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Sammanfattning
Kalmar län står inför flera stora utmaningar som en följd av Covid -19 pandemin. Med en
exportinriktad, tillverkningsintensiv ekonomi är Region Kalmar län känsligt för ekonomiska
kriser. Detta gör att regionen, trots att de medicinska aspekterna av Covid -19 har klarats bra,
kommer att drabbas hårdare än många andra regioner. Arbetslösheten har också redan skjutit
i höjden.
En central strategi för att mildra de stora effekterna är att skyndsamt bekämpa arbetslösheten.
Inom transportområdet är det två åtgärder som är centrala; att underlätta arbets- och
utbildningspendling och därmed bidra till förstorade arbetsmarknadsregioner samt att sänka
transportkostnaderna och förbättra transportkvaliteten för industrins godstransporter. En
satsning på Stångådalsbanan och Tjustbanan bidrar till detta.
En upprustning av dessa banor kan genomföras utan dröjsmål och färdigställas inom tre år.
Satsningen ger en direkt sysselsättningseffekt på 400 årsarbeten. Medräknat konsumtionseffekten skulle upprustningen leda till cirka 1 200 årsarbeten.
Finansieringen av ett mötesspår vid Rockneby är framförhandlad, med en stor andel
kommunal medfinansiering. Detta projekt hanteras därför utanför denna PM.
En fortsatt upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan, tillsammans med byte av
signalsystem, bygge av ett triangelspår vid Berga och en partialelektrifiering
(delelektrifiering) skulle ge sydöstra Sverige en fossilfri järnvägstrafik av hög kvalitet till
2030. Satsningarna skulle kunna möjliggöra en järnvägstrafik av schweizisk modell, utmärkta
av tillförlitlighet, smidighet och snabbhet. Målet för restider bör kunna vara 2:30 timmar
mellan Kalmar och Linköping, 1:15 timme mellan Kalmar och Hultsfred och 1:30 timmar
mellan Västervik och Linköping. Dessutom möjliggörs direkttrafik mellan Kalmar och
Stockholm, när de nya hybridtågen börjar rulla. Satsningen leder till en regionförstoring och
en robustare arbetsmarknad. Godstrafiken, framförallt mellan Mönsterås och Kalmar kan
förbättras avsevärt och bidra till en förbättrad arbetsmarknad. Mönsterås har ett av världens
största pappersmassakombinat. En elektrifiering av godstransporterna leder till både bättre,
billigare och fossilfria transporter för denna viktiga industri. I förhållande till
partialelektrifieringens byggnation för laddning, skapas möjlighet för andra industriers
godstrafik exempelvis transporter till/från Scania i Oskarshamn samt för annan industri inom
trafiksystemet.

