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Offentligt samråd om översynen av TEN-T 

förordningen 
Region Örebro läns remissvar 

 

Europeiska kommissionen har begärt synpunkter på det offentliga samrådet i 

anslutning till revideringen av förordningen för ett transeuropeiskt transportnät (TEN-

T). Region Örebro län välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på den viktiga 

frågan om EU:s framtida politik för transportinfrastruktur.  

 

Region Örebro län är beläget i centrala Sverige med huvuduppgift att organisera och 

tillhandahålla vård för våra 300 000 invånare. Region Örebro län ansvarar även för 

kollektivtrafik, infrastrukturplanering, logistik, energi, miljö och regional tillväxt. 

Region Örebro län tar sitt ansvar i transportpolitiken och vi har som mål att vara 

fossilobereoende till år 2030.  

 

I Örebroregionen återfinns flera viktiga noder och infrastruktur som ingår i det 

transeuropeiska transportnätet såsom Örebro Airport (övergripande nät), 

kombiterminalen i Hallsberg (nod i ScanMed-korridoren) med kopplingar till 

Göteborgs hamn samt Godsstråket genom Bergslagen på vilken 90% av EU:s 

järnmalm fraktas från norra Sverige till Europas industrier. Genom regionen passerar 

också två av norra Europas trafiktätaste vägar, E18 och E20 som båda är del av 

stomnätet. 

 

Framtidsfokus på förordningen (EU) 1315/2013 

Region Örebro län anser att denna revidering är av yttersta vikt, inte minst med 

utgångspunkt i att transportsystemet genomgår en grundläggande omvandling i 

riktning mot minskade utsläpp av föroreningar och utfasning av fossila bränslen samt 

en bredare användning av automatisering, digitalisering och innovation. För att vara 

ett uppdaterat och anpassat regelverk i framtiden anser Region Örebro län att EU:s 

politik för transportinfrastruktur tydligare bör riktas mot en klimatneutral 

transportsektor och det är därför positivt att kopplingarna stärks mellan förordningen 

om TEN-T och målsättningen om ett klimatneutralt EU till 2050, såsom fastställs i 

den gröna given.  
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Region Örebro län anser att EU:s transportpolitik bör ha huvudfokus på:  

• Att uppnå målet om en minskning med 90 % av transportutsläppen fram till 

2050. Vidare bör även bindande konkreta delmål (som t.ex. 70% minskning till 

2030) med årliga uppföljningar införas. 

• Färdigställandet av det transeuropeiska transportnätet (stomnät och 

övergripande nät) till målåren 2030 respektive 2050, vilket även bör inkludera 

mindre justeringar i den nuvarande definitionen av transportnätet för att 

omfatta både sträckor och urbana noder som bedöms ha ett starkt europeiskt 

mervärde, som sträckan Oslo-Stockholm. 

• Tydligare uppföljning och rapportering av medlemsstaternas åtaganden inom 

TEN-T för att säkerställa och påskynda färdigställandet av stomnätet och det 

övergripande nätet i tid. 

• Att avlägsna fysiska och administrativa flaskhalsar i transportnätet i sin helhet 

med särskilt fokus på intermodala transportlösningar för passagerare och gods 

(exempelvis harmoniserade signal- och bokningssystem).  

• Att stötta samordningen, planeringen och utbyggnaden av gränsöverskridande 

fysisk infrastruktur både inom unionen och mot tredje land, som t.ex. sträckan 

Oslo-Stockholm. 

• Att främja och påskynda införandet av nya tekniska och innovativa 

transportlösningar för alla transportsätt för att skapa ett mer motståndskraftigt, 

effektivt och klimatneutralt transportsystem. Den reviderade TEN-T-

förordningen bör även säkerhetsställa en fungerande infrastruktur och utbud av 

alternativa bränslen, inklusive avancerade biobränslen, i hela transportnätet.  

• Ett mer transporteffektivt samhälle där gång, cykel och kollektiva 

transportmedel som tåg och buss prioriteras i såväl de urbana noderna och 

landsbygden som i det övergripande transportnätet och stomnätet. 

• Att koordinera och påskynda överflyttningen av gods från väg till järnväg och 

sjöfart genom att stärka långväga multimodala transportkedjor, inklusive 

lösningar för first/last mile förbindelser, som till exempel HCT-fordon, längre 

godståg och elfordon. 

• Fördjupad och gemensam dialog mellan regional, nationell och EU-nivå i den 

fortsatta planeringen av färdigställandet av det europeiska transportnätet. 

Region Örebro län är medlemmar inom de storregionala samarbetena 

Mälardalsrådet och Botniska Korridoren inom vilka vi arbetar med såväl 

nationell som internationell infrastrukturplanering.   

