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and climate efficient
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Nobelbanan
Opens interregional market
(8-13 billion SEK)

Double track Mälarbanan
Increases capacity
(3 billion SEK)

Grensebanan
Reduces travel time 
by almost 1.5 hours 
and increases capacity
(27/35 billion SEK)

Double track 
Värmlandsbanan
Increases capacity
(13-17 billion SEK)

Bypass Köping and  

curve straightening 

not included

1: Khamn-Kil 4,9-5,8

2: Kil-Arvika 8,1-10,9

(Temp Kil-border 0,7)

Prio 1:

1,65 billion SEK

Prio 2:
1,35 billion SEK

Study 2022?

Feasibility study

Prio 1:

4,9 billion SEK

Prio 2:

8,1 billion SEK



”Det norska Stortinget har begärt att regeringen ska genomföra en möjlighetsstudie för att klargöra stråk och möjlig finansieringsmodell för Oslo – Sthlm 2.55 projektet i Norge.”
Stortinget, 2021-03-22

Vad händer?
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”Det är angeläget att tydligt peka ut långsiktiga 
gemensamma projekt mellan Sverige och Norge"
”Våra statssekreterare har en dialog där vi tittar på möjliga 
vägar framåt för Stockholm-Oslo."

”Finansiering är en sak vi måste titta på. Det finns delvis 
andra möjligheter för brukaravgifter för broar och och 
gränsöverskridande transporter, jämfört med inne i landet. ”

”Det viktiga nu är att tillsammans med Norge titta på 
finansiering och planering för Stockholm-Oslo. "

Thomas Eneroth, Infrastrukturminister, 2021-06-16

”Vi har korta avstämningar med våra norska 

kollegor som fått ett uppdrag från sin regering 

att bl.a. inleda en dialog med oss. Vi har 

däremot inte fått något uppdrag från vår 

regering vilket är en förutsättning för att vi ska 

starta något omfattande gemensamt 

utredningsarbete med norrmännen.”
Håkan Persson, Trafikverket, 2021-09-22



Viktigt hösten 2021 och våren 2022

• Få in så mycket som möjligt av 
Värmlandsbanan och Mälarbanan 
i nästa NTP.
• Få fram formellt uppdrag för 

möjlighetsstudie i Sverige.
• Vad ska järnvägen serva?

Lokala nyttor och målbild…
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Argument nu!

1. Klimat

2. Gods
3. Delade Sverige

4. Relation Norge

5. Beredskap

6. Jobb och det  

storregionala…

Hur…
1. Mer lokal 

kommunikation och lokala företrädare.2. Hagel snarare än prickskytte.3. Varför händer inget? Riksdag!

Start hösten 2021

Pengarna är slut…Vi måste höja 
konfliktnivån!

Det är inte bara Oslo-Sthlm…



Nu är det Värmlandsbanans tur
• Allt för länge har Värmland fått stå tillbaka, när det gäller nationella

investeringar och prioriteringar av järnvägen.
• Om det ska göras stora satsningar på dyra järnvägsprojekt runt om

i Sverige måste staten åtminstone säkerställa åtgärder som gör att 
Värmlandsbanan fungerar för våra medborgare och företag.
• Värmlänningarna är trötta på inställda tåg och förseningar. Det kostar 

oss tid, det kostar oss pengar och det kostar oss arbetstillfällen. 
• Nu måste staten ta sitt ansvar för att komma till rätta med bristerna 

på järnvägen i Värmland.
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