Bakgrund – Region Kalmar, möjligheternas region med förhinder
Våren 2020 drabbades världen och Sverige av en pandemi, Covid -19, som kraftigt påverkade
alla samhällssektorer. Förutom det mänskliga lidandet som ett stort antal dödsfall och svårt
sjuka innebar, påverkades samhället i grunden. Ekonomin gick ner, trygghetssystemen
utsattes för stora påfrestningar, många företag gick omkull och arbetslösheten ökade. Den
totala effekten av pandemin är ännu inte klarlagd, men det är uppenbart av största vikt att
Sverige, så snabbt det går, kommer på fötter och att ekonomin och den sociala tryggheten är i
fokus. Samtidigt är det viktigt att Sverige rusta sig för framtiden för att möta nya utmaningar
och öka samhällets beredskap inför kommande kriser. Klimatutmaningen måste hanteras och
samhällets behov av robusta lösningar belystes med all tydlighet i samband med pandemin.
Covid -19 krisen påverkade ekonomiskt, i första läget, främst tjänstesektorn och en
utlandsberoende industrisektor, men i ett längre perspektiv är det risken för bortfall av
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efterfrågan från andra länder som utgör det största hotet mot den svenska ekonomin. Sverige
riskerar en nedåtgående spiral med lägre export, ökad arbetslöshet, lägre svensk efterfrågan
och fortsatt ekonomisk stagnation. OECD prognostiserar att BNP för Sveriges viktigaste
handelspartners minskar kraftigt och att arbetslösheten ökar signifikant (OECD, 2020).
Pandemin Covid -19 skapar stora ekonomiska problem i hela Sverige. Arbetslöshet ökar nu
lavinartat och beräknas överstiga 11 % nästa år (Arbetsförmedlingen, 2020a). I juni 2020 var
arbetslösheten redan över 9 % (Arbetsförmedlingen, 2020b). Samtidigt beräknas
bruttonationalprodukten sjunka med 6 % i år (Finansdepartementet, 2020). De svenska
hjulen är på väg att stanna.
Den kanske viktigaste frågan i det korta perspektivet är därför att få fart på ekonomin och
bekämpa arbetslösheten. Erfarenheten visar att det finns betydande risker för att en kris leder
till högre ”jämviktsarbetslöshet” (Hartman & Svaleryd, 2010) och att det är viktigt att agera
på rätt sätt för att säkerställa att arbetssökande hittar de jobb som finns att tillgå. Det finns ett
tydligt samband mellan infrastrukturinvesteringar och en ökad BNP, framförallt i de lägen då
infrastrukturen har brister (Isacsson & Hultkrantz, 2004).
För landsortsregioner är det extra viktigt att säkerställa robusta arbetsmarknadsregioner av
tillräcklig storlek (Fjellström, 2011). Den tiden då arbetslöshet kunde bekämpas med
flyttpolitik är över. Visst sker flyttning från svaga till starka arbetsmarknader, men flera
faktorer kommer att påverka möjligheten för arbetslösa att flytta (Lindgren & Westerlund,
2003). En förbättrad regional pendlingstrafik kommer därför vara ett verksamt hjälpmedel för
att motverka så att arbetslösheten inte ökar efter Covid -19 eller biter sig fast. Pendlingen kan
förbättras genom att infrastrukturen rustas. Framförallt regionaltåg har visat sig attraktiva och
efterfrågade när det gäller pendlingstrafiken (Vierth, Landergren, Andersson, Brunell-Freij,
& Eliasson, 2016). Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för bättre regionaltrafik med
järnväg. Både för att järnvägen är överlägsen vägtrafiken ur ett resenärsperspektiv, när det
gäller daglig pendling över längre sträckor, och för behovet att ställa om till ett fossilfritt
transportsystem.