 

Prioriterat fokus 

Region Örebro län anser att det är mycket viktigt att ha en gemensam 

transportinfrastrukturpolitik på EU-nivå i syfte att uppnå de överenskomna 

transportmålen. Främjandet av en gemensam marknad med fri rörlighet, som i 

förlängningen bidrar till ökat välstånd i hela unionen, är den största fördelen med en 

infrastrukturpolitik på EU-nivå.  Den reviderade TEN-T förordningen bör ha ett 
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fortsatt fokus på en ”traditionell” infrastrukturutveckling, som också förbättrar TEN-T 

nätets kontinuitet och gör det möjligt att bättre utnyttja befintlig infrastruktur. 

Förordningen bör också verka för att stärka infrastrukturens kvalitet samt främja 

digitalisering och innovation. Dessa tre fokusområden är lika viktiga för att uppnå 

målet om ett hållbart, sömlöst och effektivt transportsystem. 

 

Utformning av TEN-T nätet 

Region Örebro län instämmer med att TEN-T behöver förbättras ytterligare för att 

möjliggöra en framtida utfasning av fossila bränslen och ytterligare minskningar av 

växthusgasutsläpp från EU:s transportsystem. En ökad infrastruktur- och 

transporttillgänglighet riskerar att öka utsläppen, varför Region Örebro län även 

efterfrågar tydlighet i hur TEN-T ska främja koldioxidsnåla transportslag. 

 

Ett fullt utvecklat TEN-T, med utbyggnad av idag saknade gränsöverskridande 

förbindelser, kommer sannolikt att underlätta utbytet av varor/tjänster med positiva 

effekter för EU:s medborgare och ekonomi. För att ge en mer korrekt bedömning av 

de socioekonomiska och miljömässiga vinsterna av gränsöverskridande förbindelser 

bör kriterierna för bedömning av nya infrastruktursatsningar anpassas till att omfatta 

hela sträckor, inklusive kopplingar till tredje land. Särskilt bör infrastruktursatsningar 

som bidrar till kraftigt minskade växthusgasutsläpp premieras.  

 

Region Örebro län anser att utformningen av transportnätet behöver anpassas för att ta 

hänsyn till förändrade transportflöden inom EU och till länder utanför EU. Den nya 

förordningen bör omfatta mindre justeringar av den nuvarande nätverksdesignen för 

att ytterligare stärka tillgängligheten för alla regioner med förbättrad 

gränsöverskridande rörlighet. Lagstiftningen bör ges utrymme att kunna inkludera 

nytillkomna satsningar som bedöms ha ett starkt europeiskt mervärde och som kan 

bidra till de övergripande klimat- och mobilitetsmålen, detta även under gällande 

lagstiftningsperiod.  

 

Oslo-Stockholm – En förbindelse med Europeiskt mervärde 

Särskilt fokus önskar Region Örebro län ska läggas på att knyta samman stora 

befolkningscentra i nätets periferi, i synnerhet förbindelsen mellan Oslo och 

Stockholm. Förbindelsen är det enda som förbinder två huvudstäder i Europa som inte 

är utpekat som högsta prioritet i TEN-T/CEF. Idag sker mer än 90% av resorna 

mellan huvudstäderna med flyg, trots att avståndet är lite drygt 40 mil så tar tågresan 

mer än fem timmar när det går som fortast. Förutsättningarna för att skapa en 

järnvägsförbindelse som är konkurrenskraftig med flyget är dock mycket stor. För att 

påskynda färdigställandet av förbindelsen bör den inkluderas i stomnätskorridoren 

ScanMed.   
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Exporten mellan Norge och Sverige har ökat med över 20 procent åt båda hållen de 

senaste tio åren. Där till kommer att tjänsteexporten mellan länderna har fördubblats. 

Norge är det land som äger flest företag i Sverige. Sverige investerar tre gånger så 

mycket i Norge som i Danmark och Finland tillsammans och antalet anställda i 

norskägda bolag i Stockholm har fördubblats på tio år. Att utveckla och underlätta 

kommunikationen mellan länder är därmed av stor betydelse.  Den kraftigt ökad 

tjänsteexport mellan Sverige och Norge är en viktig del av förklaringen till att 

flygtrafiken mellan länderna har ökat med över fyra procent om året. Arlanda och 

Gardermoen är varandras största utrikesdestinationer. Något som resulterat i att det 

sker 1,4 miljoner flygresor varje år i relationen. Det är inte bara mycket ur ett nordiskt 

perspektiv. Det är mycket ur ett europeiskt perspektiv.  

 

Med förbättringar av dagens infrastruktur samt byggandet av två nya länkar skulle en 

restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås. Med fyra eller fem stopp längs 

vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid på under tre 

timmar. 

