafiksäkerhet och förkortad 
restid 

E10 Avvakko-
Lappeasuando 

Mittfältsseparering 435 2–3 år Ökad trafiksäkerhet och förkortad 
restid 

E4 Sikeå-Gumboda Mittfältsseparering 171 1–2 år Ökad trafiksäkerhet och förkortad 
restid 

E4 Förbifart 
Örnsköldsvik 

Förbifart 1655 2–3 år Ökad trafiksäkerhet, förkortad 
restid stadsmiljöförbättringar 

E14 Förbifart Brunflo Förbifart 669 2–3 år Ökad trafiksäkerhet, förkortad 
restid stadsmiljöförbättringar 

E16 Yttermalung Mitträckesväg / Förbifart 350 2-3 år Ökad trafiksäkerhet, förkortad 
restid 

Väg 56 Länsgräns-
Hedesunda 

Mittfältsseparering 200 2-3 år Ökad trafiksäkerhet, förkortad 
restid 
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Luleå hamn Malmporten Djupare hamninlopp med mera 2269 2–3 år Möjliggör moderna större fartyg. 
Lägre transportkostnader och 
mindre koldioxidutsläpp 

Bilaga 2 Föreslagen utbyggnadstakt för närtidssatsningen 
 

Stråk Sträcka Byggstart Byggtid Kostnad 
2021 

Kostnad 
2022 

Kostnad 
2023 

Kostnad 
2024–29 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala Tierp bangård 2 år 10 50 60 0 
Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik Nytt dubbelspår förbi Gnarp och ny station 3 år 5 10 600 1205 
Ostkustbanan Sundsvall-

Dingersjö 
Dubbelspår i ny sträckning 4 år1 20 200 700 1358 

Ostkustbanan Sundsvall C Ombyggd bangård 4 år2  100 200 244 
Ådalsbanan Kramfors Plattformsförlängning Kramfors 1 år 30   0 
Ådalsbanan Övergård-

Lökom 
Ny mötesstation på sträckan 2 år 5 45 50 0 

Ådalsbanan Västeraspby-
Långsele 

Hastighetshöjning 90–100 km/h, signalsystem 
ERTMS, vändslinga Västeraspby, mötesstation 
Lökkom, bangårdsombyggnad Sollefteå, Långsele 

4 år 54 100 100 70 

Botniabanan Västeraspby-
Umeå 

Hastighetshöjning 250 km/h 1 år  10 15  

Mittbanan Stöde-Ånge-
Österund 

Hastighetshöjande åtgärder Stöde-Ånge-Östersund, 
stationshastighet Torpshammar, Bräcke 
planskildhet (höjd hastighet), Torpshammar 
hastighet 

3 år 10 90 100 90 

Mittbanan Östersund-
Storlien 

Hastighetshöjande åtgärder Östersund-Storlien 2 år 100 100 50  

 
1 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/dingersjo-sundsvall/ 
2https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/sundsvall-tillganglighet-och-resecentrum/  
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Mittbanan Nedansjö-
Fränsta 

Kapacitetshöjande åtgärder, samtidig infart 
Nedansjö, Stöde, Fränsta, ny mötesstation 
Nedansjö-Stöde 

2 år 5 53 95  

Mittbanan Järpen Förlängd plattform Järpen 1 år 3    
Dalabanan/Godsstråket 
genom Bergslagen 

Krylbo (-
Dalslund) 

Krylbo bangård, tidigareläggning av bangårdsdelen. 
Dubbelspår Krylbo-Dalslund 

2 år 50 150 150  

Ostkustbanan Gävle-Uppsala 2 nya förbigångsstationer (Marma Uppspår och 
Storvreta nedspår) 

2 år 10 50 60  

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hökmora Förlängd mötesstation 1 år 10 30   

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Storvik-Frövi Samtidig infart 7 mötesstationer 2 år 100 67   

Norra 
stambanan/stambanan 
genom övre Norrland 

 
Kapacitets och hastighetsåtgärder 2 år 10 15 225 250 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge Hastighetsoptimering och 
rälsförhöjning/kontaktledning. Mellanblocksignal 
och signaloptimering. Förlängning Ornäs 
mötesstation och tredje spår. 

1 år 20 92   

Bergslagsbanan Falun-Gävle Hastighetsoptimerande åtgärder för persontrafiken 1 år 50 38   
Bergslagsbanan Falun-Gävle Bladgalleri/väderskydd över Granstandabacken 1 år 200 200   
Malmbanan Murjek 

bangårdsförlän
gning 

Förlängt mötesspår söderut för långa godståg till 
870m (från 530m) 

1 år 10 50 187  

Tvärbanan Umeå-
Hälnäs-Storuman 

Hällnäs-
Lycksele 

Elektrifiering/kontaktledningsutbyggnad 3 år 100 100 160  

Tvärbanan Umeå-
Hälnäs-Storuman 

Lycksele-
Storuman 

Elektrifiering/kontaktledningsutbyggnad 3 år 5 50 300 305 

Tvärbanan Umeå-
Hälnäs-Storuman 

Hällnäs-
Lycksele 

Ökad trafiksäkerhet med åtgärder plankorsning, 
viltstängsel 

1 år 15    

Tvärbanan Umeå-
Hälnäs-Storuman 

Hällnäs-
Lycksele 

Byte till fjärrstyrning med mellanblocksignal och 
flyttad infartssignal vid Lycksele 

1 år 20 80 80  
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Örebro Örebro C + S Ombyggnation av station, spår och plattformar 
enligt UA6 i funktionsutredning.  