Framtidens utbildnings- och arbetsmarknad kommer vara än mer komplex än dagens och det
är rimligt att anta ett ökat beroende av regionöverskridande pendlingstrafik. Det är därför
viktigt att stärka den regionöverskridande trafiken. Utredningen om ett biljettsystem för all
kollektivtrafik har tagit fram förslag för att underlätta för regionöverskridande trafik (SOU
2020:25), vilket kommer att bidra att underlätta för pendling över regiongränserna.
En robust arbetsmarknad genom bättre pendlingsmöjligheter skapas inte bara genom bättre
förutsättningar för inpendling från den mindre orten till den större utan också genom pendling
från den större orten till den mindre. Industri och annan verksamhet i små orter har behov av
kvalificerad arbetskraft, som ofta är svår att locka till bosättning på en liten ort. Den dagliga
pendlingen bör inte överskrida en timma enkel resa. En fungerande pendling förutsätter också
att förbindelserna har tillräcklig frekvens och kvalitet. En allt vanligare form av pendling är
sällanpendling såsom veckopendling. Det kan vara byggjobbare som pendlar till ett pågående
projekt, men också specialister som jobbar på hemorten 3–4 dagar i veckan.
Det är också viktigt att förbättra godstransporterna för att häva effekten av Covid -19. Det
kan handla om åtgärder som sänker transportkostnaderna. Detta gäller framförallt för
basindustrin såsom skogsindustrin, eftersom transporternas andel av försäljningspriset är hög
för basindustrin. För tillverkningsindustrin är det centrala att transportsystemet är robust,
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tillförlitligt och smidigt så att leveranskedjorna fungerar (Handelshögskolan i Göteborg,
2020).
För Region Kalmar län är situationen efter Covid -19 mer alarmerande än för landet i
genomsnitt, även om regionen har klarat den akuta krisen bra och har bland det lägsta antalet
avlidna per 100 000 innevånare.
Regionens ekonomi är känslig för kriser, finanskrisen ledde till mer än dubbelt så stor
nedgång i bruttoregionalprodukten jämfört med landet i övrigt (Region Kalmar län, 2020).
Regionen har många orter med få arbetsgivare, vilket skapar en sårbar arbetsmarknad.
Den nuvarande utvecklingen är oroande, som exempel har antalet varsel i Region Kalmar län
ökat med mer än 500 % i juni jämfört med förra året och med 150 % jämfört med maj i år.
Antalet öppet arbetslösa ökar, vi närmar oss en ökning på 30 % för augusti jämfört med
samma period för 2019.
Region Kalmar län har klarat Covid -19 krisen bra, medicinskt. Men Regionen är på väg in i
en ekonomisk och social kris. Det krävs därför krafttag inom alla samhällssektorer.
Transport- och infrastruktur är ett område där verksamma åtgärder kan sättas in med kort
varsel för att mildra effekterna.
Parallellt med de akuta utmaningarna av Covid -19 behövs också ett långsiktigt tänkande för
att klara den stora samhällsomvandlingen som är på gång. Klimatomställningen kommer att
kräva ett fossilfritt transportsystem inom 25 år, enligt de mål som riksdagen har ställt upp
(Riksdagen, 2017). Det är relativt enkelt att ställa om storstädernas transportsystem
(Utredningen om fossilfri fordonstrafik, 2013), men omställningen av landsortens och
basindustrins transportsystem kräver nytänkanden och innovation. I Region Kalmar län finns
möjligheter att samtidigt bekämpa de sociala och ekonomiska effekterna av Covid -19 och
påbörja omställningen av transportsystemet till fossilfrihet. Det är en möjlighet som är för
god för att försummas.