 

Resandeprognoser visar att om en förbindelse med en restid på max tre timmar mellan 

Oslo och Stockholm står klar i mitten på 2030-talet kommer det ske 1,9 miljoner 

tågresor per år och skapas förutsättningar för knappt 20 tåg i vardera riktningen per 

dag. Där till kommer ett ökat regionalt resande och behov av regional tågtrafik över 

gränsen. Förbindelsen mellan Oslo och Stockholm kommer alltså vara en av Nordens 

största reserelationer med tåg. 

 

Genom att knyta Oslo och Stockholm närmare varandra stärks de båda 

huvudstadsregioner samtidigt som den regionala nyttan ökar mellan städerna på och i 

anslutning till stråket. Stråket passerar genom Sveriges befolkningsrikaste område där 

närmare 3.5 miljoner människor bor. Större arbets- och studiemarknader samt ökat 

bostadsbyggande och nya etableringar är några av effekterna som förbindelsen väntas 

medföra.  

 

Förutom att binda samman de två huvudstäderna tätare, för både gods- och 

persontrafik, så kommer förbindelsen även bidra till kraftigt minskad klimatpåverkan, 

i linje med transportpolitikens långsiktiga mål. I dagsläget sker en stor andel av de 

regionala resorna längs stråket med bil, då restiden med bil ofta är kortare än med tåg, 

något som ytterligare påverkar klimatet, trängseln på vägarna samt 

trafiksäkerhetsaspekter negativt.  

 

Det går inte att överskatta de potentiella effekterna av att knyta samman två av 

Europas snabbast växande och innovativa huvudstäder med snabba, täta och effektiva 
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tågförbindelser. Vinsterna med en utbyggd järnväg på stråket skulle följaktligen bli 

stora från flera viktiga perspektiv som framhålls i EU:s transportpolitik.1   

 

 

Uppgradera Örebro till urban nod 

När det gäller urbana noder bör inte kriterierna begränsas till att enbart omfatta 

invånarantal i noden. Kriterierna bör tydligare ta hänsyn till de urbana nodernas roll 

som upptagningsområde för det transeuropeiska transportnätet i ett bredare geografiskt 

område runt noden, både vad gäller passagerar- och godstrafik. Kriterierna bör även ta 

hänsyn till den urbana nodens infrastrukturella funktion i systemperspektivet.  

 

Just i systemperspektivet befinner sig Örebro i en skärningspunkt där viktigt 

infrastruktur på lokal, regional, nationell och europeisk nivå fogas samman. I 

Örebroregionen finns Sveriges demografiska mittpunkt vilket ger en unik möjlighet 

att nå mer än 70 % av Sveriges invånare inklusive Stockholm, Göteborg och Oslo 

inom en radie av 300 km.  I och med  stomnätskorridoren ScanMeds förlängning 

genom mellersta och norra Sverige till Finland och Norge återfinns starka argument 

för att uppgradera Örebro till en urban nod inom TEN-T. I staden finns cirka 150 000 

invånare, vilket utgör hälften av regionens befolkning på 300 000 invånare.  

 

I Örebroregionen återfinns flera viktiga knutpunkter och infrastruktur som ingår i det 

transeuropeiska transportnätet såsom Örebro Airport (övergripande nät), 

kombiterminalen i Hallsberg (nod i ScanMed-korridoren) med kopplingar till 

Göteborgs hamn samt Godsstråket genom Bergslagen (ScanMed stomnätskorridor) på 

vilken 90 procent av EU:s järnmalm fraktas från norra Sverige till Europas industrier. 

Genom regionen passerar också två av norra Europas trafiktätaste vägar, E18 (Oslo – 

Stockholm) och E20 (Göteborg- Stockholm) som båda är del av stomnätet. 

 

Regionen utgör en av norra Europas viktigaste logistiska knutpunkter, med ett starkt 

multimodalt erbjudande. I Hallsberg finns omfattande järnvägsrelaterad verksamhet 

där förutom en intermodal godsterminal även Nordens största rangerbangård 

återfinns, där mer än 500 000 tågvagnar rangeras varje år. Örebro Airport är en av 

Sveriges största fraktflygplatser tillika nationell krisberedskapsnod. Våra Europavägar 

samt riksvägarna 50 och 51 är starka godsstråk för vägtransporter.  

 

I regionen finns ett starkt logistikkluster som driver utvecklingen framåt med etablerat 

samarbete mellan näringslivet, det offentliga och Örebro universitet. 

