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HUVUDSTADSREGIONEN VÄXER. BEFOLKNINGEN ÖKAR MED 40 000  

INVÅNARE OM ÅRET. MEN DET STÖRSTA HINDRET FÖR TILLVÄXTEN ÄR  

BRISTEN PÅ BOSTÄDER. I DEN HÄR ANALYSEN VISAR VI HUR TVÅ NYA  

JÄRNVÄGSSPÅR MELLAN STOCKHOLM OCH UPPSALA SKULLE KUNNA  

MÖJLIGGÖRA BYGGANDET AV 100 000 NYA BOSTÄDER. 

I huvudstadsregionen bor i dag 
närmare en tredjedel av Sveriges 
befolkning. Här skapas 40 procent av 
Sveriges BNP och hälften av skatte- 
intäkterna. Den framgångsrika till-
växten i företagen i regionen är basen 
för Sveriges välstånd. Samtidigt 
brottas Stockholm och regionen 
med stora tillväxtproblem, tydligast 
inom infrastruktur, bostäder, kom-
petensförsörjning och internationell 
attraktionskraft.

Handelskammaren visar här hur den 
norra delen av huvudstadsregionen 
på ett bättre sätt kan utvecklas för att 
bidra till en lösning på tillväxtpro-
blematiken. Det kräver stora statliga 
insatser, men kan också frigöra stora 

privata satsningar inom främst bostä-
der och nyetablering av verksamheter.

I denna analys pekar Handels- 
kammaren ut hur en väl samord-
nad satsning på två nya spår längs 
Ostkustbanan mellan Uppsala och 
Stockholm kan skapa 100 000 nya 
bostäder i stråket Märsta–Uppsala. 
En statlig satsning på 10 miljarder 
möjliggör bostadsinvesteringar för 
nära 350 miljarder och bidrar till att 
göra huvudstadsregionen till ett bätt-
re investerings- och etableringsalter-
nativ för både företag och människor. 

Stora investeringar sker till exem-
pel i Rosersberg och kring Arlanda 
med sikte på 50 000 arbetsplatser. 

Samtidigt sker största delen av dessa 
investeringar i närheten av Arlanda 
där bostadsbyggande inte medges. 
Företagens medarbetare måste med 
andra ord bo någon annanstans. 
Inom rimligt pendlingsavstånd.

Uppsala, juni 2015

GÖRAN BROCKNÄS
Stockholms Handelskammare

HUVUDSTADS- 
REGIONEN  
– SVERIGES  
TILLVÄXTMOTOR
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Nuläge
Enligt de befolkningsprognoser 
som Tillväxt- och regionplaneför-
valtningen vid Stockholms läns 
landsting (TMR) och länen i östra 
Mellansverige tagit fram kan befolk-
ningen förväntas öka med omkring 
en miljon invånare till år 2050 i 
huvudstadsregionen. Den absoluta 
merparten av denna ökning förväntas 
ske i Stockholms och Uppsala län, 
där också tillväxten är högst, arbets-
lösheten lägst, bostadsbristen störst 
och pendlingen intensivast. 

Bostadsbristen är det största  
hindret för fortsatt tillväxt. Handels-
kammaren har räknat fram att 
Stockholms län saknar 133 500 bostä-
der och Uppsala län 10 500 bostäder, 
vilket motsvarar behovet av bostä-
der för omkring 240 000 invånare. 
Samtidigt fortsätter befolkningen att 
öka med omkring 40 000 nya invåna-
re per år.

För många företag är kompetens-
försörjningen i ett kritiskt läge, och 
den främsta orsaken är svårigheten 
att finna bostad åt nya medarbetare. 

Den viktiga internationella rekryte-
ringen är i dag oerhört mycket svåra-
re än i våra främsta konkurrentlän-
der på grund av bostadsläget. Risken 
finns att många företag i framtids-
branscher väljer att flytta utomlands 
och expandera där i stället för att 
utveckla sin verksamhet i Sverige. 
Samma problem drabbar universitet 
och högskolor.