Infrastrukturen i Kalmar län – är hårt eftersatt
Under lång tid har den statliga infrastrukturpolitiken fokuserat på storstadsproblematiken och
de högtrafikerade stråken, vilket tydligt visas i de senaste nationella planerna för
transportsystemet (Trafikverket, 2013) (Trafikverket, 2017a), vilket har gjort att många
regioner fått stå tillbaka när det gäller infrastrukturinvesteringar.
Avseende Kalmar län är det dock inte bara det senaste decenniet som infrastrukturen fått stå
tillbaka. Den statliga landsbygdskommittén har tagit fram ett bra kunskapsunderlag, bland
annat om hur den statliga infrastrukturpolitiken har varit (Anderstig & Joyce, 2015). Region
Kalmar län har tilldelats en anmärkningsvärd lite andel av investeringsmedlen under lång tid,
både avseende väg- och järnvägsinvesteringar. Avseende järnvägsinvesteringar är situationen
mest akut (Figur 1).
Figur 1. Investeringar i järnvägsinfrastruktur. Data från underlagsrapport till
Landsbygdskommittén av WSP (Anderstig & Joyce, 2015). Investeringar per län som
genomsnittlig andel av länets bruttoregionalprodukt 2008–2013. Procentuell andel i löpande
priser.
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Bristen på investeringar märks tydligast avseende Stångådalsbanan och Tjustbanan, som i
närtid måste rustas (Kreera Samhällsbyggnad, 2020). Stångådalsbanan och Tjustbanan
definieras av Trafikverket som lågtrafikerade banor, vilket har gjort att de inte prioriterats.
Dessa banor är inte ensamma om denna situation. Sverige har ett antal viktiga regionala
banor som har eftersatts, såsom Kinnekullebanan, Tvärbanan Umeå – Lycksele, Jönköping –
Värnamo – Halmstad, Västerdalsbanan och Fryksdalsbanan. Samtidigt har Trafikverket utrett
och konstaterat att dessa banor spelar en viktig roll i transportsystemet och att det är
samhällsekonomiskt lönsamt att behålla dem (Trafikverket, 2015).
En orsak till denna situation är säkerligen en känsla från Trafikverkets sida att en fullgod
standard på dessa banor kräver allt för stora investeringar, där bland annat en fullständig
elektrifiering är kostsam. Den tekniska utvecklingen av bland annat hybridfordon leder dock
till att det går att köra fossilfri trafik utan en total elektrifiering i form av hybriddrift el elbatteri och en partialelektrifiering av banan. Detta gör att investeringskostnaderna för att
skapa fullgoda fossilfria transportmöjligheter kan minskas radikalt.
I Trafikverkets basprognos för 2040 beräknas trafiken på Stångådalsbanan öka och trafiken
på Tjustbanan att vara oförändrad (Trafikverket, 2020c). För detta krävs reinvesteringar och
ett byte av det för Stångådals- och Tjustbanan unika signalsystem som finns i dag. De
investeringar som bland annat Kreera identifierat (Kreera Samhällsbyggnad, 2020) kommer
därför förr eller senare att behöva genomföras. En tidigareläggning av reinvesteringarna
innebär dock att den trafikala nyttan tidigareläggs och därmed att den samhällsekonomiska
nyttan ökar.
Region Kalmar län har beslutat investera i nya tåg från och med 2024, vilket är en investering
på cirka 2 miljarder kronor. De nya tågen är av typen hybridfordon. Initialt är de planerade att
gå på diesel/biobränsle och el, men de är förberedda för att byggas om till att gå på el –
elbatteri. I förlängningen är också el – elbatteridrift nödvändig eftersom diesel behöver fasas
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ut och biobränsle kommer att vara en dyr lösning. Samtidigt innebär hybridfordonen att
Stångådalsbanan och Tjustbanan inte behöver helelektrifieras för att kunna övergå till eldrift,
utan att det räcker med en partialelektrifiering. En eldrift innebär stora nyttor för trafiken och
en ökad samhällsekonomisk nytta (Trafikverket, 2016).
Utsläppen av växthusgaser från transportsystemet ska minska med 70 % till 2030 för att
sedan i praktiken upphöra till 2045. (Riksdagen, 2017). Region Kalmar län har inom ramen
för arbetet med Fossilbränslefri region (NoOil), satt ett än skarpare regionala mål som säger
att länet ska vara helt fritt från fossila bränsleutsläpp år 2030. Den största utmaningen är inte
att få bort de fossila bränslena. Detta kan ske genom en succesiv ökning av reduktionsplikten
eller genom olika former av förbud och restriktioner. Den stora utmaningen är att säkerställa
en god tillgänglighet och en upplevd rättvisa i omställningen (Winslot Hiselius, o.a., 2020).
För regioner är det en stor utmaning att säkra tillgången till fossilfria transportlösningar för
pendlingstrafiken. Denna typ av trafik är väl lämpad att ske med tåg och utvecklingen av
regionaltrafiken med tåg har varit stark i många delar av landet (Vierth, Landergren,
Andersson, Brunell-Freij, & Eliasson, 2016). En hybriddriven regional tågtrafik i Kalmar län
ger en god förutsättning för att klara utmaningen.
Sammantaget är en upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan möjlig, nödvändig och
önskvärd. Genom att tidigarelägga upprustningen kan också andra effekter uppnås.
Investeringar i infrastruktur skapar både direkt och indirekt sysselsättning (Sweco Society
AB, 2015) (Sweco Society AB, 2016). Genom att åtgärder på dessa banor kan ske i närtid så
kan sysselsättningseffekten motverka den kraftigt ökade arbetslösheten i Sydöstra Sverige,
innan arbetslösheten bitit sig fast och lett till en ökad jämviktsarbetslöshet. Det finns därmed
stora samhällsekonomiska vinster av att tidigarelägga den nödvändiga upprustningen av
Stångådalsbanan och Tjustbanan. Region Kalmar län har en hög beredskap och erbjuder sig
att med kort varsel, jämfört med normala ansökningstider för arbete i spår, ställa in
tågtrafiken på banorna och köra ersättningsbuss, för att möjliggöra snabba och effektiva
upprustningsåtgärder. Kombinationen av den nödvändiga upprustningen av banorna i närtid
och en gemensam satsning av större objekt på längre sikt, kommer att ge ett mycket högt
strukturvärde för sydöstra Sveriges framtid.

