
OSTLÄNKEN 
SEMINARIE
§ 7 DECEMBER
§ 11:00 – 13:00



VÄLKOMNA
Johan Andersson (S)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Karin Hagman – Moderator
VD Sunt Arbetsliv



BAKGRUND
Urban Granström - KSO Nyköping

Daniel Portnoff - KSO Trosa



Ostlänken
• 1990-talet - Planeringen påbörjades av kommunerna 
• 2001-2010 - Förstudie och Järnvägsutredningar genomförs
• 2012 - Regeringen beslutar att Ostlänken ska byggas
• 2013 - Järnvägsplanearbeten startas upp
• 2017 - Byggstart Kardonbanan
• 2018 – Ostlänken får tillåtlighet av regeringen



NÄSTA
Trafikverket
Ann-Sofie Atterbrand
Verksamhetsstyrningschef på 
Nya Stambanor

Alexander Santos 
Programchef Ostlänken

Rami Yones
Regional direktör i 
Trafikverkets region Öst
Fredrik Brokvist
Enhetschef Planering, på avdelning 
Verksamhetsstyrning
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Nya Stambanor
Ostlänken

Riksdagsseminarium, 2022-12-07



Nya Stambanor

Planeringsstatus

Göteborg – Borås 

Ostlänken (Järna – Linköping)
160 km, planläggning pågår 
Byggstart 2024/2025, cirka 10 års produktionstid

60 km, planläggning pågår 
Byggstart perioden 2025-2027, cirka 10 års produktionstid

Hässleholm – Lund
70 km, planläggning pågår 
Byggstart perioden 2027-2029, cirka 10 års produktionstid

Linköping – Jönköping – Borås/Hässleholm
350 km
Möjlig byggstart ca 2033-2035
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Läget just nu

Vi fortsätter genomföra vårt uppdrag samtidigt som 
vi är lyhörda för regeringens signaler. 

§ Viktigt att vi tar ansvar för det som är vårt 
uppdrag 

§ Vi är aktiva med kunskapsunderlag
§ Trafikverket utvecklar transportsystemet för 

att klara framtidens behov
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I budgetpropositionen står följande att läsa: 

”Regeringen avser inte att fullfölja 
utbyggnaden av nya stambanor för 
höghastighetståg. För de tre etapperna på de 
tidigare planerade sträckningarna (Ostlänken, 
Hässleholm– Lund och Göteborg–Borås) som 
redan ingår i den nationella 
trafikslagsövergripande planen för 
transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033 behöver en separat analys genomföras.”



Stockholm

Södertälje

Järna

Skavsta
Resecentrum

Vagnhärad
Resecentrum

Nyköpings
Resecentrum

Norrköpings
Resecentrum

Linköpings
Resecentrum

Ostlänken – det första steget
• 16 mil dubbelspårig stambana
• 91 mdkr (2021)
• 42 min
• 3 län 
• 5 kommuner
• 5 nya resecentrum



• Järnvägsplaner Södertälje –Trosa hos Planprövning (1 av 2)
• Medfinansieringsavtal Vagnhärad
• Byggstart Nyköping resecentrum
• Samråd järnvägsplaner Nyköping/Skavsta
• Byggstart Norrköpings godsbangård
• Medfinansieringsavtal Norrköping kommun
• Beslut om lokalisering i Linköping
• Arkeologiska undersökningar 
• Beslut om affärsplan

Ostlänken nov 2022

Hänt sen sist (mars 2022)…



• Upphandling entreprenör Gerstaberg
• Förfrågningsunderlag för Vagnhärad, Skavsta, Bibanan och Ålberga
• Upphandling projektering Kolmården
• Planläggning Norrköping i samarbete med kommunen
• Järnvägsplaner till Planprövning
• Planläggning Linköping i samarbete med kommunen
• Arkeologiska undersökningar
• Marknadsdialoger

Ostlänken nov 2022

Händer framåt…
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Projekt Sträcka
1. Gerstaberg 2,2 km
2. Vagnhärad 25,6 km
3. Skavsta 35,4 km  
4. Nyköping Bibana 6,8 km
5. Nyköping Resecentrum 3,0 km
6. Ålberga 28,1 km  
7. Kolmården 14,9 km
8. Ny Godsbangård, Norrköping 2,5 km
9. Norrköping Central 6,0 km                         
10. Norsholm 30,0 km 
11. Linköping 25,0 km



Tidplan
PLANERINGSARBETE

2001–2010

Förstudie och 
järnvägsutredning.

2014–2023

Vi arbetar med järnvägsplaner, 
systemhandlingar, arkeologiska 

undersökningar, miljökonsekvensanalyser, 
tillståndsprövning, planläggning 

och fältarbeten.

2016–2022

Vi samråder och prövar 
förslag till järnvägsplaner 

med närboende, näringsliv 
och andra myndigheter.