Huvudstadsregionens 
dragningskraft ger 
spridningseffek-
ter i regionen. 
Människor väljer i 
dag att bo där de 
kan förverkliga 
sina livsdrömmar, 
men att arbeta där 
deras kompetens 
efterfrågas. Det inne-
bär att pendlingen blir 
viktig för både människorna 
och företagen. Landets största pend-
larflöde över en länsgräns återfinns 
mellan Uppsala och Stockholms län, 
med sammanlagt över 40 000 dagliga 
pendlare i båda riktningarna. 

Drygt 20 000 av dessa resor sker 

med tåg på Ostkustbanan mellan 
orter som Uppsala, Knivsta, Arlanda, 
Kista och Stockholm. Detta är en av 
landets hårdast belastade järnvägs-
sträckor. I rusningstid är spåren fulla 
redan i dag, och minsta störning för 
ett tåg får stora följdeffekter för hela 
trafiken. Anläggningen är hårt sliten 
och i behov av upprustning. Men 

även med trimningsåtgärder, 
ökat underhåll och de 

upprustningsåtgärder 
som pågår kvarstår 
behovet av ökad 
kapacitet. Detta 
kan endast till-
godoses med fler 
spår.

Det är dyrt 
att bygga järn-

väg samtidigt som 
järnväg är attraktivt. 

Nya trafikupplägg i den 
tättbefolkade Mälardalen har ökat 
resandet väsentligt, oftast långt mer 
än prognoserna. Bostadsbyggande 
och kommersiella investeringar har 
ofta följt på de nya eller upprustade 
stationslägena.

”För många företag är kompetensförsörjningen i ett 
kritiskt läge, och den främsta orsaken är svårig-
heten att finna bostad åt nya medarbetare”

Över  
40 000  

personer pend-
lar dagligen på 

sträckan
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Därför behövs 
två nya spår
När Ostkustbanan mellan Stockholm 
och Uppsala invigdes 1866 var den 
enkelspårig. Därefter har järnvägen 
stegvis byggts ut efter det ökade 
trafikbehovet. År 1908 fick banan 
dubbelspår och åren 1990–1996 
byggdes ytterligare två spår mellan 
Tomteboda och Skavstaby (söder 
om Märsta). År 1999 invigdes 
Arlandabanan, som sträcker sig från 
Skavstaby via Arlanda till Myrbacken 
söder om Knivsta, där järnvägen 
ansluter till Ostkustbanan. Därmed 
finns i dag fyra spår från Myrbacken 
till Stockholms C, medan sträckan 
Märsta–Uppsala endast har två spår.

Skillnaden mellan trafik på enkel-
spår och dubbelspår är dramatisk. 
Om man kan undvika mötande trafik 
ökar kapaciteten flerdubbelt. Men 
även kapacitetsskillnaden mellan 
dubbelspår och fyrspår är mycket 
stor, i synnerhet med blandad trafik 

och många stationslägen.
I dag samsas en lång rad olika 

trafikupplägg på Ostkustbanan. 
Snabbgående tåg som Arlanda 
express och SJ:s snabbtåg, flera 
regionaltåg (Sundsvall, Gävle och 
Falun), Uppsalapendeln, SL:s pen-
deltåg, bränsletåg till Brista vid 
Arlanda och en ökande godstrafik 
till fastbränsleeldade kraftvärmeverk 
och till den nya rikskombiterminalen 
i Rosersberg. Det vore också märk-
ligt om ett kommande svenskt nät av 
höghastighetståg inte skulle angöra 
både Sveriges internationella huvud-
flygplats Arlanda och Sveriges fjärde 
storstad Uppsala.