En närtidssatsning på infrastruktur
Effekten av infrastruktursatsningar kan beskrivas på olika nivåer. Som ett exempel; en
upprustning av järnvägen leder till ökad kapacitet och minskade transporttider. Ökad
kapacitet och minskade transporttider leder till lägre transportkostnader. Lägre
transportkostnader leder till ökad konkurrenskraft för industrin. Ökad konkurrenskraft för
industrin leder till ökad sysselsättning. Ökad sysselsättning leder till ökade inkomst för
kommunen. Ökad inkomst till kommunen leder till bättre äldreomsorg.

I denna analys har prioriteten varit infrastrukturåtgärder som leder till;
 en robustare arbetsmarknad med lägre arbetslöshet
 en stärkt konkurrenskraft för industrin
 en övergång till fossilfritt transportsystem
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I dagsläget är järnvägsinfrastrukturen av mycket begränsad kvalitet i sydöstra Sverige och
behoven är stora. Behoven av reinvesteringar och upprustning av Stångådalsbanan och
Tjustbanan är väl beskriven i en utredning av Kreera Samhällsbyggnad (Kreera
Samhällsbyggnad, 2020). Det finns ett behov av reinvestering på i storleksordningen dryga en
miljard kronor, varav drygt 800 miljoner kronor på Stångådalsbanan och cirka 350 miljoner
kronor på Tjustbanan (Se tabell 1).
Tabell 1 Reinvesteringsbehov på Stångådalsbanan och Tjustbanan (Kreera
Samhällsbyggnad, 2020).
Stångådalsbanan
• spårupprustning 494 mnkr
• trädsäkring 94 mnkr
• plankorsningar 249 mnkr
Tjustbanan
• spårupprustning 220 mnkr
• trädsäkring 47 mnkr
• plankorsningar 84 mnkr
Ett problem för många järnvägsåtgärder är att planeringstiden är lång, vilket gör att även vid
ett beslut i dag kan det ta flera år innan insatserna kan verkställas. Vilket bland annat beror på
tillgången till trafikfritt spår för att kunna genomföra arbeten. Avseende åtgärder på
Stångådalsbanan och Tjustbanan ser situationen annorlunda ut, eftersom det nästan
uteslutande är Region Kalmar läns trafik som berörs. Det innebär att en upprustning av dessa
banor kan starta med kort varsel och genomföras inom en tidsram av ett till tre år. Trafiken
kan upprätthållas med ersättningstrafik genom buss, under tiden arbete pågår på banorna.
Den direkta sysselsättningseffekten av infrastrukturinvesteringar är enligt Trafikverket mellan
0,3 och 1,5 årsarbeten per miljoner kronor beroende på typ av åtgärd (Trafikverket, 2017a, s.
233). I en studie av Sweco uppskattade den direkta sysselsättningseffekten för Ostlänken till
0,35 årsarbeten per miljoner kronor (Sweco Society AB, 2015). I en senare studie har Sweco
identifierat storleken på den så kallade multiplikatoreffekten. Cirka 0,7 årsarbeten skapas
indirekt, genom den så kallade konsumtionseffekten (Sweco Society AB, 2016). Det innebär
att en upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan uppskattningsvis skulle skapa cirka
1200 årsarbeten inklusive konsumtionseffekten under byggtiden. Drygt 400 årsarbeten är
direkt i åtgärderna. Stora kvarvarande effekter kommer också skapas genom insatserna. Flera
större förbättringar leder till kraftiga restidsvinster. Det leder både till en regionförstoring och
till förbättrade förutsättningar för turism- och besöksnäring. Dessutom skapar åtgärderna
förutsättningar för effektivare godstransporter, vilket stärker industrin. Åtgärderna skapar
också en ökad robusthet och redundans vilket stärker transportsystemet inför eventuella
framtida kriser såsom Covid -19 samt bidrar till omställningen av transportsystemet till
fossilfrihet.
Till upprustningen bör det kopplas ett byte av banornas unika och föråldrade signalsystem för
att möjliggöra framtida trafik, när ERTMS införs. För Stångådalsbanan och Tjustbanan bör
bytet ske inom fyra år för att de nya tågen ska kunna trafikera banorna. De nya tågen är
beställda med ERTMS, men saknar dagens föråldrade signalsystem. När vi kommer fram till
år 2024 är alternativet till ett utbytt signalsystem att Trafikverket får bemannar banan med ett
stort antal manuella tågklarerartjänster, vilket inte är rimligt och ger en sämre trafiksäkerhet.
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En grov uppskattning av kostnaderna för bytet av signalsystem till ERTMS är 360 miljoner
kronor. Denna kostnad kommer oaktat en upprustning av banorna eller inte, vilket gör att vi
inte har räknat med denna investering i sysselsättningseffekterna av en upprustning.