2019–2025

Besluta om 
miljödomar 
och behov 

av marklösen.

2035

Tågen 
kan börja rulla.

BYGGSTART

2024–2034

Ny stambana

2017

Kardonbanan
Norrköping

2022

Nyköping 
resecentrum

2022

Ny godsbangård 
Norrköping

MÅLBILD FÖR 
TRAFIKSTART



2021-03-1414

Frågor?



2021-03-1415

Tack!



NÄSTA
Ostlänken utifrån ett kommunalt 
perspektiv

Urban Granström - KSO Nyköping
Daniel Portnoff - KSO Trosa



Ostlänken
Riksdagsseminarium 7 december 2022



Ostlänken
• Ostlänken har stor betydelse för utvecklingen i hela Stockholm-

Mälardalsregionen
• Ostlänken ger en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet 

och tillförlitlighet och är en förutsättning för att klara klimatomställningen
• Fem kommuner och tre regioner ingår i stråket och driver på genom 

omfattande investeringar.
• Vi ser även Ostlänkeneffekter i omkringliggande kommuner!



Ostlänken
• Ostlänken står stadigt på egna ben
• Ostlänken skapar regionförstoring, ökat regionalt och storregionalt 

resande samt frigör kapacitet för ökad godstrafik
• Ostlänken ger stora nationella, regionala och lokala nyttor, framförallt i 

form av regionförstoring och ökad arbetspendling
• Planeras minst 55 000 bostäder i stråket!

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



Långsiktigt engagemang

Kommunerna och regionerna har…
• …arbetat hårt för att möjliggöra Ostlänken, över 20 år!

• …en längre tid arbetat aktivt med stationsnära 
utveckling

• …skapat förtroende för projektet på lokal nivå            

Kommunerna och regionerna bidrar med…
• …kunskap om lokala förhållanden och förutsättningar

• …tidigt och aktivt deltagande i respektive 
genomförandeprocess

• …kunskap och samverkar kring fastighetsfrågor, 
masshantering, produktionsplanering, bygglogistik, etc.

• …satsningar på stationsnära utveckling genom nya 
bostäder och mer hållbara resor



Gemensam väg framåt

• Gemensamt samverkar vi för Ostlänken 
med storregional och nationell trafik och 
centrala stationslägen som skapar en 
effektiv samhällsutveckling

• Etappvis utbyggnad och trafikering ger 
direkt nyttor tillbaka till samhället 

• Hålla tempot: förseningar av Ostlänken 
kan hämma hållbar regional utveckling!

• Nu bygger vi gemensamt mot 
framtiden och hjälps åt med 
utmaningarna och skapar möjligheter!



En Bättre Sits - En gemensam röst från sju 
regioner i Stockholm Mälardalen in till den 

nu beslutade Nationella planen
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Totalt 
exporteras 
varor för 530 
miljarder från 
regionen

Regionen står för 
52% av bostads-
byggandet

Vi är Sveriges största 
arbetsmarknad! Här finns 
45% av landets arbetstillfällen

Här startas 48% av 
landets nya företag

Här skapas 49% av 
landets BNP

29 av Sveriges 48 
lärosäten ligger i vår 
region

Ca 4,3 miljoner personer bor 
här – alltså 43% av landets 
befolkning

51% av de internationella 
företagen med globala eller 
regionala huvudkontor i Norden 
väljer Stockholmsregionen

8 av 10 tågresor i 
Sverige börjar 
eller slutar i 
Stockholm

Här lastas/lossas 
150 miljoner ton 
gods per år.

Satsa där det bor människor och gods transporteras - Bra för hela landet



Beslutade 
åtgärder 
ska gälla 

– lagt 
kort 

ligger!

Ostlänken: 
Ny järnväg Järna-
Linköping, med 
tillhörande stationer. 

Ostkustbanan: 
Två nya 
spår på sträckan Uppsala-

Myrbacken, dvs. fyra spår 

hela sträckan Stockholm-

Uppsala. 

Mälarbanan: 
Utbyggnad till fyrspår

Tomteboda-Kallhäll samt 

ny station för regionaltåg i 

Barkarby.

Stockholms Centralstation: 
Anpassningar efter Citybanans 
färdigställande.
Hallsberg-Degerön: 
Utbyggnad till dubbelspår.
E4 Förbifart Stockholm: 
Ny sträckning från Kungens 
Kurva till Häggvik.
E22 Förbifart Söderköping: 
Ny sträckning och mötesfri 
väg väster om Söderköping

E18: 
Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafik-säkerhet.

Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.
Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.

…och fler därtill.



Åtgärder i gällande plan 
ska slutföras – lagt kort ligger!

• Ingångna avtal och beslutade åtgärder 
i gällande Nationella plan 2018-2029
ska genomföras inom de aviserade 
tidsramarna

Ostkustbanan Fyrspåret (Uppsala-Stockholm)

Ostlänken
– Regional och storregional betydelse

Foto: Jeppe Gustafsson, Maskinentreprenören



NÄSTA
Niklas Borg
KSO Linköping



• Kan ta nästa steg i sin stadsutveckling och verkställa 
beslutade planer.

