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Allt fler väljer tåget, men 
kapacitetsbrist på spåren 
hindrar utvecklingen. 
Nya stambanor i södra 
Sverige bidrar till en ökad 
tillväxt – i hela landet.
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Sveriges
viktigaste 
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F Ö R O R D

JULI 2014. Det är bara drygt ett par månader kvar till valet. Dåvarande 
Alliansregeringen kallar till pressträff i Almedalens vimmel. Under led- 
ning av Fredrik Reinfeldt presenterar de fyra partiledarna något som de 
kallade för Sverigebygget. 

Det fanns naturligtvis en bakgrund. Det mest väsentliga, ur Europa- 
korridorens perspektiv, är den kapacitetsbrist som hade identifierats 
och som behövde åtgärdas på stambanorna i södra Sverige. Kapacitets- 
bristen utgjorde ett hot mot den svenska industrins konkurrenskraft 
och hotade att stoppa den utveckling av omställning mellan trafikslag 
som pågått både bland godstransporter men framför allt inom person-
transporter.

Valet kom. Och det blev som bekant maktskifte. Den nya regeringen 
förändrade inte ett kommatecken i uppdraget. Däremot döptes det 
om till Sverigeförhandlingen, som i statusen av en egen myndighet, 
sjösatte sitt arbete. Det förhandlades med kommuner, regioner och 
överenskommelser tecknades. I slutet av år 2017 överlämnade så 
Sverigeförhandlingen sitt slutarbete till regeringen som innehöll en rad 
löften från alla inblandade parter.

Sverigeförhandlingen var noga med att peka på utbyggnad i så snabb 
takt som möjligt för att få största samhällsekonomisk nytta. De rekom-
menderade att de nya stambanorna ska stå klara senast år 2035.

Åren har gått. Man kan fråga sig vad som har hänt med efterfrågan och 
nyttorna sedan dess. Har det som då identifierades som en omställning 
mellan trafikslag avstannat? Har efterfrågan förändrats? Och framför 
allt, vad ser vi i spåkulan när vi blickar framåt?

Ambitionen har varit att på ett lättöverskådligt sätt ge en överblick av 
dessa frågor och ge stöd åt diskussionerna och förhoppningsvis det 
praktiska genomförandet av nya stambanor i södra Sverige.

Avslutningsvis, ett stort tack till alla som bidragit till tillkomsten av 
denna skrift.

Mattias Josefsson 
vd Europakorridoren

De rekommende-
rade att de nya 
stambanorna ska 
stå klara senast  
år 2035.
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Sverigeförhandlingen

Högt kapacitets-
utnyttjandet gav 
hög känslighet för 
störningar och 
stora problem 
med punktlighet.

Fo
to

: 
G

re
en

 C
ar

go
/J

oh
an

 R
os

w
al

l

Bakgrunden till Sverigeförhandlingen var att järnvägstrafiken 
under en längre period ökat kraftigt och denna utveckling förväntades 
fortsätta framöver. Kapacitetsutnyttjandet på många järnvägs- 
sträckor var mycket högt, inte bara närmast de största städerna.  
Detta innebar en hög känslighet för störningar, låga hastigheter och 
stora punktlighetsproblem för den långväga trafiken, samt svårigheter 
för de regionala huvudmännen att erhålla kapacitet för önskad trafik. 
Parallellt med förstärkt underhåll och reinvesteringar i järnvägsinfra-
strukturen var bedömningen att ny kapacitet måste tillföras genom nya 
höghastighetsjärnvägar. Detta för att kunna tillgodose medborgarnas 
och näringslivets behov av snabba, effektiva och punktliga personresor 
och godstransporter. Tanken var att en ny järnväg skulle knyta samman 
storstadsregionerna med kortare restider, men lika viktigt var att den 
skulle bidra till regionförstoring med större arbetsmarknadsregioner. 
Åtta av Sveriges tio befolkningsmässigt största kommuner ligger direkt 
vid eller i nära anslutning till den föreslagna höghastighetsjärnvägen.

Den bedömning som gjordes var att en satsning på en höghastighets-
järnväg skulle skapa förutsättningar för ett snabbt och hållbart resande, 
ökat bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och ökad 
tillväxt i många kommuner och regioner längs den tänkta sträckningen. 
Tillväxten bedömdes sprida sig långt utanför stationsorterna, helt nya 
pendlingsstråk förutsågs liksom en ökning av kapaciteten i systemet 
som helhet. Genom att Västra och Södra stambanan avlastas skulle 
förutsättningarna för regional tågtrafik och godstransporter förbättras. 

I Sverigeförhandlingens uppdrag, som även inkluderade kollektivtrafik-
åtgärder i storstäderna, ingick att få till stånd ett omfattande bostads-
byggande. Förhandlingarna resulterade i överenskommelser om  
285 400 bostäder längs med höghastighetsjärnvägen och i storstads-
regionerna. Höghastighetsjärnvägen bedömdes också skapa förutsätt-
ningar för ett stort antal nya arbetstillfällen (utöver de som tillskapas 
under byggtiden). 

Sverigeförhandlingens slutbetänkande överlämnades till regeringen  
i december 2017. 

Under de snart fem år som gått sedan Sverigeförhandlingens slut- 
rapport överlämnades har de problem som framfördes som argument 
för nya stambanor accentueras. Trängseln på spåren har tilltagit 
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markant. Priserna på drivmedel för trafik på väg har skjutit i höjden och 
det bostadsbehov som var en av Sverigeförhandlingens utgångspunkter 
har snarare har ökat än minskat.

Senare publicerade forskningsrapporter och utredningar 1 har belagt att 
nya stambanor skulle skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och 
aktivt kunna bidra till en positiv näringslivs- och befolkningsutveckling, 
också utanför storstadsregionerna. Nya stambanor och förbättrad 

[1] Cars, Göran & Carl-Johan Engström (2021) Nya stambanor – Konsekvenser  
och möjligheter. Rapport Jönköpings län.
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tillgänglighet skulle innebära att förutsättningarna för näringslivs- 
utveckling, arbetspendling och befolkningstillväxt påtagligt förbättras 
på stationsorterna längs en stambana, men också i många närliggande 
kommuner.