En framtidssatsning för Stångådalsbanan och Tjustbanan
En upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan är ett första steg mot en infrastruktur som
stöder ett långsiktigt hållbart transportsystem. Till detta kommer behov av några ytterligare
insatser. I grunden handlar det om två satsningar, Triangelspår vid Berga och en
partialelektrifiering av Stångådalsbanan. Några kostnadsberäkningar för dessa projekt är inte
ännu tillgängliga, men en grov uppskattning indikerar en kostnad på upp mot 150 miljoner
kronor för triangelspåret och 500 miljoner kronor för en partialelektrifiering. Utredningar
(åtgärdsvalstudier) genomförs under hösten 2020 för dessa objekt, så mer exakta beräkningar
ska kunna presenteras i samband med arbetet inför justering av nationell plan med start 2022.
Satsningarna skulle kraftigt förbättra för både pendlingstrafiken och godstrafiken och en
partialelektrifiering skulle också kraftigt minska driftkostnaderna.
Region Kalmar län utreder nu närmare dessa projekt, det är angeläget att projekten inkluderas
i nästa nationella plan som beräknas omfatta åren 2022 till 2033 eller till 2037. Region
Kalmar län kommer för de långsiktiga objekten att föra dialog med Trafikverket om
medfinansiering. För att klara klimatmålen för Sverige är det viktigt att snabbt minska
användningen av fossila bränslen. En partialelektrifiering av Stångådalsbanan och Tjustbanan
innan 2030 är därmed angelägen.

