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and climate efficient



It’s time to
talk about 
The Nordic
Triangle
again…
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EU Priority 12
2007-2013



3

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



ÅVS Stockholm-Oslo
Comprehensive choice of measures study, Nov 2017 
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New links

Expansion of
existing railway

Maintenance
Trimming
Traffic

Secure
function

More capacity
Better quality

Shorter
travel
timeMeasure

”Max 3 hours”

Nov 2017



5

0:35 0:39
0:34

0:40

2:48

0:40 0:47

2035

0:24+2

+2
+2

+2

+2



6

Transfer…

Market share

Travel time
(hours)

1.1 million 
will switch
to train…
Estimated 
2.1 million 
trips 2040
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Regional enlargement

Add 2.5 million regional tripsrecalculated to the entire trip
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Minus 66,000 tons of CO2per year and 28,000 tons in high altitude effects…

Net climate benefit

5 years after start…

Climate effect
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Nobelbanan
Opens interregional market
(8-13 billion SEK)

Double track Mälarbanan
Increases capacity
(3 billion SEK)

Grensebanan
Reduces travel time by 
almost 1.5 hours and 
increases capacity
(28/39 billion SEK)

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
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Sörumsandto Arvika
28 - 30B NOK

Ski to Arvika
37 - 39B NOK

Lilleström to

Sörumsand:

5.1B NOK



Cost of travel
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Direct flights SAS 
15 direct flights a day

Norwegian
7 direct flights a day

SJ
4 trains a day

Tomorrow (OS255) SEK 850 to 2 927
average 1 830

SEK 619 to 969
average 788

SEK 385 to 855
average 737

Next week (KTH) SEK 960 to 3 249
average 1 543

SEK 398 to 919
average 498

SEK 207 to 721
average 463

Average SEK 1 690 SEK 643 SEK 600

Arlanda express SEK 280 (Bus SEK 99) SEK 280 (Bus SEK 99) -

Flytoget SEK 190 (NOK 180) SEK 190 (NOK 180) -

Total SEK 2 209 SEK 1 079 SEK 600

Ticket revenues… 1,267 million SEK 225 million SEK 180 million SEK



Finns det en intäktsmodell 
finns det fler tänkbara

finansieringsmodeller…
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OPS/PPP KoncessionLåne-
finansiering
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Öresundsbromodellen
återbetalning, 34 år
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Project owner

SPV Train operator

Concession contract

Track 
fees

Service

Public: Guarantees 
+ Grants

Government

DBFOMPrivate: Equity
+ Debt

Construction company Maintenance companyDB OM

Concession – French model

Publicly
owned
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A proposal that 
shows how the 
project can be 
implemented



“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



Sweden
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”Det är angeläget att tydligt peka ut långsiktiga 
gemensamma projekt mellan Sverige och Norge"
”Finansiering är en sak vi måste titta på. Det finns 
delvis andra möjligheter för brukaravgifter för broar 
och och gränsöverskridande transporter, jämfört 
med inne i landet. ”
”Det viktiga nu är att tillsammans med Norge titta 
på finansiering och planering för Stockholm-Oslo. "

Thomas Eneroth, Infrastrukturminister, 2021-06-16

”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

”Järnvägsförbindelserna mellan Stockholm och 
Oslo behöver utvecklas och regeringen bör därför 
ge Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utveckla stråket Stockholm-Oslo, samt ge 
förslag på finansiering av åtgärderna. Detta ska 
ske i dialog med norska Jernbanedirektoratet.”

National plan to be 

adopted June 2022
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KVU in 

Norway
January 2021



Norway
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”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

The feasibility study must be 
completed on October 1, 2022.
1. Cost investigation is started

by Trimble
2. Investigation of market 

potential has started
3. A comprehensive location 

investigation will start shortly.
4. Wider benefits



Vi välkomnar
• Målet om en minskning med 90 % av utsläppen fram till 2050
• Färdigställandet av det transeuropeiska transportnätet till 

målåren 2030, 2040 respektive 2050
• Fortsatt fokus på samordning, planering och utbyggnad av 

gränsöverskridande fysisk infrastruktur både inom unionen och 
mot tredje land

• Det nya konceptet med europeiska transportkorridorer (ETC)
• Uppgraderingen av Örebro och Västerås, i stråket 

Oslo-Stockholm till urbana noder.
• Utvecklad roll för de koordinatorer
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Synpunkter TEN-T

22

1.Varför saknas alla Core Net i Ten-T i Norge? 



Synpunkter TEN-T
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1.Varför saknas alla Core Net i Ten-T i Norge?
2.Stockholm-Oslo är inte markerat med High speed.

Trots att den är huvudstråk i förslaget till NTP.
Förslag 
till NTP



Synpunkter TEN-T
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1.Varför saknas alla Core Net i Ten-T i Norge?
2.Stockholm-Oslo är inte markerat med High speed

Trots att den är huvudstråk i förslaget till NTP.
3.Värmlandsbanan är markerad som ”completed”

Trots att den är utpekad brist i nuvarande NTP
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1.Varför saknas alla Core Net i TEN-T i Norge?
2.Stockholm-Oslo är inte markerat med High speed

Trots att den är huvudstråk i förslaget till NTP
3.Värmlandsbanan är markerad som ”completed”

Trots att den är utpekad brist i nuvarande NTP
4.Mälarbanan är inte utpekad i TEN-T

Västerås blir ”urban node” utan järnvägsanslutning



Synpunkter TEN-T
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1.Varför saknas alla Core Net i TEN-T i Norge?
2.Stockholm-Oslo är inte markerat med High speed

Trots att den är huvudstråk i förslaget till NTP
3.Värmlandsbanan är markerad som ”completed”

Trots att den är utpekad brist i nuvarande NTP
4.Mälarbanan är inte utpekad i TEN-T

Västerås blir ”urban node” utan järnvägsanslutning
5.Karlstad är uppenbarligen en ”urban node” i sitt omland

Uppfyller alla kriterier, men inte riktigt 100 tusen invånare…



Synpunkter TEN-T
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1.Varför saknas alla Core Net i TEN-T i Norge?
2.Stockholm-Oslo är inte markerat med High speed

Trots att den är huvudstråk i förslaget till NTP
3.Värmlandsbanan är markerad som ”completed”

Trots att den är utpekad brist i nuvarande NTP
4.Mälarbanan är inte utpekad i TEN-T

Västerås blir ”urban node” utan järnvägsanslutning
5.Karlstad är uppenbarligen en ”urban node” i sitt omland

Uppfyller alla kriterier, men inte riktigt 100 tusen invånare
6.Vad gör regeringen för att lyfta Stockholm-Oslo efter 

beskedet om att de borde ingå i ScanMed 2018.
Den norska regeringen framförde 2021 samma sak.
Hur bevaka att Core Net men inte korridorer tappas bort?
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301 000

573
000

Oslo
1 million Stockholm

1,5 million 

842 000

339 000

78
4 0

00Göteborg

Malmö

416 km

397 km

51
3 k

m

Köpenhamn
1 ,3 million 

If it were not 

for the border,

the railway 

would already 

be built

Source: SCB, Population in station municipalities and 
population in major metropolitan areas, 2015-12-31
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2020 2021
2022 2022Budget 2022: 

“Work for the introduction of fast 

trains between Stockholm and Oslo.”