Två saker påverkar kapaciteten på 
ett dubbelspår mer än andra: olika 
hastigheter och antalet stopp/statio-
ner. Med väldigt olika hastigheter hos 
tåg på samma spår ökar behovet av 
separation dem emellan, vilket äter 
kapacitet. Och för varje stopp vid en 
station, eller signal, ökar behovet av 
separation och därmed sjunker anta-
let möjliga tågpassager per timme. 

Med fyra spår kan detta hanteras 
genom att långsamma tåg och tåg 
med många angöringar till stations-
lägen kör på det ena spårparet och 
de snabbgående tågen på det andra. 
Dessutom skapas reservkapacitet. Om 
något händer på det ena av spåren i 
någon riktning kan trafiken ofta ledas 
om till det andra.

Då dagens spår är fulla i högtrafik 
finns varken möjlighet att skapa nya 
stationslägen eller tillräcklig reserv-
kapacitet för att leverera en robust 
trafik. Därför är en utbyggnad till 
fyrspår den effektiva åtgärd som 
krävs för att klara dagens trafik och 
den närmaste tidens tydligt ökande 
trafikbehov. På sträckan söder om 
Skavstaby krävs ytterligare två spår.

I den gällande nationella planen 
för infrastrukturen är problemet 
med Ostkustbanan utpekat som 
en ”namngiven brist”. Men några 
andra insatser än vissa åtgärder vid 
Skavstaby finns inte utpekade i pla-
nerna i dagsläget. 
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Med två nya spår kan fyra nya stationer tillkomma, något som är omöjligt med dagens fullbelagda dubbelspår. 

 
Utrikesministern, Östen Undén, på väg till Moskva, 1954.

  
Så här kan det planerade bostadsområdet Nydal i Knivsta komma att se ut.
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En stads- 
byggnadsvision 
för ABC-stråket
Handelskammaren har låtit konsult-
företaget Tema ta fram en stads-
byggnadsvision för hur en utbyggd 
Ostkustbana skulle kunna kombine-
ras med en kraftig tillväxt av bostäder 
och arbetsplatser i nya och gamla 
stationslägen i stråket mellan Uppsala 
och Arlanda–Märsta. Den visar att 
det är fullt möjligt att bygga 100 000 
bostäder i stråket, något som också 
stödjer en tillväxt av på sikt kanske 
lika många arbetsplatser. 

Redan i dag finns pågående 
stadsutvecklingsprojekt i anslutning 
till Ostkustbanan i centrala Uppsala, 
Knivsta och Märsta. I kommuner-
nas översiktsplanering finns sedan 
länge de tidigare stationslägena i 
Bergsbrunna söder om Uppsala och 
i Alsike norr om Knivsta utpekade. I 
samtliga centralorter längs sträckan 
finns också reservat för två ytterligare 
genomgående spår.

Men stora områden längs sträckan 
utgörs av i dag obebyggd mark. Tema 
identifierar ytterligare två möjliga 
stationslägen, en tidigare hållplats 
i Odensala, där Arlandabanan och 
Ostkustbanan möts, och ett helt nytt 
mellan Alsike och Bergsbrunna, som 
med en blinkning åt gångna tiders 

stadsplanering i Uppsala här kallas 
Nysala.

I stadsbyggnadsvisionen utgår man 
från vad som i dag redan sker i den 
pågående utvecklingen kring existe-
rande stationslägen i stråket, såsom 
Knivsta och Upplands Väsby. 

Vid stationslägena anläggs en 
tätare stadskärna med underlag för 
bostäder, verksamhetslokaler och 
stadsliv samt både kommersiell och 
offentlig service. Avtagande exploate-
ringstal förutses med ökande avstånd 
till centrum och station. Med ett sam-
hälle med både blandstad och en mix 

av olika upplåtelseformer för bostäder 
ges goda förutsättningar för en stegvis 
och balanserad utveckling av orter-
na, med viss flexibilitet i framväxten 
efter efterfrågans med all sannolikhet 
skiftande önskemål.