I de följande avsnitten utvecklas resonemangen om vilka effekter 
nya stambanor skulle medföra för utveckling av näringsliv, miljö och 
bostadsbyggande.
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Ökad trängsel på spåren

Potentialen 
för att flytta 
över betydande  
volymer till 
järnväg är 
mycket stor.

Persontrafiken på järnväg har enligt Trafikanalys mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet. Pandemin innebar en tydlig nedgång men 
nu när restriktionerna i samhället tagits bort återhämtar sig resandet 
snabbt och närmar sig åter de tidigare nivåerna. Detta drivs framför allt 
av ett starkt fritidsresande och en ökande klimatmedvetenhet där inte 
minst allt fler företag skärper sin resepolicy. Prognosen framåt är en 
fortsatt stark utveckling.

På godssidan har utvecklingen inte varit lika stark. Där har man kämpat 
med en kostnadsnackdel som följd av kraftigt höjda banavgifter och 
lågpriskonkurrens från utländska åkare. Detta är nu på väg att vända 
snabbt. En tilltagande inhemsk chaufförsbrist och minskad tillgång på 
utländska chaufförer i kombination med snabbt stigande bränslepriser 
har ökat efterfrågan på att lägga över godstransporter från väg till 
järnväg. Även här spelar den ökade miljömedvetenheten in där allt fler 
företag i sin strävan efter att minska sitt klimatavtryck ser ökad andel 
järnvägstransporter som en del av lösningen. 

Även Sveriges Åkeriföretag pekar på möjligheten med ett större  
multimodalt tänkande där tåg står för de längre transporterna och 
lastbil för de kortare. Transporter över 30 mil står för 38 procent av 
det totala transportarbetet på väg. Möjligheten att göra ett skifte från 
vägburen till järnvägsbaserade transporter är mycket stor.  I samman-
hanget finns även anledning att beakta att Sverige har ett rikt utbud av 
vattenvägar, i form av långa kuster, men också via kanaler, stora sjöar 
och naturliga älvar. Den inrikes sjöfarten har en stor potential för att i 
samspel med en utvecklad järnvägstrafik avlasta vägnätens transporter.
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Fehmarn Bält-tunneln
Fehmarn Bält-tunnelns färdigställande 2029 kommer på ett påtag-
ligt sätt att påverka Sveriges tillgänglighet till kontinenten. Tunneln 
kommer att få stor betydelse för den svenska industrin. Prognoser visar 
att godstrafiken kan fördubblas fram till 2035. Enligt prognoser från 
Femern A/S skulle tågtrafiken mellan Danmark och Tyskland öka från 
dagens 10 tåg per dygn till 100. Restiden från Malmö till Hamburg  
kommer att bli ca 2,5 timmar och med nya stambanor i Sverige kom-
mer Hamburg kommer att kunna nås från Stockholm på cirka 5 timmar. 
Fehmarn Bält-förbindelsen kommer således, utöver sin betydelse 
för den nationella konkurrenskraften även att spela en viktig roll som 
möjliggörare av regional utveckling och regionförstoring. Den potential 
som tunneln innebär för såväl effektiva gods- som persontransporter 
förutsätter dock en förstärkning av det svenska järnvägsnätet med nya 
stambanor. De kapacitetsbrister som beskrivits ovan skulle sätta stopp 
för den kraftiga överflyttning av landsvägstransporter till järnväg som 
möjliggörs med den nya tunneln.
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K L A R A  F A K T A

Regionala effekter 
av ny stambana

Regional pendling 
+ 50 procent
Sedan år 2000 har in- och utpendling mellan orter 
ökat med  i snitt cirka 50 procent. Inpendlingen till 
Linköping har ökat med 69 procent.

Persontrafiken  
+ 100 procent
Persontrafiken på järnväg har enligt Trafikanalys mer 
än fördubblats sedan början av 1990-talet.

151 975

Hundra
per dygn
I samband med 
Fehmarn Bält-tunnelns 
färdigställande år 2029 
kan tågtrafiken mellan 
Danmark och Tyskland 
öka från dagens 10 tåg 
per dygn till 100.

Fram till år 2035 beräknas antalet arbetstillfällen på 
de tolv stationsorterna öka med 218 537. Det är en 
ökning på 19 procent och motsvarar 4 procent av alla 
sysselsatta i Sverige år 2020.

Trettio 
procent
Nära 30 procent av 
Sveriges utrikeshandel 
passerar Göteborgs 
hamn. 

Trettioåtta procent

Redan idag går ett stort antal resor med 
X2000 inte mellan ändpunkterna utan 
mellan städer längs banan. Det visar att 
nya stambanor kraftfullare skulle knyta 
samman stationsstäder längs banan och 
ändpunkterna i mer slagkraftiga arbets-
marknadsregioner. De effekter som kan 

förväntas är att de mindre regionerna 
i relation till storstadsregionerna få 
en säkrare kompetensförsörjning av 
nyckelarbetskraft och blir robustare för 
konjunktursvängningar samt förstärker 
det mest kvalificerade utbudet av 
service och kultur i storstadsregionerna.

Antalet bostäder som de 
tolv aktuella stationsor-
terna planerar. Boverket 

spår att det behövs 
byggas 600 000 bostäder 
fram till år 2030. 

218 537 
nya jobb

Transporter över 30 mil 
står för 38 procent av det 
totala transportarbetet 
på väg. Möjligheten 

att göra ett skifte från 
vägburen till järnvägs-
baserade transporter är 
mycket stor.

