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Satsningen på nya stambanor starkaste drivkraften för 
samhällsutvecklingen på kort och lång sikt 
Världen har på olika sätt förändrats i och med pandemin. Det finns inget normalläge att återgå 
till. Istället står vi plötsligt inför den snabbaste och mest genomgående strukturomvandlingen i 
modern tid med fokus på att skapa ett mer hållbart samhälle. Strukturomvandlingen handlar om 
att på ett genomgripande sätt hållbarhetsanpassa såväl gods- och persontransporter som 
produktions- och konsumtionsmönster.  

En förutsättning för ett hållbart Sverige 

Mot ovanstående bakgrund är det särskilt glädjande att regeringen före sommaren aviserade 
beslut om en ny infrastrukturproposition i början på nästa år där nya stambanor är det mest 
prioriterade projektet. Detta kan bli det för Sverige nödvändiga samhällsutvecklingsprojekt som 
krävs för att vitalisera ekonomin och bygga ett hållbart samhälle – ett samhälle där målet är att 
bibehålla Sveriges position som välfärdsland. Det handlar om att bygga en ryggrad för hur såväl 
människor som gods effektivt ska kunna färdas, både genom utbyggnaden av de nya 
stambanorna och genom den avlastning av de befintliga stambanorna som denna innebär. Detta 
gigantiska samhällsutvecklingsprojekt kommer utgöra stommen i samhällsplaneringen under 
lång tid framöver och förutsätter ett samarbete mellan näringsliv, stat, kommuner och regioner. 
Vi anser att detta projekt, att bygga nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö 
med Jönköping som nod, är det viktigaste för att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. För att nå största möjliga samhällsnytta måste dock satsningen i alla delar 
få den rätta utformningen. Det är därför de första beskeden från Trafikverket i deras arbete är så 
oroande. 

Drivkraft för bostadsbyggande 

Den bärande tanken när de första besluten om nya stambanor togs var att låta infrastrukturen 
också vara en drivkraft för hela samhällsbyggnaden och inte minst bostadsbyggandet. Familjer 
vill kunna bosätta sig så att det finns smidiga och effektiva förbindelser med såväl handel, 
utbildning, kultur som arbetsmarknad. Företag vill kunna etablera sig så att de snabbt och 
effektivt kan nå sina kunder och leverantörer samt få tillgång till den arbetskraft de behöver. 
Planerna för hur detta ska kunna genomföras är lyckligtvis redan gjorda tack vare det grundliga 
arbete Sverigeförhandlingen gjorde och som de regionala och kommunala företrädarna med 
ansvar för den fysiska planeringen har tagit i hand på. Detta arbete har starkt stöd av 
näringslivet i våra län. När Trafikverket nu bedömer att de kommer behöva dra ned på antalet 
stationsorter, flytta ut stationslägen samt minska antalet bibanor och kopplingspunkter finns stor 
risk för att de nya stambanornas möjlighet som drivkraft för samhällsbyggnad allvarligt 
påverkas.  
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Samhällsplanering i fokus 

Förhandlingsmodellen som använts för planeringen har inneburit att samhällsplaneringen på ett 
helt annat sätt än tidigare har kommit i fokus. På detta sätt har vi gemensamt kunnat hitta bra 
avvägningar kring de många frågor som planeringen måste beröra, och väga samhällsnytta mot 
kostnader. Genom att redan från början ha kunnat få med den kommunala och regionala nivån i 
arbetet har dessutom risken för de fördyringar som annars ofta uppstår i samband med 
infrastruktursatsningar kraftigt reducerats. När Trafikverket nu aviserar att de inom ramen för 
sitt uppdrag ser sig tvungna att frångå det arbete Sverigeförhandlingen har gjort både avseende 
antal stationer och stationslägen riskerar det att få svåra konsekvenser för genomförandet. Vi 
vill understryka hur mycket arbete som är gjort på kommunal och regional nivå tillsammans 
med Sverigeförhandlingen, just för att väga kostnader och nyttor mot varandra och säkra att den 
bästa möjliga effekten kan fås genom satsningen. Att lämna denna utformning skulle både 
innebära att värdet av satsningen minskas och att förutsättningarna för ett effektivt 
genomförande försvåras.  