Hållbarhetsdimensionen utgör grunden för Örebroregionens multimodala erbjudande 

och flera olika initiativ pågår både inom regionen och i samarbetet med externa 

organisationer och myndigheter. Här finns ett tydligt fokus på att utveckla långväga 

multimodala godstransportkedjor, vilket omfattar bland annat överflytt av gods från 

 
1 https://www.oslo-sthlm.se/ 

https://www.oslo-sthlm.se/
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väg till järnväg, en grön godsflygplats och innovativa godstransporter på väg såsom 

HCT och elväg.  

 

Omställning till mer ett miljövänligt transportsystem 

EU:s transportpolitik är viktig för omställningen till ett klimatneutralt samhälle. 

Region Örebro län anser att synergierna bör stärkas mellan TEN-T och andra 

angränsade regelverk och strategier, såsom direktivet för infrastruktur för alternativa 

bränslen, TEN-E och strategin för smart sektorsintegration för ett framtida integrerat 

europeiskt energisystem. 

 

Elektrifiering av transportsektorn, med fokus på järnväg, luftfart och första och sista 

milen för tung godstransport är avgörande för att uppnå en grön omställning. 

Användningen av fossilfria och icke-förorenande bränslen, såsom väte och 

avancerade biobränslen är likväl betydelsefull. All relevant EU-lagstiftning, inklusive 

TEN-T-förordningen, bör ta hänsyn till ett bränsles totala miljöpåverkan. Påverkan 

bör baseras på en livscykelbedömning som täcker alla delar, såsom utvinning av 

råvaror, produktion och transport, och inte enbart de utsläpp som genereras när 

bränslet används. Region Örebro län anser därför att avancerade biobränslen är 

hållbara och bör räknas som ett bränsle med låga utsläpp. Region Örebro län är dock 

besvikna på hur EU-lagstiftning har missgynnat biodrivmedel såsom bioetanol, 

biodiesel och biogas från hållbart jordbruk och skogsbruk.   

 

Region Örebro län anser att bindande krav som avser laddnings- och 

tankningsinfrastruktur för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, med fokus på el, vät-

, och biogas, bör införas i TEN-T-förordningen. Region Örebro län anser att kraven 

på alternativa bränslen samt på vägtrafiksäkerhet och -kvalitet bör tillämpas på det 

övergripande nätet på samma sätt som på stomnätet. Region Örebro län anser inte att 

det är kostnadseffektivt att kräva samma tillämpning gällande 

järnvägsinfrastrukturens driftskompatibilitet eller knutpunkter. 

 

Region Örebro län vill samtidigt framhålla att även om det är av avgörande betydelse 

att få bort de klimatpåverkande och hälsostörande utsläppen är det också viktigt att 

skapa livsmiljöer som understödjer andra transportmedel än personbilar. Fossilfria 

bränslen och fordon är nödvändiga men inte tillräckliga delar i omställningen, det 

krävs samtidigt ett fokus på en omvandling till ett mer transporteffektivt samhälle där 

gång, cykel och kollektiva transportmedel som tåg och buss prioriteras i såväl de 

urbana noderna som i det övergripande transportnätet och stomnätet. 

 

Förbättrad samordning och högre krav på infrastruktur 

TEN-T bör fokusera på att accelerera det modala skiftet till järnväg, bland annat 

genom att stärka transportnoder inklusive multimodala terminaler och dess 

nätverksintegration, vilket underlättar både första och sista milanslutningar. Region 
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Örebro län anser att bestämmelserna om knutpunkter bör förtydligas så att 

multimodala tjänster för passagerare och gods kan förbättras och lösningar för 

first/last mile förbindelser kan underlättas. Region Örebro län uppmärksammar på att 

detta är särskilt eftersatt inom godstransporter. 

 

Utifrån ovanstående anser Region Örebro län därför att samordningen mellan TEN-T 

förordningen och förordningen om EU:s godskorridorer (Rail Freight Corridors) bör 

förbättras för ökad transparens och en harmoniserad måluppfyllelse. 

Godskorridorernas sträckningar bör också korrigeras i enlighet med de utpekade 

transportnäten som återfinns i TEN-T/CEF.  

 

Region Örebro län anser vidare att TEN-T bör främja järnvägsnät för persontrafik 

med hög prestanda så att trafikens kvalitet kan förbättras, i syfte att resa snabbare med 

tåg till fler platser, även över landsgränser. Den reviderade TEN-T-förordningen bör 

därför syfta till att utveckla ett högpresterande järnvägspassagerarnät med 

hastighetsstandard på 250 km/h inom EU såväl som mellan EU och tredjeländer. 

 

Instrument i färdigställande av stomnätet 

Region Örebro län anser att det är viktigt med ett mer effektivt deltagande från 

intressenter i utformningen av EU:s transportpolitik, genomförande och utvärdering. 