Mer klara 
fakta och 
argument 
för att 
Sverige 
behöver nya 
stambanor 
finns på 
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Är effektivisering 
av befintlig infrastruktur 
lösningen? 
Fyrstegsprincipen är en grundläggande utgångspunkt för infrastruktur-
planering. Den innebär i första hand åtgärder som kan påverka behovet 
av transporter och valet av transportsätt, i andra hand åtgärder som 
effektiviserar användningen av infrastruktur och fordon, i tredje hand 
begränsade ombyggnadsåtgärder och i fjärde hand nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder.

I en rapport från Trafikverket 2 konstaterades att Södra och Västra 
stambanan är mycket hårt belastade. I kombination med att anlägg-
ningen är sliten och att banorna trafikeras av trafik med stor variation 
i hastighet har restiderna succesivt blivit längre och punktligheten är 
låg. Fyrstegsprincipen låg till grund för den analys som gjordes och 
resulterade i följande slutsatser.

Steg 1 Åtgärder för att påverka behovet av transporter bedömdes   
  kunna dämpa efterfrågan till viss del men ligger till stor del   
  utanför Trafikverkets verksamhetsområde. Att styra över trafik  
  till andra transportslag än järnväg ansågs inte eftersträvansvärt  
  då de ofta medför större koldioxidutsläpp. 
Steg 2 Det bedömdes inte finnas så stor potential att utnyttja   
  befintliga banor så mycket effektivare än vad som redan   
  gjordes. 
Steg 3 Begränsade ombyggnader bedömdes kunna öka kapaciteten  
  något men eftersom bristerna inte består av enstaka flaskhalsar  
  bedömdes potentialen begränsad. 
Steg 4 Med utbyggnad till fyrspår längs delar av stambanorna   
  i kombination med nya förbigångsspår på andra delar 
  bedömdes kunna leda ökad kapacitet för all järnvägstrafik   
  och kortare restider för persontrafiken.

[2] Trafikverket (2016) Utbyggnad av befintliga stambanor  
(Västra- och Södrastambanan), JTR1802
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Näringslivets behov 
av transporter 

3) Europakorridoren är benämningen på en föreslagen ny stambana med sträckning 
Malmö – Göteborg – Jönköping – Stockholm

Det här avsnittet fokuserar på den näringslivsutveckling som skett  
och sker i södra Sverige (Östergötland, Västergötland, Skåne och 
Jönköpings län) längs det föreslagna stråket för den så kallade  
Europakorridoren 3  – en ny stambana med sträckning Malmö –  
Göteborg – Jönköping – Stockholm. Två variabler används för att 
beskriva utvecklingen: investeringar och sysselsättning.

Som belysts i avsnittet ovan kan vi se att trender pekar på ett ökat 
antal tågtransporter och att tåget kommer öka sina marknadsandelar  
i förhållande till andra transportslag. 

Ett ökat resande innebär stora utmaningar. Redan idag råder kapaci-
tetsbrist. Det påverkar Sverige som nation och landets möjlighet att 
sysselsätta människor i exportsektorer som sin tur genererar skatte- 
intäkter som långsiktigt kan betala välfärden.

Sysselsättning i södra Sverige
Baserat på befintligt näringsliv och utvecklingen av detta ger prog-
noser vid handen att södra Sverige kommer att få en kraftig ökning 

[3] Europakorridoren är benämningen på  
en föreslagen ny stambana med sträckning  
Malmö – Göteborg – Jönköping – Stockholm.
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Tabell 1: Faktisk sysselsättning basår (2015–2021) 
 och prognostiserad sysselsättning 3030–2035

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030 2035

Göteborg  344 374       424 184

Härryda  15 841       19 512

Mölndal  39 444       49 201

Borås       61 000  69 400

Malmö    185 285     222 860

Lund    72 256     86 909

Hässleholm    22 380     26 919

Tranås      8 470   8 647

Jönköping      71 286   81 894

Värnamo      17 876   18 649

Linköping 152 966       181 689 

Norrköping 137 035       156 886 

Total 290 001 399 659  279 921  97 632 61 000 338 575 1 008 175

Framräkning/prognosBasår

Källa: Uppgifter från respektive kommun

Totalt basår 1 128 213 sysselsatta    

Totalt framräkning/prognos 1 346 750 sysselsatta    

Förändring 218 537    
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av antalet sysselsatta under de kommande årtiondena. Utöver detta 
kommer stora investeringar, som inte beaktats i prognoserna, att leda 
till än fler arbetstillfällen. Nedan redovisas en sammanställning av 
sysselsättningen och dess prognosticerade utveckling i de kommuner 
i Östergötland, Småland, Västergötland och Skåne som är utpekade 
som stationsorter längs en ny stambana. Det bör noteras att förväntad 
sysselsättningsökning i kommuner angränsande till stationskommu-
nerna inte inkluderas i nedanstående sammanställning. 
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[4] https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/syssel-
sattning-i-sverige/
[5] Utveckling och framtid inom järnvägsbranschen | Järnvägsjobb (jarnvagsjobb.se)

Fram till år 2035 beräknas antalet arbetstillfällen på de tolv stationsor-
terna öka med 218 537. Det är en ökning på 19 procent och motsvarar 
4 procent av alla sysselsatta i Sverige år 2020 4.  

Till exempel räknar Göteborgs stad med en ökning på närmare 80 000 
arbetstillfällen, Linköping 28 700 och Lund med 14 600. Förutom att 
antalet arbetstillfällen förväntas bli fler så är en tydlig utveckling att 
arbetspendlingen över kommungräns ökat och det finns inga tecken på 
att den skulle avta – tvärtom en ökad pendling är mer än sannolik.  

Stambanorna är pulsådern i Sydsveriges hållbara tillväxt. Stora 
investeringar görs och befolkningen växer. Ett hot mot denna positiva 
utveckling utgörs av kapacitetsbrist. Trängseln på spåren innebär dels 
ökade svårigheter för såväl tidseffektiva gods- som persontransporter. 

