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Sverigeförhandlingens 
förväntade resultat 
 
•  Nya stambanor för höghastighetståg Stockholm – 

Göteborg/Malmö 
•  Tillgänglighet och kapacitet i storstäderna 
•  Bostadsbyggande 
•  Utbyggnad järnväg norra Sverige 
•  Öresundsförbindelse 
•  Cykel 

 



Stambana för höghastighetståg 
Hastighet 
•  320 km/h (minst 250 km/h) 
 
Restidsmål 
•  Stockholm – Malmö 2,30 
•  Stockholm – Göteborg 2,00 
•  Stockholm – Linköping 1,00 
•  Borås – Göteborg 25 min 



•  100 000 nya bostäder (minst)  
•  Offentliga och privata investeringar på över 400 miljarder kronor 

fram till 2035, varav  
•   - 140 miljarder kronor på stambanorna  
•   - 70 miljarder kronor på infrastruktur och             

kollektivtrafik i storstäder  
•   - 200 miljarder kronor på bostäder  
•  13 000 nya byggnadsjobb per år fram till 2035  
•  Långsiktigt stärkta förutsättningar för tillväxt, företagande och 

jobb  

Sverigeförhandlingen bedöms 
innebära:  



Värdeskapande förhandling 
•  Finansiering av infrastruktur förs samman med ökat 

bostadsbyggande och andra nyttor. 

•  Nyttorna utgör grund för prioritering och medfinansiering. 



Trafikverkets ÅVS 
 
•  Modellkörningar samhällsekonomiska kalkyler – klart april 
•  Landskapsanalys 
•  Lokaliseringsanalys 

•  Referensgrupper 

 



      
 

     
   

Infrastrukturstrategi/
Mobilitetsplan 2050 

Nationell plan 
Infrastrukturprop. 2016 
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Samverkan 

Samverkan 

Samverkan… 



Uppdrag till direktörsgruppen 
 
•  Samverkan i utredningsfasen  

 Trafiksystem och nyttor – gemensam upphandling 
 Markvärdesstegring i Skåne 
 Alternativ finansiering tillgänglighet i städerna 

•  Samverkan kommunikation 

 



Upphandling nyttoanalyser 
•  Samhällsekonomisk analys 
•  Kompletterande/fördjupade analyser bostadsnyttor, 

arbetsmarknadsnyttor, restidsvinster/resenärsnyttor miljönyttor, 
näringslivsnyttor, sociala nyttor 

•  Ytterligare skånska perspektiv som behöver analyseras 



Markvärdesstegring 

•  Utredningar och analyser 
•  Kunskapsuppbyggande seminarium 
•  Dialogseminarium med branschen 



Alternativ finansiering 
•  K2 gör kunskapsöversikt av forskningsfronten 
•  Praktiska exempel 
•  Workshops tillsammans med K2 
•  Djupanalys mha konsult 
•  Politiskt samtal/beslut 
•  Förslag till kansliet/förhandlarna 



Kommunikation 
•  Hemsida www.skane.se/sverigeforhandlingen 
•  Nyhetsbrev på gång 
•  Kommunikatörsträff  
•  Region Skåne arbetar med nationell påverkan 
•  Business Arena 7 maj Malmö 
•  Almedalen 
•  Mötesplats Skåne 14 augusti 



Kontakt 
Stina Nilsson 
E-post: stina.j.nilsson@skane.se 
Tel: 040-675 32 58 