• Kommunen har påbörjat investeringar för Ostlänkens 
genomförande.

Beslutad korridor genom Linköping





• En förutsättning för regional utveckling och stadsutveckling, 
bostadsbyggande, vidgade arbetsmarknadsregioner och kopplingar till 
storstadsområdena.

• Ostlänken är en viktig förutsättning för Linköpings planerade 
utveckling.

• Linköping är väl rustat för att omhänderta alla effekter som Ostlänken 
ger.

Viktigt att beslutade investeringar verkställs



NÄSTA
Sophia Jarl 
KSO Norrköping





§ Omfattande stadsutveckling med drygt 20 000 nya boende – full utväxling av de 
statliga investeringarna 

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

§ Politisk enighet – långsiktig planering

Ny centralstation



§ Pågående arbete med järnvägsplan och detaljplan för upphöjd 
järnvägsanläggning genom centrala Norrköping                                                                            
Medfinansieringsavtal tecknades i juni 2022 mellan staten och kommunen

§ Anläggningen som ska byggas ger stora nationella, regionala och lokala nyttor 
Exempelvis: kortare bytestider för resenärer och effektivare markanvändning med fler jobb och fler bostäder 
intill stationen



NÄSTA
Urban Granström
KSO Nyköping



Nyköping resecentrum går in i produktion
Första järnvägsplanen inom Ostlänkensträckan

§ Nu bygger vi Ostlänken – spaden har satts i jorden 
för Nyköpings resecentrum

§ Resecentrum byggs 2022 – 2027 i nära samverkan 
mellan Trafikverket och Nyköping kommun

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

§ Stadsmiljöavtal för resecentrum bidrar till hållbar 
utveckling genom satsning på gång, cykel och 
busstrafik



Tågstation vid Stockholm Skavsta flygplats
Nytt resecentrum ger regionförstoring med nationella och storregionala nyttor

§ Flygplatsen, med svenska Arlandastad Group som huvudägare, skapar redundans i hela 
Stockholm-Mälardalen med redan fullt utbyggd infrastruktur och komplett serviceutbud

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



NÄSTA
Daniel Portnoff
KSO Trosa



Ostlänken i Trosa kommun
Nytt resecentrum i Vagnhärad
• Kommunen och Trafikverket i tät samverkan
• Attraktiv nod för resande
• Bostäder & verksamheter i stationsnära läge

Bildkälla: Gestaltningsprogram för Ostlänken Järnvägsplan Långsjön – Sillekrog upprättat av Trafikverket med AFRY/Tyréns och Rundquist arkitekter 

Från planering till genomförande
• Dags att handla upp entreprenör 
• Byggstart förberedande arbeten 2023
• Laga kraft-vunna planer



NÄSTA
Boel Godner
KSO Södertälje



n Södertäljes funktion som arbetsmarknadsnod i södra delen av 
Stockholmsregionen förstärks, 44 000 pendlar dagligen till/från 
Södertälje

n Södertäljes näringsliv växer kraftfullt. Detta ställer stora krav på en 
fungerande arbetsmarknad som underlättar 
kompetensförsörjning.

n Scania bygger 18 000 kvadratmeter stor batterifabrik som beräknas 
vara i full drift till 2023. Ambitionen är att vara ledande inom 
elektrifiering av tunga fordon.

n Scania investerar närmare en miljard kronor i en ny testbana för 
eldrivna fordon i Södertälje, för att ha närhet till hela kedjan med 
produktion, utveckling och testning

n AstraZenecas fabrik för biologiska läkemedel med tillverkning i Gärtuna
samt Campus genererar arbetstillfällen inom forskning och tillverkning

n Verksamhetsmark för industri och logistik efterfrågas i stor skala, 
Södertälje växer inom Stockholm Syd /Almnäs

n Södertälje Hamnområde växer, gods och persontrafik är fundamentalt 
viktigt för denna utveckling

n Scania och AstraZeneca har tillsammans mer än 20 000 anställda på 
13 arbetsplatser inom kommunen.
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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 Södertälje tätort

Vi håller vad vi lovar. 

Men för att kunna det...

n Måste kapaciteten på sträckan Järna -
Stockholm byggas ut

n Behöver detta projekt prioriteras för att stärka 
den regionala arbetsmarknaden
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Södertälje bygger 
20 000 bostäder
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FRÅGOR
TILL
Niklas Borg
Sophia Jarl
Urban Granström

Daniel Portnoff
Boel Godner



LANDS-
HÖVDINGAR
Beatrice Ask - Sörmland

Carl Fredrik Graf - Östergötland



FRÅGOR



REFLEKTION
Ann-Sofie Lifvenhage
Johan Andersson



TACK!