Kompetensbristen pekas ut som ett hot mot utvecklingen – arbets- 
givare hittar inte den kompetens de behöver. Med nya stambanor växer 
arbetsmarknadsregionerna och det blir lättare för individen att välja 
var man vill bo och var man vill arbeta. De förkortade pendlingstiderna 
bidrar till att matchningen på arbetsmarknaden ökar. Detta främjar 
tillväxten och de förstorade arbetsmarknadsregionerna har en större 
uthållighet mot lågkonjunkturer än mindre. 

På 30 år har persontrafiken på järnväg fördubblats och godstrafiken 
ökat med tolv procent.5 Med 220 000 nya arbetstillfällen är södra 
Sverige en nyckel till den svenska välfärdens långsiktiga finansiering. 
För att säkra den, vidga och effektivisera arbetsmarknadsregionerna 
och för att transporter från norr ska nå ut i världen behövs mer järnväg.  
Nya stambanor är en förutsättning för att kunna realisera den utveck-
lingspotential som finns i det sydsvenska näringslivet.
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Bostadsbehovet har ökat

Tabell 2: Befintligt bostadsbestånd 2021
och planerat bostadsbyggande fram till 2030–2035 

 

 Befintliga bostäder Planerade bostäder 2030-2035  Förändring 

Borås 53 954 61754 7 800 

Göteborg 290 300 338 300 48 000 

Härryda 15 000 24 000 9 000 

Lund 64 897 75 297 10 400 

Hässleholm 28 253 31 253 3 000 

Tranås 9 633 10 608 975 

Norrköping 70 499 83 999 13 500 

Linköping 83 682 107 682 24 000 

Värnamo 15 400 17 000 1 600 

Malmö 170 000 185 200 15 200 

Jönköping 69 000 81 000 12 000 

Mölndal 32 027 38 527 6 500 

Total 902 645 1 054 620 151 975 

Sveriges befolkning ökar, vilket innebär en ökad efterfrågan på 
tågresor. Sverige har idag cirka 10 miljoner invånare. Om drygt 10 år,  
år 2034, beräknas befolkningsmängden passera 11 miljoner invånare 6 
och 25 år senare väntas befolkningen uppgå till 13 miljoner invånare.  
Behovet av nya bostäder är således stort och enligt Boverkets beräk-
ningar för perioden 2021–2030 behövs det 600 000 nya bostäder  
under perioden, det vill säga 60 000 per år. Sju av tio av dessa  
bostäder behöver ligga i storstadsregionerna. Av de tio FA-regioner 
(regioner där hushåll både kan bo och arbeta, definition gjord av 
Tillväxtverket) som har störst byggbehov under perioden ligger de  
fem översta utmed den nya stambanans sträckning 7. 

I de orter som antas bli stationsorter i södra Sverige: Malmö, Lund, 
Hässleholm, Värnamo, Göteborg, Mölndal, Härryda, Borås, Jönköping, 
Tranås, Linköping och Norrköping planeras för ett ökat bostadsbyggan-
de. Idag finns det 902 645 bostäder i de tolv stationskommunerna i 
södra Sverige. Enligt uppgifter från respektive kommun kommer det att 
byggas 151 975 bostäder i dessa kommuner fram till åren 2030–2035. 
Det är en ökning med nära 17 procent. 

[6] https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolk-
ningsprognos-for-sverige/
[7] Regionala byggbehovsberäkningar 2021–2030 - Boverket



20 Sverige behöver nya stambanor

[8] Effekter på bostadsmarknaden och bostadsbyggande_2020_12_14_v2  
(trafikverket.se) s. 7 
[9] (Regionala byggbehovsberäkningar 2021–2030 - Boverket) 

Prognoser över bostadsbyggande styrs av befolkningsutveckling och 
efterfrågan. Antalet planerade bostäder fram till 2030–2035 är baserat 
på en uppskattning utifrån dagens läge. Förändringar i till exempel 
migrationspolitiken kan påverka efterfrågan och därmed bostads- 
byggandet. Likaså kan en lågkonjunktur ha en dämpande effekt.

Med stöd i den näringslivsutveckling och ökade sysselsättning som 
förutses i Sydsverige förefaller det dock mycket sannolikt att efterfrågan 
på bostäder kommer att öka. I stora delar av området är det bostads-
brist idag, framför allt i de utpekade stationsorterna.
 
Bostadspriserna ökar för bostäder i närheten järnvägsstationer.  
En dansk studie visar att bostadspriset ökar med 4–8 procent om 
bostaden ligger inom 1,5 km avstånd från stationen. Andra siffror  
visar att möjligheten att nå sin arbetsplats med kollektiva färdmedel 
värderas 200 000 kronor högre än alternativet att komma till  
arbetsplatsen med bil 8. 

Boverket diskuterar i rapporten Regionala byggbehovsberäkningar 
2021–2030 om förhållandet mellan bostäder och tillväxt: En genera-
tion unga riskerar att inte kunna starta sina vuxenliv och ta sig in på 
bostadsmarknaden och storstadsregionerna riskerar att bli platser dit 
människor har svårt att flytta in med stora följder för arbetsmarknaden 
och den ekonomiska tillväxten regionalt såväl som nationellt 9. 
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Miljö och hållbar 
utveckling 

De svenska klimatmålen är fastlagda med ambition att Sverige ska 
leva upp till klimatavtalet från Paris. Senast år 2045 ska Sverige inte  
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges  
totala växthusgasutsläpp. År 2020 uppgick transportsektorns utsläpp 
till ungefär 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Huvuddelen av 
utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga 
fordon.