Snabba samhällsekonomiska effekter 

Utbyggnaden av nya stambanor kommer pågå under lång tid. Effekterna i samhället kommer 
dock skapas mycket snabbt, genom de stora åtaganden kring samhällsbyggnad som gjorts på 
regional och kommunal nivå. Stora byggprojekt står i dag och väntar på regeringens besked för 
att kunna sätta spaden i marken. Även om kostnaden för bygget av själva stambanorna kan 
tyckas hög, kan vi räkna med att investeringarna i bostäder blir långt högre som en direkt positiv 
injektion i svensk ekonomi så snart besluten om utbyggnaden är fattade. En förutsättning för att 
få till stånd dessa samhällsekonomiska effekter är ett mycket nära samarbete mellan staten och 
kommunerna, så att utbyggnaden av infrastruktur och samhällsplanering går hand i hand. Det 
bästa sättet att göra det på är att stå fast vid det vi redan kommit överens om, det vill säga den 
utformning som Sverigeförhandlingen presenterat.  

Bra stationslägen viktiga  

Ett viktigt resultat av den omsorgsfulla planeringen är att kunna få utväxling på de stora 
regionala nyttorna som banorna ger upphov till och som har spridningseffekter långt bortom 
stationsorterna. När regionala nyttor studeras, till exempel vid samhällsekonomiska kalkyler, 
antas ofta att sådana ”tar ut varandra” – nämligen att om en regional nytta uppstår på ett ställe så 
innebär det att den inte uppstår på ett annat. I fallet med en så systemförändrande utbyggnad 
som nya stambanor är förhållandet det motsatta. Ett bra stationsläge i en stad innebär till 
exempel att det blir ännu mer attraktivt att bygga bostäder i nästa stad, och att företagen även i 
kommande städer längs banan lättare kan rekrytera spetskompetens. Det är det här som är 
nyckeln till att nya stambanor kan bli en så vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och 
stationssamhällena. Därför vill vi understryka hur viktigt det är med bra stationslägen och en 
stark samhällsplanering för att få ut den fulla samhällsnyttan ur satsningen. Det är också detta 
som står på spel när nu Trafikverket aviserar att de känner sig tvungna att lämna 
Sverigeförhandlingens utformning och ompröva den avseende både antal stationer och 
stationslägen.  
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Nyttja befintligt utrednings- och förhandlingsarbete 

Vi tycker det är bra att Trafikverket har fått mandat att projektera hela utbyggnaden som ett 
system, så att rätt lösningar föreslås och möjliga stordriftsfördelar tas tillvara. Det är också 
värdefullt att Trafikverket ska se över vilka tekniska lösningar som är möjliga för att hålla nere 
kostnaden. Att Trafikverket nu känner sig tvungna att lämna den planering som gjorts både vad 
gäller antal stationer och stationslägen gör oss däremot mycket oroliga. Här har redan ett 
betydande utrednings- och förhandlingsarbete genomförts för att maximera potentialen i 
samhällsutvecklingen och för att göra planeringsförutsättningarna så pass robusta att 
kostnadsberäkningarna inte behöver överstigas. Detta arbete måste tas tillvara.  

Fordrar fortsatt delaktighet i Trafikverkets utredningsarbete 

Vi står som regionala företrädare helt bakom det arbete som hittills har utförts, och ser 
utbyggnaden av nya stambanor som det absolut mest prioriterade infrastrukturprojektet i 
Sverige. Att arbeta gemensamt stat, kommun och region är dessutom nödvändigt för att få 
kontroll över kostnaderna. Att Trafikverket nu öppnar för att lämna den utformning vi kommit 
överens om, och först senare samråda med oss vid ett ospecificerat tillfälle är inte acceptabelt. 
Vi fordrar därför att även fortsatt få vara delaktiga i Trafikverkets utredningsarbete. Vi ser 
framför oss att, precis som i utredningsarbetet hittills, ha en aktiv roll i att länka samman 
samhällsplanering och infrastrukturutbyggnad. Samtidigt försäkrar vi att stå fast vid våra 
åtaganden som gjordes i samband med Sverigeförhandlingen. Därigenom kan hela den 
långsiktigt hållbara samhällsbyggnad bli möjlig, som de nya stambanorna innebär. Vi ser fram 
emot ett möte där vi kan diskutera formerna för detta och vägen framåt för hur satsningen ska 
kunna bli möjlig på bästa sätt.  
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