Effekter av den totala satsningen (närtid och långtid)
Kombinationen av en upprustning genom reinvesteringar, byte av signalsystem, triangelspår
vid Berga och en partialelektrifiering innebär stora effekter på järnvägstrafiken. En detaljerad
effektbeskrivning är inte möjlig innan utredningar om triangelspåret och partialelektrifieringen är färdiga. Det är dock möjligt att uppskatta vilka mål man kan sträva efter.
Stångådalsbanan har fyra centrala funktioner; Arbets- och studiependling på sträckorna
Kalmar – Hultsfred, Vimmerby – Linköping, (satsningen bidrar till mer robusta
arbetsmarknadsregioner vilket skulle stärka den regionalekonomiska utvecklingen) och resor
mellan Kalmar län och Stockholm samt godstrafik, framförallt till Mönsterås. Utöver dessa
basfunktionen kan inte vikten för Kalmar län som ett mycket stort besökslän betonas
tillräckligt mycket, självklara resmål att omnämnas är resor till/från, Astrid Lindgrens Värld i
Vimmerby som under säsong har egen station och Kalmar/Öland med sin sommarturism.
Det är rimligt att planera för ett mål om en restid på två och en halv timma mellan Kalmar
– Linköping och en restid på en timma och en kvart på sträckan mellan Kalmar –
Hultsfred. Efter förbättringarna är det troligen möjligt att införa integral taktfast tidtabell på
sträckan Kalmar – Hultsfred, vilket kraftfullt skulle öka resandenyttan genom ökad smidighet
och minskad tidsåtgång vid bytespunkter. Stångådalsbanan har mycket goda förutsättningar
för införande av ett strukturerat trafikupplägg efter det att investeringarna gjorts. En
upprustad och förbättrad Stångådalsbana skulle kunna få kvaliteter i paritet med de
schweiziska järnvägarna, där robusthet i kombination med smidighet möjliggör
högkvalitativa järnvägsförbindelse även för mindre trafikerade järnvägar. Systemet kopplar
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även ihop länets busstrafik till bytesnoderna längs järnvägen, och en ny regional
kollektivtrafikstomme skapas.
Tjustbanan har som central funktion pendling på sträckan Västervik – Linköping och
Åtvidaberg – Linköping, till detta kommer Västervik med sin skärgård och stora
sommarturism från stora delar av Sverige. Den nya satsningen på Campus Västervik (ett
samarbete med Linköpings universitet) ökar också dessa behov. En upprustning av
Tjustbanan ger planerat mål om en restid Linköping – Västervik på en och en halv timma
och en restid på under 30 min på sträckan Åtvidaberg – Linköping. Det är inte
tidsbesparingen som i sig är den stora nyttan, utan robusthet, säkerhet och tillförlitlighet som
väger mycket tungt. Upprustningen är en förutsättning för att denna trafik ska kunna fortsätta
i framtiden.
Region Kalmar län och Östergötland har inlett ett formellt samarbete i syfte att stärka
familjeturismen i de gemensamma regionerna. Utvecklingen av banorna blir här en viktig del
i detta arbete.
Införandet och nyttjandet av de nya hybriddrivna tågen innebär att båda banorna kan
trafikeras fossilfritt, vilket också är en förutsättning för trafikens framtid.
Vilket även blir en fortsättning på Regionens aktiva arbete som pågått under många år, att
uppnå total fossilfri kollektivtrafik. Från 2020 är det endast tågtrafiken på dessa banor som
kvarstår och inte körs 100 % fossilfritt. De nya hybridtågen är Region Kalmar läns aktiva
satsning för att klara målet med fossilfrihet för hela Regionen.

Finansiering
Den samlade satsningen beräknas kosta drygt 2 miljarder kronor, men huvuddelen av
insatserna är en tidigareläggning av redan nödvändiga åtgärder. Kostnaderna beräknas fördela
sig enligt tabell 2.
Tabell 2. Grov kostnadsfördelning över åren (mkr)
”En bra start för Sydöstra Sverige”
Närtidssatsningen
Satsning

År 2021

År 2022

År 2023

Totalt

Spårupprustning

300

300

114

714

Trädsäkring

50

50

41

141

Plankorsningar

50

50

233

333

Framtidssatsningen
Efter år 2023

Signalsystem (ERTMS)

360

Triangelspår

150

Partialelektrifiering

500

Totalt

400

400

388

1 188

1 010
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Delar av dessa kostnader ligger i de planer som Trafikverket arbetar med, samtidigt som
andra delar inte är upptagna i planerna. De senare kostnaderna kan indelas i åtgärder som av
olika anledningar måste ske och andra kostnader som leder till standardhöjningar som
formellt är valbara. En upprustning leder också till lägre drift och underhållskostnader. Dessa
beräknas minska med minst 20 miljoner kronor per år. Detta innebär en minskad kostnad på
200 miljoner kronor på en tioårsperiod. Närtidssatsningen är reinvesteringsåtgärder, vilka inte
är möjliga för Regionen att medfinansiera.
Tabell 3. Skiss på finansiering av satsningen på Stångådalsbanan och Tjustbanan (mkr)
Minskade drift och underhållskostnader
Åtgärder som ingår i Trafikverkets underhållsplan
Medfinansiering från Region Kalmar län
Utökning av Trafikverkets anslag
Totalt