Stor vikt läggs vid hållbarhet och 
attraktivitet. Själva lokaliseringen 

till kommunikationsgynnade lägen 
längs Ostkustbanan gör tåget till det 
naturliga kommunikationsmedlet till 
arbete, utbildning och fritidsverk-
samheter. Samhällen med en kritisk 
massa på minst 10 000 bostäder 
skapar tillräckligt underlag för skolor, 
äldreboenden och annan offentlig 
service, samtidigt som det kommersi-
ella underlaget för dagligvaruhandel 
och service säkerställs. 

Med tillräcklig storlek kan också 
gemensamma, miljövänliga lösningar 
av uppvärmning, avfallshantering 
och andra miljöpåverkande bas-
funktioner från början anläggas. 
Genomtänkt utformning av stadskär-
norna ger förutsättningar för stadsliv 
och social interaktion. 

Alla stationslägen kan inte byggas 
i ett och samma sammanhang. Då 
riskerar utbyggnaden att spädas ut 
och de individuella samhällena når 
inte tillräckligt snabbt kritisk storlek. 
Men med en sammanhållen övergri-
pande planering mellan Trafikverket 
och kommunerna, med en fördjupad 
dialog med potentiella exploatörer 
kan en bärkraftig successiv utveckling 
eftersträvas. 

När en ny järnväg byggs bör de 
tilltänkta stationslägena förberedas så 
att de nödvändiga tilläggsinvestering-
arna i stationer minimeras. Då det tar 
mycket lång tid att få järnvägsinveste-
ringar till stånd är det ytterst angelä-
get att planeringen inleds omgående.

”Genomtänkt 
utformning av 
stadskärnorna 
ger förutsätt-

ningar för stads-
liv och social 
interaktion”

  
Mellan Märsta och Uppsala kan mer än 100 000 bostäder tillkomma i nya och gamla stationslägen.
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KOSTNADER OCH 
NYTTOEFFEKTER

VI HAR TITTAT PÅ KOSTNADERNA FÖR EN UTBYGGNAD AV TVÅ NYA  

SPÅR MELLAN STOCKHOLM OCH UPPSALA. VI VISAR OCKSÅ PÅ NYTTO- 

EFFEKTERNA AV SPÅRUTBYGGNADEN.
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Kostnads- 
uppskattningar
Stadsbyggnadsvisionen för 100 000 
bostäder omfattar i vår studie stråket 
norr om Märsta. Handelskammaren 
har därför låtit WSP beräkna kost-
naden för en utveckling med två nya 
spår mellan Uppsala och Märsta i 
nuvarande sträckning.    

En dragning i ytläge av två nya 
spår i befintlig korridor mellan 
Myrbacken och Märsta kan grovt 
beräknas till 2 520 mnkr enligt WSP1. 
Tillkommande stationslägen i Nysala 
och Odensala beräknas kosta  
188 mnkr. Till detta skall läggas 
sträckan Myrbacken– Uppsala 
med nya stationer i Alsike och 
Bergsbrunna om totalt 6 230 mnkr. 
Totalt kan en utbyggnad av fyrspår 
med nya stationer på sträckan 
Uppsala–Märsta rymmas inom en 

1 Beräkningar av WSP på beställning av Handels-
kammaren (WSP 2015).

kostnadsram i storleksordningen tio 
miljarder.

En viktig anledning att dra 
järnvägen via Märsta är godsför-
sörjningen av huvudstadsregionen 
norrifrån. Godstrafiken kommer att 
öka väsentligt de närmaste åren med 
utbyggnaden i Rosersberg och kring 
Arlanda. Gods- och bränsletåg från 
Gävle hamn och Hargs hamn bör 
av säkerhets- och kapacitetsskäl inte 
trafikera flygplatsen.