Goda exempel på genomförandet av den europeiska transportpolitiken från 

intressenter är bland annat Region Örebro läns aktiva engagemang i korridorsforum 

till ScanMed (Scandinavian-Mediterranian Core Network Corridor).  

 

Region Örebro län ställer sig positiva till att de europeiska samordnarna får en 

starkare roll och att deras mandat utvidgas till att omfatta områden som alternativa 

bränslen och digitalisering i syfte nå en tidsenlig måluppfyllelse. Region Örebro län 

understryker också vikten av en fördjupad och gemensam dialog mellan den 

europeiska, nationella och regionala nivån, i syfte att tillgodose 

infrastrukturutvecklingens möjligheter och behov på olika nivåer.   

 

Region Örebro län efterfrågar en bättre anpassning av planerings- och 

genomförandeförfarandena på EU-nivå och nationell nivå där framför allt tydligare 

rapporteringsmekanismer för genomförandet av TEN-T behöver införas i syfte att 

följa att färdigställandet av transportnätet. Vår uppfattning är vidare att det finns 

alldeles för stort utrymme att tolka regler och krav ställda kopplade till TEN-T. I 

dagsläget räcker det att i teorin kunna köra 740 meter långa tåg på stomnätsspår 2030 

för att uppfylla kraven. I Sverige är detta endast möjligt endast om all annan trafik 

stoppas, trots detta anses Sverige uppfylla kraven. Region Örebro län efterfrågar 

därför förtydliganden i hur regler och krav ska tolkas vid utvärdering, återrapportering 

och stödberättigande, teoretiskt – eller praktiskt.  
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Innovation, digitalisering och automatisering 

Region Örebro län anser att TEN-T-förordningen bättre bör definiera de olika 

transportsättens digitala komponenter så att den får en starkare roll som en drivkraft 

för innovativa, hållbara och effektiva användartjänster. Det finns en stor mängd 

outnyttjad data inom transportsektorn idag som skulle kunna effektivisera transport 

och logistik. Vidare bör TEN-T-infrastrukturen förbättras ännu mer för att möjliggöra 

en framtida automatisering av transporter. Region Örebro län efterfrågar att ett 

framåtblickande regelverk utarbetas vid översynen av TEN-T förordningen som på ett 

flexibelt sätt kan integrera kommande innovationer i transportsektorn.  

 

Region Örebro Län 

Nina Höijer 

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
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Public consultation of Trans-European transport network 

(TEN-T) - revised guidelines 

Region Örebro County response 

 

The European Commission has requested comments on the public consultation 

regarding the revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) 

Regulation. Region Örebro County welcomes the opportunity to comment on the 

important issue of the EU's future transport and infrastructure policy. 

 

Region Örebro County is located in the center of Sweden with the main task of 

organizing and providing health care for 300,000 inhabitants. Region Örebro County 

is also responsible for public transportation, infrastructure planning, logistics, energy, 

environment and the sustainable and regional growth of the region. Region Örebro 

County takes its responsibility in transport policy and we aim to be fossil-independent 

by 2030. 

 

In the Örebro region there are several important nodes and infrastructure that are part 

of the Trans-European transport network such as Örebro Airport (comprehensive 

network), the intermodal terminal in Hallsberg (node in the ScanMed corridor) with 

connections to the port of Gothenburg and freight railway route through Bergslagen 

on which 90% of EU’s iron ore are transported from northern Sweden to Europe's 

industries. Two of northern Europe's busiest roads also passes through the region, the 

E18 and E20, both of which are part of the core network. 

 

Future focus on the Regulation (EU) 1315/2013 

Region Örebro County considers this revision to be of the outermost importance, not 

at least on the basis of that the transport system undergoes a fundamental 

transformation towards reduced emissions of pollution and the phasing out of fossil 

fuels, as well as a broader use of automatization, digitalisation and innovation. In 

order to be an updated and adapted regulatory framework, Region Örebro County 

believes that the EU transport infrastructure policy should focus on the transition to a 

climate-neutral transport sector, and it is therefore positive that the linking between 

the TEN-T regulation and the goal of a climate-neutral EU by 2050 are strengthened, 

as set out in the EU Green Deal. 

 

Region Örebro County believes that EU transport policy should have the main focus 

on: 

• Achieving the target of a 90% reduction in transport emissions by 2050. 

Furthermore, we call for an introduction of concrete sub-targets (such as a 

70% reduction by 2030) with annual follow-ups and evaluations. 

• Completion of the trans-European transport network (core and comprehensive 

network) by the target years 2030 and 2050, respectively, which should also 
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include minor adjustments in the current definition of the transport network to 

include both links and urban nodes that are considered to have a strong 

European added value, such as the Oslo-Stockholm link. 