Med all tydlighet framstår en reduktion av transportsektorns miljö- 
påverkan som avgörande för att Sverige ska kunna nå de uppställda 
miljömålen. Som redovisas ovan prognostiseras en ökning av såväl 
befolkning som sysselsättning i orterna längs stambanorna i södra 
Sverige. I spåren av denna utveckling förväntas en ökning av såväl 
gods- som persontransporter, inte minst då på grund av en förväntad 
ökning av den arbetspendling som möjliggörs av arbetsmarknads- 
regionernas ökade storlek. 

En med miljöambitionerna relaterad fråga rör kostnaderna för fossila 
bränslen. Redan innan kriget i Ukraina kunde påtagliga prishöjningar 
noteras och i spåren av Rysslands invasion har priserna på drivmedel för 
trafik på väg skjutit i höjden. Oavsett hur Ukrainakriget kommer att av-
slutas förefaller det sannolikt att vi i framtiden kommer att få leva med 
betydligt högre drivmedelspriser, vilket i sin tur kan förväntas leda till 
en ökad efterfrågan på tågkapacitet, för att på ett prismässigt effektivt 
sätt kunna klara de växande behoven av person- och godstransporter.
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Studier som gjorts visar de tilltänkta stationsorterna längs nya 
stambanor i södra Sverige skulle få en radikalt förbättrad tillgänglighet 
vid byggande av nya stambanor 10. Storstorstadsregioner som idag inte 
är praktiskt nåbara för dagsresor skulle bli tillgängliga. Här skulle res- 
tiderna till stora arbetsmarknadsregioner i flera fall halveras. En resa 
från Jönköping till Stockholm eller Malmö skulle ta drygt en timme. 

Den relativa största tillgänglighetsförbättringen uppstår mellan 
regionkärnorna som i flera fall får restider som är acceptabla även vid 
arbetspendling. Exempelvis skulle en resa från Hässleholm till Jönköping 
kunna ske på mindre än en timma. Än tydligare skulle tillgänglighets-
vinsterna bli i Jönköping. Exempelvis skulle Borås nås på 28 minuter 
och Linköping 36 minuter. En motsvarande radikal minskning av 
restiden skulle ske också i Borås och Linköping. Ett flertal arbetsmark-
nader som idag inte ligger rimligt pendlingsavstånd för dagsresor skull 
bli tillgängliga på mindre än en timme. 

Redan idag går ett stort antal resor med X2000 mellan städer längs 
banan. Det belyser att nya stambanor kraftfullare skulle knyta samman 
stationsstäder längs banan och ändpunkterna i mer konkurrenskraftiga 
arbetsmarknadsregioner. De effekter som kan förväntas är att de 
mindre regionerna i relation till storstadsregionerna får en säkrare  
kompetensförsörjning av nyckelarbetskraft. De skulle också bli robus-
tare för konjunktursvängningar samtidigt som de förstärker det mest 
kvalificerade utbudet av arbetskraft, service och kultur i storstads- 
regionerna. 

Mindre kommuners tillgänglighet
Ett mindre uppmärksammat perspektiv är att storregionala effekter 
också ofta gynnar mindre kommuner som ligger i närheten av stations-
orterna längs en ny stambana. I den nämnda studien över effekter av 
nya stambanor 11 studerades hur tillgängligheten i mindre kommuner 
i till de tilltänkta stationsstäderna nära omgivning skulle påverkas av 
nya stambanor. Av studien framgick att många av de kommuner som 
angränsar till en stationsstad har en restid till denna understigande en 
halvtimme. Om rimlig restid bedöms vara en timme så finns möjlig- 
heter för många av dessa kommuner att nå en betydligt större arbets-
marknad än idag med nya stambanor. 

Utveckling kring 
stationsorter 
och dess omland

[10] Cars, Göran & Carl-Johan Engström (2021) Nya stambanor – konsekvenser och 
möjligheter. Region Jönköping. 
[11] Anfört arbete sid. 23
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Region-
förstoring  
för utveckling 
och tillväxt?
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Figur 2: Samband mellan regionstorlek 
(x-axeln) och tillväxt i lönesumman 

1995–2014 (y-axeln) 
Källa: WSP 13
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[12] se exempelvis Stockholms Läns Landsting, En ny ekonomisk geografi,  
Rapport 5:2013
[13] I Tillväxtverket (2018) Rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018
[14] OECD har i olika studier visat dessa samband internationellt. I The Metropolitan 
Century - highlights, OECD 2015 ang. tillväxt i urbana regioner:” for each doubling in 
population size, the productivity level of a city increases 2-5%”  

Storleken på den lokala arbetsmarknaden (FA-regionen) har under 
de senaste decennierna blivit en viktig förklaringsgrund för den lång- 
siktiga utvecklingen i en region. Förklaringen bygger på forskningen 
inom regionalekonomi och den teoriutveckling som skett inom den 
så kallade nya ekonomiska geografin. Denna forskning har visat att en 
regions storlek är central för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen 12  
och regionförstoring har blivit ett begrepp. Ett exempel på samspelet 
mellan storlek och tillväxt ges i Figur 2 nedan som visar tillväxten i löne-
summan (ett mått som fångar upp både sysselsättnings- och produk- 
tivitetstillväxten) för olika FA-regioner i relation till deras storlek.