Nytto- 
uppskattningar
Nyttorna har studerats noga i en 
annan studie av WSP2. Studien visar 
en rad nyttoeffekter av en utbygg-
nad med två ytterligare spår mellan 
Uppsala, Arlanda och Stockholm, 
alltså delvis en annan sträckning än 
den vi förespråkar. De olika effekter-
na kan inte enkelt bara adderas, då de 

2 Ökad kapacitet på Ostkustbanan (WSP 2013). 

delvis överlappar och är beroende av 
varandra, men utredningens slutsats 
är att de totala sammanlagda nyttor-
na av en sådan järnvägsutbyggnad 
kan summeras till 22 miljarder. 

Med den studerade alternativa 
dragningen i ytläge mellan Uppsala 
och Märsta som WSP redovisat ovan, 
så överstiger nyttorna kostnaderna 
högst väsentligt. En satsning på två 
nya spår här kan alltså vara sam-
hällsekonomiskt lönsam redan på 
egna meriter.

Tillkommande investeringar och 
nyttor för delen av Ostkustbanan 
söder om Märsta och via Arlanda 
har inte studerats av Tema och 
Handelskammaren. Dock kan det 
antas att nyttorna vid utbyggnaden av 
verksamhetsområden kring Arlanda, 
Rosersberg och i Arlanda Airport 
City liksom tillkommande bostads-
byggnad i stråket kan både motivera 
och delfinansiera även dessa tillkom-
mande järnvägsinvesteringar.
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Ett investerar- 
perspektiv
Vid beslut om infrastrukturinveste-
ringar fokuseras ofta enbart de sam-
hällsekonomiska nyttorna i kal-
kylerna. Handelskammaren 
har pekat på dels att dessa 
nyttor i storstadsområ-
den kraftigt underskat-
tas, dels att alla nyttor 
inte fångas upp i 
modellerna.

Bilden bör därför 
kompletteras med de 
företagsekonomiska 
nyttor en infrastruk-
turinvestering längs 
Ostkustbanan kan frisätta, 
om marknadskrafterna tillåts 
vara med och dra utvecklingen. 
Liksom hur dessa kan nyttiggöras för 
att understödja en fyrspårsutbyggnad.

Handelskammarens och Temas 
studie av de vidare möjligheterna till 
utbyggnad längs stråket Uppsala-
Märsta indikerar dock att man 
tidigare underskattat exploaterings-
möjligheterna längs sträckan och de 
nyttoeffekter dessa kan ge. 

Tidigare beräkningar har fokuserat 
på exploateringsvinster i Uppsala 
och Knivsta, samt de tilltänkta nya 
stationslägena i Bergsbrunna och 
Alsike. Men effekterna av två nya 
stationslägen finns inte med och 
inte heller beaktas möjligheterna att 

gå ännu längre i utvecklingen av 
orterna längs stråket med hjälp av 
fyrspårsutbyggnaden.

WSP har därför på 
Handelskammarens uppdrag studerat 

de företagsekonomiska 
konsekvenserna av 

en investering 
i 100 000 

bostäder i 
linje med 
Temas 
stads-

byggnadsvision i syfte att få fram vil-
ka investeringsvolymer en satsning på 
Ostkustbanan skulle kunna medföra. 

Beräkningarna av effekterna 
för det planerade stationsläget i 
Bergsbrunna (tabell 1) illustrerar hur 
de ekonomiska konsekvenserna vid 
full utbyggnad till 20 000 bostäder 
kan se ut.

Beräkningarna är gjorda med 
utgångspunkt i betalningsviljan för 
bostäder i angivet läge för mark-
nadsprissatta bostäder, potential för 

Nya bostäder i Bergsbrunna Småhus (villor, radhus,
parhus etc.)