200
280
500
1 218
2 198

Hur detta kan finansieras
I det läge som uppstått efter Covid -19 kommer statsfinanserna att vara ansträngda, men
rimligen kommer de kommunala finanserna var än mer ansträngda.
Kommunerna och Region Kalmar län har kommit överens om medfinansiering av
mötesspåret i Rockneby med 50 miljoner kronor. Region Kalmar län är även beredd att
medfinansiera en ytterligare satsning på Stångådals- och Tjustbanan med 500 miljoner
kronor, för den långsiktiga planen.
Det finns två möjliga strategier för finansieringen av den statliga delen; genom
anslagsfinansiering eller genom lånefinansiering.
Den föreslagna tidigareläggningen av de delar som finns i plan skulle kunna finansieras
genom att öka Trafikverkets anslagskredit. Denna kredit kan sedan minskas när objekten
enligt plan skulle ha genomförts. Principen blir därmed den samma som principen som har
använts för kommunal förskottering, där kommuner lånat medel till Trafikverk för att ett
projekt ska genomföras i närtid. Pengarna betalades sedan tillbaka när projektet skulle ha
genomförts. Många åtgärder är enbart framflyttade med några år i närtidssatsningen. Det
innebär att ökningen av anslagskrediten inte behöver vara så stora.
Den del som tillkommer till plan bör rimligen finansieras genom ökade anslag. Det är dock
inte orimligt att en del av kostnaderna kan finansieras inom ram. Drift och
underhållskostnader minskar vid reinvesteringar. Olika smärre riktade åtgärder skulle kunna
senareläggas. Det finns också stora projekt som Ostlänken som är försenade. Det borde
innebära ett utrymme för tidigareläggningar av andra projekt.
Två miljarder kronor är mycket pengar
Självklart att två miljarder kronor är mycket pengar, men när det gäller åtgärder som kommer
till nytta för många människor under lång tid är det inte orimligt mycket pengar.
Järnvägsinvesteringar är kostsamma, men erfarenheten visar på stora positiva effekter över
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lång tid. Utan att ifrågasätta andra infrastruktursatsningar kan man ändå jämföra kostnaden på
drygt två miljarder kronor för att få hög kvalitet på Stångådalsbanan och Tjustbanan. En
satsning på 22 km dubbelspår på Roslagsbanan kostar 3,5 miljarder kronor och en utbyggnad
av 24 km dubbelspår mellan Ängelholm och Maria kostar 2,2 miljarder kronor (Trafikverket,
2017b). Bägge projekten är viktiga och sannolikt rätt satsade pengar. Men det visar på hur
dyra satsningar på infrastruktur ofta är. I relation till detta innebär att en upprustning och en
utveckling av Stångådalsbanan och Tjustbanan (350 km) mycket järnväg för pengarna.
Jämfört med höghastighetssatsningen framstår detta än tydligare.
Om man lägger samman upprustningen av Stångådalsbanan och Tjustbanan med upprustning
av de andra regionala banorna i Sverige har Trafikverket beräknat kostnaderna till cirka tio
miljarder kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Jämfört med de järnvägssatsningar som är
på gång är det dock kaffepengar. Vi vill inte argumentera för eller emot höghastighetsprojektet, men vi konstaterar att Trafikverket beräknar kostnaden för en station, Borås station,
till 18 miljarder kronor (Trafikverket, 2016b). Om den stationen flyttas utanför centrum
skulle kostnaderna minska med 6 miljarder kronor (Trafikverket, 2016b), vilket räcker till tre
Stångådals- Tjustbanor.
Det kan finnas goda skäl till en höghastighetssatsning, men det finns minst lika goda skäl till
att satsa rimliga belopp på att säkerställa pendeltrafiken och godstransporterna i sydöstra
Sverige i den fossilfria framtiden och koppla kollektivtrafiken till höghastighetsbanan i
Linköping. Satsningen på Stångådalsbanan och Tjustbanan kan också ses som en
pilotsatsning för hur man långsiktigt kan säkerställa högkvalitativ järnvägstrafik på de många
regionala banor som Sverige har och behöver i framtidens fossilfria transportsystem.
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