3 år 27 200 200 200 

Hallsberg 
personbangård 

Hallsberg Ombyggnation av Hallsberg personbangård för 
separering av spår för Västra stambanan, 
tågriktning mot Örebro och godstrafiken 

4 år 50 270 500 950 

E10 Morjärv-Västra 
Svartbyn 

Mittfältsseparering 2 år  200 207  

E10 Avvakko-
Lappeasuando 

Mittfältsseparering 2 år  235 200  

E4 Sikeå-Gumboda Mittfältsseparering 2 år  100 71  
E4 Förbifart 

Örnsköldsvik 
Förbifart 4 år   300 1355 

E14 Förbifart 
Brunflo 

Förbifart 3 år   300 369 

E16 Yttermalung Mittfältsseparering / Förbifart 3 år 100 150 100  
Väg 56 Länsgräns-

Hedesunda 
Mittfältsseparering 3 år   110 116 

Luleå hamn Malmporten Djupare hamninlopp med mera 4 år  600 600 1069 
        
Summa kostnad 22 647 

 
 1089 3840 7330 10 388 
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Bilaga 3. Åtgärdspaket – Robust arbetsmarknad 
 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik 

Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö 

Ostkustbanan Sundsvall C 

Ådalsbanan Kramfors 

Ådalsbanan Övergård-Lökom 

Ådalsbanan Västeraspby-Långsele 

Botniabanan Västeraspby-Umeå 

Mittbanan Stöde-Ånge-Österund 

Mittbanan Östersund-Storlien 

Dalabanan/Godsstråket genom Bergslagen Krylbo (-Dalslund) 

Norra stambanan/stambanan genom övre Norrland Kapacitets- och 
hastighetsåtgärder 

 

 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Lycksele-Storuman 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Örebro Örebro C + S 

Hallsberg personbangård Hallsberg 

Morjärv-Västra Svartbyn Mittfältsseparering 

Avvakko-Lappeasuando  Mittfältsseparering 

Sikeå-Gumboda Mittfältsseparering 

Förbifart Örnsköldsvik Förbifart 

Förbifart Brunflo Förbifart 

 

Yttermalung och rv 56
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Bilaga 4. Hållbar turism 
Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik 

Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö 

Ostkustbanan Sundsvall C 

Botniabanan Västeraspby-Umeå 

Mittbanan Stöde-Ånge-Österund 

Mittbanan Östersund-Storlien 

Mittbanan Nedansjö-Fränsta 

Mittbanan Järpen 

Norra stambanan/stambanan genom övre Norrland Kapacitets- och hastighetsåtgärder 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Örebro Örebro C + S 

Hallsberg personbangård Hallsberg 
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Bilaga 5 Stärkt konkurrenskraft 
Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik 

Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö 

Ostkustbanan Sundsvall C 

Ådalsbanan Kramfors 

Ådalsbanan Övergård-Lökom 

Ådalsbanan Västeraspby-Långsele 

Botniabanan Västeraspby-Umeå 

Mittbanan Stöde-Ånge-Österund 

Mittbanan Östersund-Storlien 

Mittbanan Nedansjö-Fränsta 

Mittbanan Järpen 

Dalabanan/Godsstråket genom Bergslagen Krylbo (-Dalslund) 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Godsstråket genom Bergslagen Hökmora 

Godsstråket genom Bergslagen Storvik-Frövi 

Norra stambanan/stambanan genom övre Norrland Kapacitets- och 
hastighetsåtgärder 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Malmbanan Murjek bangårdsförlängning 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Lycksele-Storuman 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Örebro Örebro C + S 

Hallsberg personbangård Hallsberg 

BK 4 åtgärder 

Förbifart Örnsköldsvik Förbifart 

Förbiifart Brunflo Förbifart 

Malmporten Djupare hamninlopp med mera
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Bilaga 6. Klimatneutrala transporter 
Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Ostkustbanan Bäling-Tjärnvik 

Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö 

Ostkustbanan Sundsvall C 

Ådalsbanan Kramfors 

Ådalsbanan Övergård-Lökom 

Ådalsbanan Västeraspby-Långsele 

Botniabanan Västeraspby-Umeå 

Mittbanan Stöde-Ånge-Österund 

Mittbanan Östersund-Storlien 

Mittbanan Nedansjö-Fränsta 

Mittbanan Järpen 

Dalabanan/Godsstråket genom Bergslagen Krylbo (-Dalslund) 

Ostkustbanan Gävle-Uppsala 

Godsstråket genom Bergslagen Hökmora 

Godsstråket genom Bergslagen Storvik-Frövi 

Norra stambanan/stambanan genom övre Norrland Kapacitets och 
hastighetsåtgärder 

Bergslagsbanan Falun-Borlänge 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Bergslagsbanan Falun-Gävle 

Malmbanan  Murjek bangårdsförlängning 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Lycksele-Storuman 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Tvärbanan Umeå-Hälnäs-Storuman Hällnäs-Lycksele 

Örebro Örebro C + S 

Hallsberg personbangård Hallsberg 

BK 4 åtgärder 

Malmporten Djupare hamninlopp med mera 