Marknadsprissatta lägenheter  
i flerbostadshus

Totalt

Antal 10 000 10 000 20 000

Genomsnittsstorlek, kvm* 110  55

Beräknad betalningsvilja, med nytt stationsläge, kr/kvm 40 200 41 100

Total intäkt, inkl. avgift till bostadsrättsförening, mnkr 44 220 25 905 70 125

Genomsnittlig produktionskostnad (exkl. mark), kr/kvm 21 900 22 900

Total produktionsomsättning, mnkr 24 090 12 595 36 685

KÄLLA: WSP

TABELL 1  Effekter av 20 000 nya bostäder i det planerade stationsläget i Bergsbrunna. 

*  För småhus anges genomsnitt för nyproduktion i storstadsregionerna. För lägenheter har ytan minskats till följd 
av antagandet att byggandet av små bostäder kommer att öka och att läget i Bergsbrunna till viss del kommer att 
innehålla studentbostäder.

Kostnader 
och nytta 

bärs inte av 
samma  
aktörer
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ökad tillgänglighet, bostadsstorlek 
och bostadstyper samt kvaliteter i 
nyproduktion. 

Byggkostnaden avser den rena 
produktionskostnaden för bostäder-
na. Mark och moms har exkluderats i 
alla beräkningar. 

Med motsvarande ingångsvärden 
för alla de sex olika stationslägena 
och den skisserade omfattningen av 
bostäder skulle investeringsvolymen 
i bostäder kunna beräknas till nära 
350 miljarder kronor och den totala 
ekonomiska potentialen av en ut- 
veckling av stråket till omkring  
480 miljarder kronor (tabell 2).

Beräkningarna visar en betydan-

de potential för bostadsbyggnad i 
stråket, med cirka 35 000 lägenheter 
och 65 000 småhus. Betalningsviljan 
om 348 miljarder för dessa täcker 
markkostnad, riskpremie m.m. i 
dessa attraktiva lägen. 

Med ett klokt syndikerat upplägg 
av exploateringarna i privat eller 
kommunal regi torde även medfinan-
siering till infrastruktursatsningen på 
järnväg kunna erhållas med betydan-
de belopp, t.ex. för stationsbyggnad.

Utmaningen här ligger främst i 
den politiska viljan att utveckla järn-
väg och stråk i kombination. Viljan 
att bygga två nya spår manifestera-
des i valrörelsen 2014. Nu gäller att 

finna former för samordnad exploate-
ring i de olika stationslägena som kan 
attrahera privata aktörer.

”Utmaningen 
ligger främst  

i den politiska 
viljan att ut-

veckla järnväg 
och stråk i  

kombination”

Station Flerbostadshus Småhus Byggkostnad (mnkr) Marknadsvärde (mnkr) Total investering

Märsta   2 500   2 500     4 600   13 800    18 400

Odensala   6 250 18 750   30 000   89 000 119 000

Knivsta   6 000 14 000   26 000   70 000   96 000

Alsike   2 500   7 500   17 500   41 000   48 500

Nysala   8 000 12 000   19 000   64 000   83 000

Bergsbrunna 10 000 10 000   37 000   70 000 107 000

Summa 35 250 64 750 134 100 347 800 481 900

KÄLLA: WSP PÅ HANDELSKAMMARENS UPPDRAG (2015)

TABELL 2  Två nya spår och 100 000 nya bostäder möjliggör en total investering på 480 miljarder kronor.

Beräkningarna visar en betydande potential för bostadsbyggnad i stråket, med cirka 35 000 lägenheter och 65 000 småhus.

      Foto: Björn Leijon
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Behoven av infrastruktur och trans-
porter växer, i synnerhet i huvud-
stadsregionen. De senaste regering-
arna har därför sökt nya resurser i 
form av medfinansiering av olika slag, 
oftast offentlig sådan. 

Genom Citybaneöverens-
kommelsen, T-baneöverens-
kommelsen, de nyligen lanserade 
stadsmiljöavtalen och den pågående 
Sverigeförhandlingen har de senaste 
regeringarna öppnat för vidare och 
öppnare partnerskap kring avgörande 
och omfattande investeringsprojekt 
med koppling till bostadsbyggande 
och nya verksamhetsområden.

