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Till Sverigeförhandlingen 

H.G. Wessberg och  

Catharina Håkansson Boman 

Förslag till förhandlingsordning och gemensamt inspel  
 

Inför kommande förhandlingar inom ramen för Sverigeförhandlingen har ett samarbete 

mellan städerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Region Skåne, Västra 

Götalandsregionen och Stockholms läns landsting inletts under 2015. Samarbetet har syftat 

till att skapa bästa möjliga förutsättningar och beredskap för de sex parterna inför de viktiga 

förhandlingarna om våra regioners och landets fortsatta infrastrukturutbyggnad. Detta brev 

innehåller en önskan om hur vi anser att det inledande arbetet kring höghastighetsbanor och 

storstadsåtgärderna bör ske. Brevet innehåller även de punkter som vi enats om bör vara 

utgångspunkter i de inledande förhandlingarna.   

 

Vi anser att de tre städerna och de tre regionerna bör bjudas in till en första diskussion kring 

de utgångspunkter som de sex parterna kommit överens om innan de olika delförhandlingarna 

inleds.  

 

För att få till stånd en effektiv process som bygger på gemensamma uppfattningar och 

principer önskar vi därför att förhandlingen inleds med en gemensam diskussion mellan 

Sverigeförhandlingen och de sex parterna med utgångspunkt från de punkter som listas nedan.  

 

Vi har för avsikt att lämna våra inspel till förhandlingen den 14 mars. Vi föreslår att 

tjänstemän från respektive part tillsammans träffar Sverigeförhandlingen den 18 mars. 

 

De gemensamma ståndpunkterna mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö i Sverigeförhandlingen är följande: 

 

1. Utbyggnaden av nya stambanor är en viktig statlig angelägenhet som ska finansieras 

av staten.  

2. Sverigeförhandlingen ska innebära en ny stor statlig satsning på infrastrukturen utöver 

nuvarande nivå för nationell transportinfrastrukturplan. 

3. Sverigeförhandlingens uppdrag är bara en del av det framtida höghastighetsnätet i 

Sverige. Internationella kopplingar till Arlanda, Oslo och Köpenhamn är en 

självklar del av det framtida nätet och planeringen måste redan nu inriktas på att 

inkludera dessa kopplingar. 

4. De nya stambanorna ska vara öppna även för storstadens regionala trafik. Det är 

viktigt att planeringen för höghastighetståg görs så att inte den nödvändiga lokala 

och regionala trafiken trängs ut. En garanti för tåglägen bör i någon form kunna vara 

en del av förhandlingen. 

5. Överenskommelser för storstädernas trafiksystem är en viktig del av 

Sverigeförhandlingen och de båda delarna i förhandlingen stödjer varandra. Besluten 
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kring avtal för storstadsregionerna bör dock inte vara beroende av beslut om 

överenskommelser kring utbyggnaden av nya stambanor. 

6. Storstadsregionernas kollektivtrafiksystem är ett system av flera olika trafikslag och 

även åtgärder i statens spårsystem ska vara en del av förhandlingen för 

storstadsregionerna. 

7. Regionförstoring ska vara en del av Sverigeförhandlingens mål. 

8. Vid uttag av lokala och regionala brukaravgifter (ej banavgifter) ska dessa räknas 

som lokal och regional medfinansiering. 

9. I överenskommelser och tecknade avtal vill vi påpeka att statens agerande genom 

sina Länsstyrelser och övriga myndigheter har stor betydelse för att möjliggöra 

genomförande av avtalade bostadsbyggnadsprojekt. 

10. Vi vill betona vikten av att avtalen inbegriper en fortsatt organisation som ger alla 

parter inflytande i genomförandet av förhandlingens resultat. 

11. Principer för riskhantering bör vara en del av varje avtal. Risker kan avse både 

fördyringar i objektens kostnader samt finansiering. För avtalen kring 

höghastighetsbanorna ska denna risk bäras av staten, då utbyggnaden av banorna är en 

statlig angelägenhet. 

12. Vi betonar vikten av att staten har ett ansvar för extern dialog och kommunikation 

tillsammans med region och kommun, redan tidigt i arbetet liksom i avtalens 

genomförande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Henrik Fritzon   Anneli Hulthén  

Regionstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Region Skåne    Göteborgs stad  

 

 

 

   

Johnny Magnusson    Torbjörn Rosdahl  

Regionstyrelsens ordförande  Finanslandstingsråd 

Västra Götalandsregionen   Stockholms läns landsting  

 

 

  

      

Katrin Stjernfeldt Jammeh   Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande  Finansborgarråd  

Malmö stad    Stockholms stad 

     

 