• Stronger follow-up and reporting mechanisms of Member States' progress 

regarding the TEN-T commitments in order to ensure and accelerate the 

completion of the core and comprehensive networks in a timely manner. 

• Removing physical and administrative bottlenecks in the transport network as 

a whole, also with a focus on intermodal transport solutions for passengers 

and goods (eg harmonized signaling and booking systems). 

• Support the coordination, planning and development of physical cross-border 

infrastructure both within the Union and in connection with third countries, 

such as the Oslo-Stockholm route. 

• Promote and accelerate the introduction of new technical and innovative 

transport solutions for all transport modes in order to create a more resilient, 

efficient and climate-neutral transport system. The revised TEN-T regulation 

should also ensure a functioning infrastructure and supply of alternative fuels, 

including advanced biofuels, throughout the transport network. 

• A more transport-efficient society where walking, cycling and public 

transportation such as trains and buses are prioritized in the urban nodes and 

the countryside both in the comprehensive and core transport networks. 

• Coordinate and accelerate the shift of goods from road to rail and waterborne 

transports by strengthening long-distance multimodal transport chains, 

including solutions for first / last mile connections, such as HCT vehicles, 

longer freight trains and electric vehicles. 

• Strengthened joint dialogue between regional, national and EU levels in the 

further planning of the completion of the trans-European transport network. 

Region Örebro County is a member of the inter-regional collaborations 

Stockholm-Mälar Council and Bothnian Corridor, in which we work with 

infrastructure planning both nationally and internationally 

 

Priority focus 

Region Örebro County believes that it is very important to have a transport and 

infrastructure policy at EU level in order to achieve the jointly agreed transport 

objectives. The promotion of a common internal market with free movement, which 

in the long run contributes to greater prosperity throughout the union, is the main 

advantage of an infrastructure policy at EU level. The revised TEN-T Regulation 

should continue to focus on 'traditional' infrastructure development, which also 

improves the continuity of the TEN-T network and makes it possible to make better 

use of existing infrastructure. The regulation should also work to strengthen the 

quality of infrastructure and promote digitalisation and innovation. These three focus 

areas are equally important in achieving the goal of a sustainable, seamless and 

efficient transport system. 
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Design of the TEN-T network 

Region Örebro County agrees that TEN-T needs to be further improved to enable a 

phasing out of fossil fuels and further reductions in greenhouse gas emissions from 

the transport system. Increased infrastructure and transport availability risks 

increasing emissions, which is why the Region Örebro County also demands clarity in 

how TEN-T will promote low-carbon modes of transport. 

 

A fully developed TEN-T, with the inclusion of currently missing cross-border 

connections, is likely to facilitate the exchange of goods and services with positive 

effects for EU citizens and the economy as a whole. In order to provide a more 

accurate assessment of the socioeconomic and environmental benefits of cross border 

links, the criteria for evaluating new infrastructure investments should be adapted to 

cover entire routes, including links with third countries. In particular, infrastructure 

investments that contribute to considerably reduced greenhouse gas emissions should 

be priorised. 

 

Region Örebro County believes that the design of the transport network needs to be 

adapted to take into account changing transport flows within the EU and to countries 

outside the EU. The new regulation should include minor adjustments to the current 

network design to further strengthen accessibility for all regions with improved cross-

border mobility. Legislation should be given scope to include new initiatives that are 

considered to have a strong European added value and that can contribute to the 

overall climate and mobility goals, even during the current legislative period. 

 

Oslo-Stockholm - A connection with European added value 

Region Örebro County wishes to emphasis special focus on connecting large 

population centers in the periphery of the network, in particular the connection 

between Oslo and Stockholm. The connection is the only one between two capitals in 

Europe that has not been identified as a top priority in TEN-T or CEF. Today, more 

than 90% of the journeys between the capitals are made by air travel, even though the 

distance is just over 400 km, the train journey takes more than five hours. The 

conditions for creating a railway connection that is competitive with aviation are 

therefore great. To further ensure more climate-friendly transports, we believe that 

routes with a high added European value and strong contribution to the green 

transition should be included in the core network corridors. Oslo - Stockholm should 

therefore be included in the ScanMed corridor.  

 

Exports between Norway and Sweden have increased by more than 20 percent in both 

directions over the past ten years. In addition, exports of services between the 

countries have doubled. Norway is the country that owns the most companies in 

Sweden. Sweden invests three times as much in Norway as in Denmark and Finland 
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combined, and the number of employees in Norwegian-owned companies in 

Stockholm has doubled in ten years. Developing and facilitating better connections 

between the two countries is thus of great importance. The sharp increase in service 

exports between Sweden and Norway is an important part of the explanation for the 

fact that air traffic between the countries has increased by more than four percent a 

year. Arlanda and Gardermoen are each other's largest foreign destinations. This has 

resulted in 1.4 million air travel each year in the relationship. It's not just a lot from a 

Nordic perspective, but also from a European perspective. 

