
Gränslös samverkan 
för framtidens snabba tåg
Nobelbanan kallas sträckan mellan Kristinehamn och Örebro som del i en framtida  gen tågförbindelse mellan 
Oslo och Stockholm.  Nu färdigställer fem kommuner i stråket en detaljerad utredning för att klarlägga den mest 
sannolika sträckningen genom sina kommuner.

Idag tar det mellan 4,5 till 6 tim-
mar att åka tåg de dryga 50 milen 
mellan Oslo och Stockholm. Mel-
lan Örebro och Kristinehamn sak-

nas helt en vettig järnvägssträckning.
- Bristen på bra kommunikationer 
hämmar den regionala utvecklingen 
i hela stråket Oslo-Stockholm, säger 
Bosse Björk som är samhällsplane-
ringschef i Karlskoga kommun, det är 
oerhört viktigt att driva på arbetet för 
att förbättra situationen för framtiden. 
Med den utgångspunkten har Kristi-
nehamn, Karlskoga, Degerfors, Leke-

berg och Örebro kommuner tagit in-
itiativ till en utredning för att få fram 
bra underlag för sin översiktliga pla-
nering, ett arbete som Karlskoga kom-
mun samordnar.
– En järnväg måste hänga ihop mel-
lan kommuner och län, betonar Bos-
se Björk, samtidigt måste det vara en 
fullt realistisk sträckning, annars är 
det hela poänglöst. Vi kallar därför det 
här en möjlighetsstudie där vi vill loka-
lisera den mest sannolika sträckning-
en för en framtida järnväg.

Kommunerna samarbetar med Gren-
sekomitéen Värmland-Östfold och 
konsultbolaget Norsk Bane AS som re-
dan utrett alternativ mellan Oslo-Karl-
stad. Förutsättningen är att en sådan 
här järnväg ska klara såväl persontra-
fik på minst 300 km/h som trafik med 
långa tunga godståg, något som krä-
ver både svaga lutningar och precis 
spårplacering i terrängen.
– Målsättning är att nå en restid mel-
lan Oslo och Stockholm på ca 2 tim-
mar och 40 minuter vilket tillåter 7-8 
stopp längs vägen. En vanlig missupp-

fattning, fortsätter Bosse Björk, är att 
högre hastigheter för tågen innebär 
färre stopp, men det är precis tvärt-
om. Med ett varierat stoppmöns-
ter kan 14-20 stationer trafikeras på 
sträckan.
– Erfarenheter från snabbtågstra-
fik i Europa, säger Patrik Ståhl som är 
samhällsplanerare i Örebro kommun, 
visar att flertalet skulle välja tåg fram-
för flyg om resan tog under tre timmar. 
Idag flyger ca 1,4 miljoner resenärer 
mellan Stockholm och Oslo varje år. 
- Den stora potentialen ligger dock i 
mellanmarknaderna och möjligheter-
na att utvidga arbetsmarknadsregi-
onerna i stråket. Det här måste vi ta 
höjd för i vår planering, fortsätter Pat-
rik, och i vårt arbete med den centrala 
järnvägssträckningen genom Örebro 
har det här utredningsarbetet redan 
nu varit av mycket stort värde.

Även Kalle Alexandersson, plane-
ringschef i Kristinehamns kommun, är 
angelägen om utvecklingen av järn-
väg i såväl den egna kommunen som 
i hela stråket.

- Slutrapporten från Norsk Bane är 
klar nu i maj och vi har i fyra av kom-
munerna redan beslut att gå vidare 
med en gemensam fördjupad över-
siktsplan, berättar Kalle. Slutmålet är 
ett gemensamt planeringsdokument 
som sträcker sig över såväl kommun- 
som länsgränser. Vi är övertygade om 
att vi har betydligt större chans att bli 
framgångsrika om vi samarbetar över 
såväl politiska som administrativa 
gränser, säger Kalle Alexandersson. 
- Väl sampratade längs stråket och 
med ett grundligt utredningsunder-
lag ökar våra möjligheter att argu-
mentera starkt för en ny snabb järn-
väg i stråket Oslo-Stockholm. Vi är 
därför glada att arbetet nu går vida-
re genom Västmanland, avslutar Bos-
se Björk.

Möjlighetsstudien är ett nytt sätt att närma 
sig en framtida järnvägssträckning utifrån ett 
översiktsplaneperspektiv. Nobelbanan är en 
föreslagen järnvägssträckning mellan Kristinehamn 
och Örebro, som möjliggör snabb tågtrafik på sträckan 
Oslo-Stockholm genom det tätbefolkade Mälardalen 
som alternativ till dagens trafik via Västra Stambanan. 
Nobelbanan ska även klara långa godståg. Den mest 
sannolika sträckning som möjlighetsstudien kommit 
fram till berör Kristinehamn, Karlskoga, Lekeberg och 
Örebro kommuner.

Vi kommer att finnas på Almedalen i sommar. Kom 
och prata med oss om gränslös planering och snabba 
järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stockholm. För 
mer information, håll utkik på Karlskoga kommuns 
hemsida i juni.

I samarbete med Kristinehamn, Degerfors, Lekeberg och Örebro

Kontakt:

Bosse Björk, samhällsplaneringschef. 
mail: bosse.bjork@karlskoga.se

Hans Bergh Nilsson, kommunstrateg. 
mail: hans.berghnilsson@karlskoga.se

En vanlig 
missuppfattning är 
att högre hastighet 
innebär färre 
stopp, men det är 
precis tvärtom.

“

ANNONS
K

arta: N
orsk Bane

Foto: N
orsk Bane

Foto: Scandinav Bildbyrå

Foto: H
elén Lindström