Som framgår ovan av Figur 2 är den lokala arbetsmarknadens storlek 
ensam en förklaring till den regionala variationen tillväxt av löne- 
summa 14. Detta har också konsekvenser för befolkningsutvecklingen. 
Figur 3 på sidan 27 visar detta.
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Figur 3: Befolkningsutveckling 
i svenska arbetsmarknads-

regioner1968–2012 
Källa: SCB bearbetad av Charlotta Melander, 
Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Den blå linjen representerar Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa 
regioner har haft en konstant tillväxt som ökade markant under 
1990-talet (ca 50 procent). Den röda linjen representerar de arbets-
marknadsregioner utanför storstäderna som redan 1968 hade fler än 
100 000 invånare. De har också haft en kontinuerlig tillväxt och är idag 
cirka 20 procent större än 1968. Övriga mindre arbetsmarknadsregioner 
har haft en negativ utveckling. 
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Tabell 3: Tillväxten i de snabbast 
växande kommunerna

Källa: SCB

Kommun Förändring 1980–2019 i procent

Umeå 59

Uppsala 58

Stockholm 51

Malmö 47

Växjö 46

Helsingborg 45

Linköping 45

Halmstad 35

Göteborg 34 

Siffrorna kan tyckas gamla – men står sig väl. Ser vi till SCB:s statistik 
över befolkningsutvecklingen i de snabbast växande kommunerna 
1980–2019 är bilden följande:

Stockholm, Göteborg och Malmö ingår alla i vad som beskrivs ovan i 
den blå kurvan och övriga undersökta kommuner i den röda, se Figur 3 
på sidan 27. En aktuell studie från Tillväxtverket 15  bekräftar den ovan 
redovisade utvecklingen med statistik från 2009 till och med 2019.

Ju smidigare arbetspendling kan ske desto lättare är det för olika 
individer att välja arbetsplats. En stor mängd nåbara arbetsplatser ökar 
förutsättningarna för att enskilda arbetstagare ska finna ett arbete som 
motsvarar individens intressen och kvalifikationer. Omvänt gäller att 
ett stort utbud av arbetskraft gör att företag kan hitta rätt kompetens. 
Det öppnar för höjda löner och summa summarum regional utveckling. 
De växande företagen återfinns i storstadsregionerna och de större 
städernas lokala arbetsmarknader – där matchningen fungerar bäst. 

[15] Tillväxtverket, Tillstånd och trender 2020, rapport 0357
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[16] Björk, C (2006) I regionförstoringens spår, KTH 2006
[17] Gustafsson Siv, Ekonomisk teori för tvåförsörjarfamiljen, Ekonomisk Debatt 6/91
[18] Prop. 2001/02:4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet
[19] Ohlsson Per T (1994), 100 år av tillväxt – en bok om J A Gripenstedt,  
Centrum för näringslivshistoria
[20] Se vidare avsnitt 2.3

En väl differentierad arbetsmarknad betyder också mycket för val 
av boplats 16. Betydelsen av pendling är särskilt stor på den svenska 
arbetsmarknaden som domineras av tvåförsörjarfamiljer 17. Med en 
hög andel dubbelarbetande hushåll förstärks fördelen med stora lokala 
arbetsmarknader. Tidigare flyttade ett hushåll vanligen i samband med 
att mannen i hushållet bytte arbete. En sådan flytt kan idag försvåra för 
den andra försörjande parten att få ett adekvat jobb eller att vidare- 
utbilda sig. I ett mer jämställt samhälle och där även barnen har ett ord 
med i laget i familjeangelägenheter, tenderar hushållen att bli mindre 
flyttbenägna. Byte av arbete eller påbörjade studier löses genom 
pendling i stället för flytt.

I täta regioner där en ökad pendling är praktiskt möjlig blir resultatet 
enligt ovan inte bara regional tillväxt utan också nationell. Den svenska 
ekonomin och konkurrenskraften är således beroende av robusta 
arbetsmarknader med ett varierat utbud av arbetskraft och arbets- 
tillfällen. Regionalpolitiken lades om 2001 och bygger därefter på att 
varje region utifrån sina förutsättningar tillsammans skapar utveckling 
på nationell nivå 18. 

Det glesa bebyggelsemönstret med i ett internationellt perspektiv  
små städer och begränsade lokala arbetsmarknader är ett dilemma  
som minskar anpassbarhet och försvårar utvecklingen av konkurrens-
kraftiga företag. I detta ligger en paradox då det ekonomiska under-
laget för transportlösningar är större i stora och täta regioner men då 
konkurrensen kräver att Sveriges nackdelar i form av gles bebyggelse 
kompenseras genom effektiva transportsystem. Tillgänglighet behöver 
tillkomma trots att den kan framstå som samhällsekonomiskt tvek-
sam, vilket förföljt svensk debatt kring investeringar i järnvägar sedan 
1850-talet 19. 

Den internationellt framgångsrika övergången från industri- till 
tjänste- och kunskapssamhälle har möjliggjorts av att större samt 
mer integrerade och varierade arbetsmarknader uppkommit genom 
arbetspendlingen och dessutom förstärkts av omvandlingen i städernas 
inre delar 20. 
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Dynamiska
effekter och
värdeskapande
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I Natur och Kulturs Psykologilexikon definieras begreppet Dynamisk 
effekt på följande sätt. ”Effekt av en åtgärd som sätter i gång en 
förändringsprocess. Denna sägs vara dynamisk därför att åtgärden får 
konsekvenser som går utöver de direkta effekterna”. Kärnan i be- 
greppet är med andra ord att en primärt vidtagen åtgärd under vissa 
omständigheter kan ge upphov till följdeffekter.

I den ekonomiskpolitiska debatten har begreppet dynamiska effekter 
fått flitig användning inom exempelvis skattepolitiken. En tes är att 
ökade skatter på exempelvis arbete innebär att antalet arbetade 
timmar minskar och följaktligen även skatteintäkterna, medan sänkta 
skatter har motsatt effekt 21. 

I analyser av dynamiska effekter blir således ett uppenbart problem att 
tolka framtida förändringar och vad som beror på vad. I diskussionen 
om vad en höghastighetsbana skulle betyda möter vi samma kluvenhet. 
Syftet med en investering i nya stambanor är att skapa en förbättrad 
tillgänglighet. Järnvägen är alltså medlet att nå målet. Med en förbätt-
rad tillgänglighet förbättras individens möjligheter att välja sysselsätt-
ning och livsbana genom ökad tillgång till en större arbetsmarknad. 
Men också sociala och kulturella värden kan vinnas som att besöka 
släktingar och vänner och ta del av evenemang och kulturupplevelser. 

