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and climate efficient
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22 flights a day

Growing fast

5 trains a day

88%

12%

1,4 millioner trips a year

Oslo-Sthlm was the world's 20th most flown line in 2017 in terms of the number of departures.
Stockholm Chamber of Commerce



“Bygg de nya stambanorna…och
inkludera Stockholm-Oslo enligt
förslaget från Oslo-Sthlm 2.55.”

Öppen brev till Sv. Regering, Jan 2019

Stockholm viktigast när Jernbanedirektoratet 
rankar Attraktive utenlandsreiser med tog
Jernbanedirektoratet , 2021

Growing support
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Miljöpartiet

Alla Landshövdingar

Stockholms
handelskammare

Alla svenska regioner från 
riksgränsen till Stockholm

Borgmästarna i
Oslo och StockholmModeraterna Majoritet och opposition

Stockholms stad och
Region Stockholm
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Transfer…

Market share

Travel time
(hours)

1.1 million 
will switch
to train…160 SEK per traveler on repayment of 30 years!

Net climate benefit
5 years after start…
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Norge

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

”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.” Trafikverket, 2021-09-22

Men vi vet…
• att man har börjat utse personer på 

Jernbanedirektoratet och Trafikverket
• att det har genomförts möten och 

man diskuterat upplägg för arbete.
• att man har beställt kompletterande 

utredningar av ”våra konsulter”.
• att man vill ha del av våra underlag 

avseende resandeprognoser.
• ”att det behövs ett regeringsuppdrag 

för att få riktig fart” och för att titta på 
finansieringsfrågan…



Oppdrag til Jernbanedirektoratet:

Samarbeid med Sverige utredning jernbane Oslo-Sthlm
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– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta 
klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise 
miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å 
få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Sthlm. Vi 
ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det 
svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til 
mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier 
Knut Arild Hareide.
Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom 
svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen 
Oslo – Stockholm, og det er enighet om å gå videre med en 
felles utredning.
Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen 
med Trafikverket for å lage et
felles mandat for utredningen.

Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende 
utgangspunkt for dialogen med sine svenske :
• Kartlegge markedspotensialet
• Vurdere kapasiteten på jernbanen
• Vurdere kostnadene
• Utrede mulige traseer
• Foreta samfunnsøkonomiske beregninger
I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra 
de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å 
bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber 
derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet 
"Oslo – Stockholm 2.55". Samtidig understreker regjeringen 
at utredningen ikke skal vurdere alternative 
finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at 
staten dekker utgiftene over tid.For flere opplysninger – se:

Supplerende tildelingsbrev nr. 6 fra 

Samferdselsdepartementet til 

Jernbanedirektoratet (pdf)

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b41152643e14029b4426490cdc33635/supplerende-tildelingsbrev-nr.-6.pdf
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Nobelbanan
Opens interregional market
(8 billion SEK)

Double track Mälarbanan
Increases capacity
(3 billion SEK)

Grensebanan
Reduces travel 
time by almost 1.5 
hours and 
increases capacity
(29/38 billion NOK)

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)

Study 2022?

Feasibility study

Prio 1:
1,65 billion SEK

Prio 2:
1,35 billion SEK

Prio 1: 4,9 billion SEK

Prio 2: 8,1 billion SEK

”För befintligt regionaltåg 
(X40) minskar restiden 
med ca 20 minuter mellan 
Stockholm och Örebro .”



Förslag till NTP
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”En dialog mellan 
Jernbanedirektoratet och 
Trafikverket har inletts och 
myndigheterna är överens om 
att det vore värdefullt att 
genomföra en gemensam 
utredning som bland annat 
undersöker möjligheterna att 
etappvis utveckla stråket samt 
ser över alternativa sätt att 
finansiera föreslagna 
åtgärder.”

Förslag till NTP, 2021-11-30

Våra viktigaste synpunkter
• OACCEPTABELT att det inte finns medel i planen för att åtgärda någon av de 13 stora 

brister som pekas ut i nuvarande NTP inklusive Värmlandsbanan och Mälarbanan.
• ORIMLIGT att några enskilda stora objekt tränger ut alla andra. 

Nya stambanor bör finansieras utanför ramen i Nationell plan.
• BRA att Trafikverket föreslår en gemensam utredning om Oslo-Stockholm tillsammans 

med norska myndigheter inklusive alternativ finansiering. 
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Exempel på utmaningar

Ökande befolkning 
som tränger ut från 

Stockholm

Låg tillgänglighet och 
minskade befolkningOslos tillväxt tar sig

inte över gränsen…

Utträngning också 
från regionala noder

Några av Sveriges mest sårbara 
kommuner finns i Bergslagen

Bara i större städer ökar 
andelen förvärvsarbetade 

Volvo i Arvika – oro för 
att hitta rätt kompetens.

Nodstäderna har 
längre sårbarhet

Flyget överlägset 
för ändpunkterna

Bilen ofta snabbast 
för delsträckor



Stor potential att lösa samhällsutmaningar
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• Kraftigt ökad tillgänglighet och 
utvidgade arbetsmarknader.

• Starka städer och bygger starka 
arbetsmarknadsregioner. 

• Starka nodstäder stärker 
grannar och bra anslutningar 
sprider och ökar nyttorna.

• Kraftig möjlighet till överflytt från 
flyg till tåg och från bil till tåg.

• Långsiktigt är sambandet mellan 
tillväxt och tillgänglighet starkt.

• Men…
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Varför lyckas vissa bättre?
Tillgänglighet är en 
möjliggörare för tillväxt:
• Attraktiva stationsområden och 

parallella investeringar i t ex bostäder 
och kontor tar till vara nyttan.

• Systemperspektivet, koppling mellan 
station-omland ökar och sprider nytta.

• Stråkgemensam målbild, så att man 
vet vem som gör vad, ökar nyttan.

• Om man börjar när det är beslutat 
hinner man inte och alla problem 
lättare att lösa tidigt.



Tidplan lokala/regionala nyttor
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Dec 
2021

Jan
2022

Feb
2022

Mars
2022

April
2022

Maj 
2022

Kalendervecka 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Projektvecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

De
l 1 Initiera

D
el

 2

Strukturera

Analysera

Konsolidera

Rapportera

Löpande projektledning 
och dialog med 
beställare

Kunskapsseminarium
16 mars Webb
”Vad kan vi lära…”

Workshop
31 mars Västmanland
6 april Örebro län
7 april Värmland?
”Hur maximerar vi 
nyttan av bättre 
tillgänglighet?”

Intervjuer

Lokala regionala processer

Workshop

Webinar



www.oslo-sthlm.se
for more information
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Evaluated according to Agenda 2030
"Overall, Oslo-Sthlm 2.55 is expected to have major 
positive effects on the social and economic 
dimensions of sustainability and climate"

2020 2021
Budget 2022: 

“Work for the introduction of fast 

trains between Stockholm and Oslo.” 2022?
2022