 

With improvements to the current infrastructure and the construction of two new 

railway links, a travel time of two hours and 40 minutes could be achieved. With four 

or five stops along the way, an ordinary train with a speed up to 250 km/h can handle 

a travel time of less than three hours. 

 

Travel forecasts show that if a connection with a maximum travel time of three hours 

between Oslo and Stockholm is completed in the middle of the 2030s, there will be 

1.9 million train journeys per year and conditions will be created for almost 20 trains 

in each direction per day. In addition, there is an increase in regional travel and the 

need for regional train traffic across the border.  

 

By connecting Oslo and Stockholm closer to each other, the two capital regions are 

strengthened at the same time as the regional benefit increases between the cities on 

and in connections to the route. The route passes through Sweden's most populated 

area where more than 3.5 million people inhabit. Larger labor and study markets as 

well as increased housing construction and new establishments are some of the effects 

that the connection is expected to bring.  

 

In addition to connecting the two capitals more closely, for both freight and passenger 

transports, the connection will also contribute to a strong reduction in climate impact, 

in line with the long-term transport policy goals. At present, a large proportion of the 

regional journeys along the route take place by car, as the travel time by car is often 

shorter than by train, which further affects the climate, congestion on the roads and 

traffic safety aspects negatively. 

 

The potential effects of linking two of Europe's fastest growing and innovative 

capitals with fast, regular and efficient train connections cannot be overstated. The 

benefits of an expanded railway on the route would consequently be large from 

several important perspectives that are emphasized in the EU's transport policy. 

 

Upgrade Örebro to an urban node 

In the case of urban nodes, the criteria should not be limited to the population of the 

node only. The criteria should more clearly take into account the role of urban nodes 
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as a catchment area for the trans-European transport network in a larger geographical 

area around the node, both in terms of passenger and freight traffic. The criteria 

should also take into account the infrastructural function of the urban node in the 

larger system perspective. 

 

Örebro is located at an intersection where important infrastructure at local, regional, 

national and European level meets. The Örebro region has Sweden's demographic 

center, which provides a unique opportunity to reach more than 70% of Sweden's 

inhabitants, including Stockholm, Gothenburg and Oslo (Norway) within a radius of 

300 km. With the extension of the core network corridor ScanMed, through central 

and northern Sweden to Finland and Norway, there are strong arguments for 

upgrading Örebro to an urban node within the TEN-T. The city has more than 

150,000 inhabitants, which is half of the region's population of 300,000 inhabitants. 

 

Örebro region comprehends both vital infrastructure as well as several important hubs 

that are part of the trans-European transport network such as Örebro Airport 

(comprehensive network), the intermodal terminal in Hallsberg (node in the ScanMed 

corridor) with links to the Port of Gothenburg and the Freight Route through 

Bergslagen (ScanMed core network corridor) on which 90 percent of the EU's iron 

ore is shipped from northern Sweden to European industries. Two of northern 

Europe's busiest roads, E18 (Oslo – Stockholm) and E20 (Gothenburg-Stockholm), 

both part of the core network, also pass through the region.  

 

The region is one of northern Europe's most important logistical hubs, with a strong 

multimodal offering. Hallsberg has extensive rail-related operations with both the 

intermodal terminal and the largest railway marshalling yard in the 

Nordic countries – where more than 500 000 

wagons are shifted to/from trains every year. Örebro Airport is one of Sweden's 

largest freight airports as well as a national emergency preparedness node. Our 

motorways and national roads 50 and 51 are strong freight routes for road transport.  

 

There is a strong logistics cluster in the region that drives development forward with 

established cooperation between the business community, the public sector and 

Örebro University. The sustainability dimension forms the basis of the region's 

multimodal offering and several initiatives are underway both within the region and 

in cooperation with external organisations and authorities. There is a clear focus on 

developing long-distance multimodal freight transport chains, including the transfer 

of goods from road to rail, developing a green freight airport and innovative freight 

transports by road such as HCT and electric roads. 

 

Transition to a more environmentally friendly transport system 
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EU transport policy is important for the transition to a climate-neutral society. Region 

Örebro County believes that synergies should be strengthened between TEN-T and 

other related regulations and strategies, such as the Directive on the deployment of 

alternative fuels infrastructure, TEN-E and the EU strategy on energy system 

integration. 