För näringslivet i den region som får förbättrad tillgänglighet uppstår 
också potentiella vinster. Företagen får förbättrade möjligheter att 
rekrytera personal i och med att arbetsmarknaden omfattar fler, likaså 
kommer många företag närmare kunderna på de marknader där  
företagets produkter ska avsättas. 

Möjligheten att skapa dynamiska utvecklingseffekter bör tillmätas stor 
betydelse för beslut om ifall ett stort infrastrukturprojekt ska genom-
föras eller inte. De dynamiska effekterna uppstår emellertid inte som 
ett mekaniskt orsak-verkanskeende. De är påverkbara av de parter 
där höghastighetssystemet har sina noder – det vill säga kommuner 
och regioner. Vi belyser i nästa avsnitt – med hjälp av ett exempel, 
Citytunneln i Malmö, hur dynamiska effekter kan utvecklas.

[21] Ekström, Christian och Karl Sigfrid (2017) Men hon får sina pengar.  
Dagens Industri Debatt (2017-11-07)
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Exemplet Citytunneln  
i Malmö

Figur 4: Citytunnelns sträckning i Malmö

Malmö

Triangeln

Hyllie

Lockarp

Svågertorp

En bakgrund till projektet Citytunneln är den strukturella krisen 
i Malmö under 1970-talet. Den tunga industrin som varit stadens 
stolthet och ekonomiska bas tvingades till avveckling. Staden drabba-
des av en nedgång som innebar att sysselsättningen och befolkningen 
minskade. Nedgången blev mycket påtaglig och Malmö kom att präglas 
av ekonomisk kris. I detta läge formulerades en vision för stadens 
utveckling – från industristad till kunskapsstad. Visionen innefattade 
bland annat satsningar på högskola, på innovativt bostadsbyggande 
(BO 01) samt på infrastruktur för att förbättra tillgängligheten i regionen 
och till staden, vilket innefattade en förbindelse över Öresund till 
Köpenhamn och Citytunneln. 

Tunnelns främsta uppgift var att göra Malmö centralstation till en 
genomfartsstation vilket dels möjliggjorde mer tågtrafik i hela Skåne 
och över Öresundsbron, dels förkortade restiderna från Skånes städer 
till södra delarna av centrala Malmö med närhet till bland annat 
arbetsplatser, kulturutbud och sjukvård (Skånes universitetssjukhus). 
Tidsvinsten för resor från regionen till Malmö och Köpenhamn beräk-

Citytunneln i Malmö är en dubbelspårig järnvägsförbindelse genom och 
under Malmö med anknytning till Öresundsförbindelsen och Danmark.

Projektet bedömes från början som ett olönsamt projekt, men framstår 
i efterhand som lönsamt – mycket beroende på de dynamiska effekterna. 
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nades till 10–25 minuter. När den nya Fehmarn-Bält tunneln tas i bruk 
kommer restiden från Malmö till Hamburg att vara ca 2,5 timmar. 
Projektet innebar vidare att två nya stationer skapades. Med stationen 
Triangeln fick staden två stationer i centrum. Med en ny station i Hyllie 
öppnades för stadsutveckling söder om centrala Malmö. 

Tunneln bidrog på ett påtagligt sätt till att realisera de potentialer som 
möjliggörs genom förbättrad tillgänglighet och regionförstoring. Malmö 
näringsliv fick tillgång till ett betydligt större omland och utbud av 
arbetskraft. Boende i den omgivande regionen fick tillgång till en större 
arbetsmarknad samt Malmös nöjes- och kulturliv. Dessutom ökade de 
kringliggande kommuners attraktionskraft för företag som är beroende 
av god tillgänglighet till sina avsättningsmarknader. 

Enligt samhällsekonomiska analyser utförda vid Centrum för  
Transportekonomi skulle citytunnelprojektet ge ett resultat från svagt 
negativt till svagt positivt, därmed mest troligt bära sina kostnader.  
Enligt Banverkets resandeprognos 2008 skulle projektet inte bli 
lönsamt. 

Genomgången av samhällsekonomiska analyser i fallet Citytunneln 
visar på de osäkerheter som omger analyserna: dels har kalkylerna 
inte kunnat beakta allt relevant underlag eftersom det helt enkelt inte 
kunnat värderas i modellen, dels handlar det om dynamik. Prognoserna 
baseras på föreliggande (bakåtblickande) fakta samt kostnadsbedöm-
ningar rörande infrastrukturen. Däremot har inte de kommunala och 
regionala utvecklingsplaner som framtagits med grund i beslutet att 
bygga tunneln inkluderats i kalkylerna. 

Byggandet av Citytunneln skapade förutsättningar för ett antal inves-
teringar som bidragit till tillväxt och dynamiska effekter. Det handlar 
om omvandling av området kring Malmö Centralstation, utveckling av 
området kring Station Triangeln och tillskapandet av en helt ny stadsdel 
i anslutning till Station Hyllie. Dessa utvecklingsprojekt har fått en 
direkt konsekvens för utnyttjandet av Citytunneln och därmed dess 
samhällsekonomiska lönsamhet. 

De senaste åren har det skett en kraftig ökning i antalet resor med 
kollektivtrafik i region Skåne. Sedan 2004 har antalet resor ökat med 
74 procent. Det är framför allt tågresor som ökat. Sedan Citytunneln 
tog i bruk har trafiken ökat med nästan 70 procent 22. I oktober 2016 
genomfördes en manuell resanderäkning på samtliga 71 stationer som 