Exemplen ovan visar, att om mark-
nadskrafterna kan fås att realisera en 
hygglig andel av den potential som 
en fyrspårsutbyggnad frigör, då kan 
också resurser frigöras till delfinansie-
ring av projektet. Genom en ny stra-
tegisk samverkan mellan kommuner, 
Trafikverket och privata aktörer kring 
en utbyggnad med två nya spår så 
kan synergier och medfinansierings-
former för stationslägen och delar av 
investeringen i järnvägen skapas.

I fallet Ostkustbanan torde förut-
sättningarna vara de bästa. Medel för 
kommande upprustning av sträckan 
torde kunna överföras till investering-

ar, delar av fyrspårsutbyggnaden tor-
de kunna beredas plats inom anslags-
ramen om ett inriktningsbeslut om 
ombyggnaden fattas. Kommuner och 
Trafikverket har goda möjligheter att 
samplanera åtgärderna och optimera 
investeringen så att exploateringsme-
del kan frigöras till delar av utbygg-
naden. Och landsting och kommuner 
i stråket har starka balansräkningar 
som kan aktiveras. Härtill kommer 
en ökad trafik att ge ökade intäkter i 
form av banavgifter och biljettintäk-
ter. Vartill den övriga samlade sam-
hällsnyttan och företagsekonomiska 
nyttan kan läggas.

Nästa steg
Trafikverket har pekat ut kapaci-
tetsbristerna på Ostkustbanan som 
”namngiven brist” i den nationella 
planen. Handelskammaren har här 
pekat på de möjligheter en utveckling 
med två nya spår i stråket öppnar, vil-
ket även mottagits positivt av stråkets 
kommuner. Då planering av järnvägs-
projekt tar lång tid är det angeläget 
med ett inriktningsbeslut omgående.

Sverigeförhandlingen behandlar 
i skrivande stund frågan om svenska 

höghastighetsjärnvägar. En utbyggd 
Ostkustbana har klara kopplingar till 
det nationella nät som planeras. 

Sveriges internationella huvud-
flygplats Arlanda måste rimligen 
anslutas till ett sådant nät. Då tre 
av rikets fyra storstäder avses kny-
tas samman, borde även den fjärde 
inkluderas i planeringen. Inte heller 
kan depålägen m.m. för ett nationellt 
nät rimligen ligga på landets dyraste 
mark i centrala Stockholm, där även 
trafiktrycket är som störst.

Handelskammaren ser stora 
möjligheter i att inkludera både 
Arlanda och Uppsala i ett natio-
nellt nät genom två nya spår, med 
möjliga depålägen t.ex. i Storvreta. 
De korta avstånden Uppsala–
Arlanda–Stockholms Central torde 
göra modern snabbtågsstandard 
tillräcklig för sträckan, i likhet med 
Arlandabanan.

Frågan om två nya spår mellan 
Uppsala och Stockholm bör därför 
ingå i Sverigeförhandlingens upp-
drag. Alternativt bör en särskild 
förhandlingsman tillsättas, med 
uppdraget att koordinera en utbygg-
nad av Ostkustbanan med nya 
bostäder i stråket mellan Uppsala och 
Stockholm.

GENOMFÖRANDE 
OCH FINANSIERING



 13FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER



HANDELSKAMMAREN ANSER

• att regeringen snarast ska fatta ett inriktningsbeslut om  
byggande av två nya spår på sträckan Stockholm–Uppsala

• att Trafikverket får i uppdrag att omedelbart inleda planeringen 
i samverkan med berörda kommuner

• att frågan om genomförande och finansiering hänskjuts till 
den pågående Sverigeförhandlingen, alternativt att ett sepa-
rat förhandlingsmannauppdrag ges avseende utbyggnad av 
Ostkustbanan i linje med Handelskammarens förslag.
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