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Ostlänken
• Ostlänken har stor betydelse 

för utvecklingen i hela 
Stockholm-Mälardalsregionen

• Fem kommuner och tre 
regioner ingår i stråket och 
driver på genom omfattande 
investeringar.

• Vi ser även Ostlänkeneffekter
i omkringliggande kommuner!



Ostlänken
• Mycket positivt att Ostlänken 

är med i Nationell plan med 
ökat anslag för påskyndat 
genomförande

• Ostlänken står på egna ben
• Arbetet präglas av god 

samverkan för ett snabbt och 
kostnadseffektivt 
genomförande av Ostlänken



Ostlänken
• Ett systemperspektiv och 

trafikslagsövergripande synsätt 
måste prägla genomförande 
med knutpunkter i städernas 
centrala delar

• För att få ut hela nyttorna med 
Ostlänken krävs att stråket från 
Södertälje in mot Stockholm 
utvecklas med mer kapacitet 
snarast



Södertälje



n Södertäljes funktion som arbetsmarknadsnod i 
södra delen av Stockholmsregionen förstärks, 
42 000 pendlar dagligen till/från Södertälje

n Södertäljes näringsliv växer kraftfullt

– Scania har invigt nytt Gjuteri och planerar ny 
testbana och batterifabrik

– AstraZeneca bygger fabrik för biologiska 
läkemedel

n Scania och AstraZeneca har tillsammans       
över 20 000 anställda

Detta ställer stora krav på en fungerande 
arbetsmarknad som underlättar 
kompetensförsörjning.
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Södertälje växer
Södertälje präglas av ett starkt näringsliv
som står sig väl i den globala konkurrensen



n I Sverigeförhandlingen lovade Södertälje att 
bygga 15 300 bostäder i utbyte mot att 
höghastighetstågen ska trafikera Södertälje syd

Vi håller vad vi lovar. 

n På statlig nivå måste planeringen utgå utifrån 
att Södertälje syd ska ligga utmed den nya 
stambanan och att trafikeringen ska gynna 
storregional arbetspendling.
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Södertälje bygger 
20 000 bostäder

7



Trosa





Bostadsbyggande
• Omfattande, attraktivt och varierat 

byggande  
• Flest färdigställda bostäder per 1000 

invånare 2016 - 2020
• Påtaglig Ostlänkseffekt
Befolkningsutveckling
• Ökar ständigt sedan 1950-talet
• Markant ökning de senaste fem åren: 

landets snabbast växande kommun 
procentuellt sett 

• Småbarnsfamiljer de vanligaste 
inflyttarna 
Pendling
• Drygt hälften av kommunens 

förvärvsarbetande pendlar ut



Nyköping



Produktion närmar sig i Nyköping
Byggnation av Resecentrum startar 2022

§ Projektet har mycket god framdrift i samverkan 
med Trafikverket, regioner och kommuner

§ Ostlänken börjar byggas – spaden i jorden för 
Nyköpings resecentrum 2022

§ Nyköping växer och satsar på stationsnära stad och 
nya bostäder – bidrar till arbetspendling och tillväxt

§ Stockholm Skavsta Flygplats blir med resecentrum 
och tågstation en betydande nationell transport-
och sysselsättningsnod



Tågstation vid Stockholm Skavsta Flygplats
Ger regionförstoring med nationella och storregionala nyttor

§ Stockholm Skavsta Flygplats står redo med fullt utbyggd infrastruktur och komplett 
serviceutbud – skapar redundans i Stockholm-Mälardalen

§ Tågstationen bidrar till att skapa en betydande transport- och sysselsättningsnod som fullt 
utbyggd kan ge över 10 000 nya arbetstillfällen



Norrköping





§ Omfattande stadsutveckling intill den nya centralstationen – full utväxling av de 
statliga investeringarna 

§ Stora kommunala och privata investeringar i ex. Inre hamnen – byggnation pågår

§ Politisk enighet – långsiktig planering

Nya centralstationen



Linköping



Val av lokalisering

• Viktigt att planerade investeringar i transportinfrastruktur 
verkställs
- Ostlänken är en förutsättning för Linköpings planerade 

utveckling

• Så barriärfri dragning som möjligt med ett centralt 
stationsläge
- Utveckla staden i enlighet med kommunala planer –

Staden växer över ån
- Möjliggörs när befintlig järnväg rivs 

• Bygga genom hela Linköpings kommun
- I ett sammanhängande byggprojekt, minimera påverkan i 

tid och rum, undvika barriärer och dyra provisorier

• Full utbyggnad av nya stambanor mot Göteborg och Malmö
- För att ge maximal nytta av Ostlänken



STADEN VÄXER 
ÖVER ÅN