[22] Region Skåne. Hur har det gått i Skåne: Kollektivtrafik – Utveckling Skåne. 
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/kollektivtrafik/pdf
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trafikeras av Öresundstågen, Pågatågen och Krösatågen 23. För varje 
station räknades antalet av och påstigande. Totalt för alla stationer 
gjordes dagligen 259 935 av- och påstigningar. Av dessa skedde 43 
329 på Malmö Central, 22 809 vid Triangeln och 20 045 i Hyllie.  
Sammantaget hade de tre stationer som direkt berördes av Citybanan 
86 183 av- och påstigande, vilket motsvande drygt 33 procent samtliga 
av- och påstigande av vid samtliga 71 stationer. I sammanhanget kan 
vara intressant att notera att Malmö Centrals andel minskat över tid i 
relation till samtliga av- och påstigningar. En näraliggande förklaring 
är den utveckling som skett av resandet till Hyllie och Triangeln. 2016 
hade de två stationerna tillsammans i stort sett lika många av- och 
påstigande som Malmö Central. Det stora antalet resenärer till dessa 
målpunkter har möjliggjort att platserna runt stationerna utvecklats 
med bostäder, verksamheter och mötesplatser. Citytunneln skapade 
möjligheter, men att det var målmedvetet och strategiskt arbete i 
Malmö stad som förklarar hur dessa möjligheter kunde realiseras i form 
av ny samhällsutveckling. 

Möjligheten till värdeskapande kan således inte stanna vid det 
aktuella projektets gränser som definierats av parterna Trafikverket 
och kommunen. Station Triangeln uppvisar flera exempel på detta. 
I kommunens överväganden om Triangeln konstaterades att den 
förbättrade tillgängligheten skapade förutsättningar för stadsförnyelse 
inte bara omkring stationen. Tidigt sågs utveckling av handel utefter 
hela stråket mellan centrum (Södergatan – Södra Förstadsgatan) och 
Triangeln som en förutsättning för att området kring stationen skulle 
utvecklas. Detta i sin tur medförde bland annat krav på underjordisk 
parkering, höjd kvalitet av allmän platsmark (torget) och fastighetsut-
veckling runt stationstorget, omdragning av busslinjer med mera. Målet 
att utveckla Triangelnområdet förutsatte således ett stort antal åtgärder 
som behövde identifieras i processens tidiga skeden och som därefter 
förutsatte samordning mellan ett flertal förvaltningar och inte minst 
samverkan med privata aktörer inom handel, bostadsbyggande samt 
sysselsättning och verksamhetsutveckling.

Stadsutvecklingsprocessen kom således att i sin tur påverka den 
närmare utformningen av infrastrukturen, vilket inte skulle ha skett om 
överväganden om inte önskvärd stadsutveckling funnits från start vilket 
föranlett frågan ”hur kan det aktuella infrastrukturprojektet bidra till att 
dessa samhällsnyttor kan realiseras?”

[23] Region Skåne. (2016) Rapport: Skånetrafikens tågresande 2016. file:///C:/Users/
PPLI~1/AppData/Local/Temp/skanetrafikens-tagresande-2016.
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Slutsatser 
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• Trender och prognoser pekar entydigt mot en stark utveckling 
 av sysselsättning och befolkning i södra Sverige.

• Storleken på en arbetsmarknadsregion har ett starkt samband  
 med tillväxt – större arbetsmarknadsregioner har större 
 tillväxt än mindre.

• Under de senaste decennierna har skett en kraftig ökning av   
 arbetspendlingen över kommungräns.

• Större och mindre orter inom en arbetsmarknadsregion är   
 ömsesidigt beroende av varandra, för arbetskraftsförsörjning   
 samt tillgång till service, nöjen och kultur.

• Ny infrastruktur leder inte med automatik till utveckling   
 och tillväxt. Infrastrukturen är inte målet – utan medlet   
 att främja lokal och regional utveckling. 

• För att realisera den potential ny infrastruktur möjliggör   
 krävs matchning med kommunala och regionala utvecklings-
 strategier.

• Platskvaliteter är av stor betydelse för individers och    
 företags beslut om bosättning respektive lokalisering.

• Strategier för att utveckla platsattraktivitet är ett
 kommunalt ansvar, men kräver nära samverkan med    
 näringslivet.

Nya stambanor 
behövs för Sveriges  
konkurrenskraft
och utveckling

Under de senaste 
decennierna har 
skett en kraftig 
ökning av arbets- 
pendlingen över 
kommungräns.
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• Regionala utvecklingsstrategier måste rymma planer för   
 att underlätta pendlingsmöjligheter inom arbetsmarknads-
 regionen.

• Kapacitetsbrister i dagens infrastruktur kan inte lösas genom 
 att laga och fixa det befintliga systemet.

• Miljö- och hållbarhetsmålen förutsätter en reduktion av 
 transportsektorns miljöpåverkan – en överföring av transporter  
 från väg till järnväg.

• Utveckling och tillväxt av Sverige kräver nya stambanor. 

fortsättning:

Nya stambanor 
behövs för Sveriges  
konkurrenskraft
och utveckling

Utveckling och 
tillväxt av Sverige 
kräver nya stam-
banor. 
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Anteckningar



46 Sverige behöver nya stambanor

Europakorridoren AB är ansvarig utgivare av denna trycksak.
Adress: Garvaren, Stationsgatan 2, SE-341 60 Ljungby.
Ansvarig utgivare: Mattias Josefsson.
Skribenter/textförfattare: Göran Cars, Pär Helgesson, 
Carin Malmberg och Ilmar Reepalu.
Foto: Tack till SJ och Green Cargo för generös utlåning av bilder.
Grafisk form och produktion: Olle Sjöstedt AB, Västerås.
Tryckt 2022: LH-tryck, Ulricehamn digitaltryckte 350 ex.
Hämta trycksaken digitalt: www.europakorridoren.se (Rapporter)

europakorridoren.se

I SÖDRA SVERIGE bor två tredjedelar av befolkningen. Här produceras 
hälften av Sveriges BNP och här finns navet för svensk export. Men 
kapacitets brist på spåren hämmar utvecklingen. Försenade tåg påver-
kar exporten och näringslivet i hela landet. Med nya stambanor ökar 
kapaciteten och möjligheterna för landets folk- och företagstätaste 
regioner. Något hela Sverige tjänar på.
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