 

Electrification of the transport sector, with a focus on rail, aviation and first and last 

mile solutions for heavy goods transport on road, is crucial to achieving a green 

transition. The use of fossil-free and non-polluting fuels, such as hydrogen and 

advanced biofuels, is nevertheless significant. All relevant EU legislation, including 

the TEN-T Regulation, should take into account the overall environmental impact of a 

fuel usage. Impact should be based on a life cycle assessment covering all aspects, 

such as raw material extraction, production, and transport, and not just the emissions 

generated when the fuel is combusted. Region Örebro County therefore believes that 

advanced biofuels are sustainable and should be counted as a fuel with low emissions. 

Region Örebro County is, furthermore, disappointed with how EU legislation has 

disadvantaged biofuels such as bioethanol, biodiesel and biogas from sustainable 

agriculture and forestry. 

 

Region Örebro County considers that binding requirements concerning charging and 

refueling infrastructure for emission-free and emission-efficient vehicles, with a focus 

on electricity, hydrogen and biogas, should be introduced in the TEN-T Regulation. 

Region Örebro County believes that the requirements for alternative fuels and for 

road traffic safety and quality should be applied to the comprehensive network in the 

same way as to the core network. Region Örebro County does not consider it to be 

cost-effective to require the same requirements regarding the interoperability of the 

railway infrastructure or hubs on the comprehensive network compared to the core 

network. 

 

At the same time, Region Örebro County wishes to emphasize that even though it is 

of crucial importance to eliminate climate-affecting and health-damaging emissions, it 

is also important to create living environments that support means of transport other 

than passenger cars. Fossil-free fuels and vehicles are necessary but not sufficient 

parts of the transition, it also requires a focus on a transformation into a more 

transport-efficient society where walking, cycling and public transport such as trains 

and buses are prioritized in the urban nodes as well as in the comprehensive and core 

networks. 

 

Improved coordination and increased infrastructure requirements 

TEN-T should focus on accelerating the modal shift to rail, including strengthening 

transport nodes such as multimodal terminals, which facilitates both first and last mile 

connections. Region Örebro County believes that the provisions on hubs should be 
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clarified so that multimodal services for passengers and goods can be improved and 

solutions for first/last mile connections can be facilitated. Region Örebro County 

draws attention to the fact that this is particularly neglected in freight transport. 

 

Based on the above, Region Örebro County therefore believes that the coordination 

between the TEN-T regulation and the regulation on Rail Freight Corridors should be 

improved for increased transparency and a harmonized fulfillment of the objectives. 

The Rail Freight Corridors should also be adjusted in accordance with the designated 

transport networks found in TEN-T and CEF. 

 

Region Örebro County also believes that the TEN-T should promote high-

performance passenger transport networks to improve the service quality 

on the network, with the aim of traveling faster by train to more places, including 

across national borders. The revised TEN-T Regulation should therefore aim to 

develop a high-performance rail passenger network with a speed standard of 250 

km/h within the EU as well as between the EU and third countries. 

 

Instruments in the completion of the core network 

Region Örebro County considers it important to have a more effective participation 

from stakeholders in the formulation of the EU transport policy, implementation and 

evaluation. Good examples of stakeholder participation in the implementation of 

European transport policy includes Region Örebro County's active involvement in the 

ScanMed CNC corridor forums. 

 

Region Örebro County is in favor of strengthening the role of the European 

coordinators and extending their mandate to include areas such as alternative fuels 

and digitalisation in order to achieve up-to-date fulfillment of the objectives. Region 

Örebro County also emphasizes the importance of an in-depth and joint dialogue 

between the European, national and regional levels, in order to meet the opportunities 

and needs of infrastructure development at different levels. 

 

Region Örebro County calls for a better adaptation of the planning and 

implementation procedures at EU and national level, where in particular stronger 

reporting mechanisms for the implementation of TEN-T need to be introduced in 

order to monitor the completion of the transport network. Our view is furthermore 

that there is far too much room to interpret the rules and requirements that are set in 

the TEN-T regulation. At present, it is sufficient to be able to, in theory, run 740 

meters long trains on core network tracks by 2030 to meet the requirements. In 

Sweden, this is only possible if all other traffic is prevented. Despite this, Sweden is 

considered to meeting the requirements. Region Örebro County therefore requests 

clarifications in how rules and requirements are to be interpreted in evaluation, 

feedback and eligibility, theoretically - or practically. 
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Innovation, digitalisation and automatization 

Region Örebro County believes that the TEN-T Regulation should better define the 

digital components of the various modes of transport to strengthen the regulation’s 

role as a driving force for innovative, sustainable and efficient user services. There is 

a large amount of unused data in the transport sector today that could be used to 

modernise transport and logistics operations. In addition, the TEN-T infrastructure 

needs to be further improved to enable future automatization of transport. Region 

Örebro County wants to see a revised TEN-T regulation consisting of a forward-

looking flexible regulatory framework, enabling integration of future innovations in 

the transport sector. 
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