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Möjlighetsstudie om snabbtågsförbindelse Oslo – Stockholm 

genom fem kommuner.   

Framtida järnvägsförbindelse Stockholm – Oslo? 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristine-

hamns kommuner genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i 

framtiden bygga en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn, som en del av 

Stockholm-Oslo-sträckan.  

Framtida möjlig linjesträckning 

Studien är en samlad insats för att visa hur framtida lin-

jesträckning kan lösas och att ge ett gemensamt underlag 

för att säkra denna sträckning i kommunernas översiktspla-

ner. Anledningen till att kommunerna gått samman för att 

ta fram studien är att få ett professionellt framtaget un-

derlag för kommunernas arbete med sina respektive över-

siktsplaner. Eftersom en järnväg passerar över kommun- 

och länsgränser är det nödvändigt att genomföra ett ge-

mensamt utredningsarbete. 

Attraktivt alternativ för pendlare 

Möjlighetsstudien bygger på att både persontrafik och 

godstrafik i stråket Stockholm – Oslo ska kunna använda den framtida järnvägen. Ett 

grundkrav i utredningen är att persontrafiken ska konkurrera med flyget mellan de 

två huvudstäderna i såväl restid som biljettpris. Restid med regionaltåg mellan kom-

munernas huvudorter ska ner i tider som gör arbetspendling med tåg attraktiv i strå-

ket Värmland – Örebro – Mälardalen i helt annan utsträckning än idag.  

Möjlighet att bevara och utveckla – Fördjupning/tillägg till över-

siktsplanen 

Idag fattas ett beslut till tillägg till Lekebergs översiktsplan för en möjlig framtida 

järnvägssträckning som bygger på det sträckningsförslag och den utredning som ge-

nomförs. Planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner i syfte att 

utmynna i ett gemensamt förslag till en gemensam fördjupad översiktsplan. Underla-

get gör det möjligt för kommunerna att ta hänsyn till såväl bevarande som fortsatt 

utveckling under tiden. Studien underlättar för Lekeberg att frigöra mark som skulle 

kunna blockeras av möjliga järnvägsreservat.  

Eftersom en järnvägsförbindelse anses vara mycket viktig för såväl kommunen som 

regionens utveckling är det viktigt att inte försvåra och fördyra genomförandet ge-

nom att bygga igen de lägen som är bäst lämpade. Det är minst lika viktigt att inte 

låta bygga och anlägga så att det blir nödvändigt att riva i framtiden.  

Vad är en möjlighetsstudie? 
En möjlighetsstudie visar var det faktiskt 

skulle vara möjligt – fysiskt, geografiskt, 

geologiskt osv. - att dra en järnvägssträck-

ning när beslut fattas i framtiden.  

Ju mer förberedd man är med ett väl ge-

nomarbetat och professionellt underlag, 

desto färre överraskningar i framtiden.  
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Översiktsplanen ger såväl kommuner, företag som privatpersoner underlag för att 

fatta framsynta och väl underbyggda beslut i framtiden. 

Nytta 

Den framtida järnvägens bidrar till regional miljövänlig pendling, tillväxt, regionför-

storing och snabba klimatsmarta transporter och bygger på att det finns tillräcklig 

kapacitet för både persontrafik och godstrafik.  

 

Vad är en möjlighetsstudie? 

Utredningsarbetet för en ny snabb järnväg mellan 

Oslo och Stockholm initierades ursprungligen av 

Osloregionen för ca 5 år sedan. Från Oslo fram till 

nationsgränsen samt en av minst tre alternativ 

fram till Karlstad har utretts enligt den metod som 

nu även har genomförts genom våra fem kommu-

ner.  

Från norsk sida har man valt att kalla detta för en 

möjlighetsstudie vilket är ett mycket passande 

begrepp. Arbetet går ut på att utreda var det är 

möjligt och mest sannolikt att en järnväg skulle 

komma att dras i framtiden.  Som en utgångpunkt 

ligger att på järnvägen kunna köra snabba person-

tåg (300 km/h är utgångspunkt) men även längre 

godståg än vad som är möjligt idag. Detta sätter 

gränser för vilka kurvradier respektive stignings-

lutningar som får finnas. Med denna förutsättning 

skannas milsbreda områden av för att se var järn-

vägssträckningar med de kriterierna skulle vara 

möjliga. Hänsyn tas till markförhållanden, topo-

grafi, natur- och kulturvärden, bebyggelse (befint-

lig såväl som planerad) samt att det ligger inom 

ekonomiskt rimliga gränser (andelen broar och 

tunnlar måste minimeras). 

Ur detta omfattande utredningsarbete, vilket in-

kluderar besök på plats vid ett eller flera tillfällen, 

faller en sträckning ut (i något fall två) som be-

döms vara den mest sannolika att förverkligas i 

framtiden. 

Vad är en översiktsplan?  

Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en 

översiktsplan som täcker hela kommunens 

yta och anger den övergripande inriktningen 

för den långsiktiga utvecklingen, främst för 

den fysiska miljön. Översiktsplanen ska ge 

vägledning för hur mark- och vattenområden 

bör användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Lekebergs 

kommuns översiktsplan antogs av kommun-

fullmäktige i juni 2014. 

Om det uppstår behov kan kommun besluta 

att göra fördjupningar (avgränsade geogra-

fiska områden) eller tillägg (tematiska områ-

den som t ex vindkraft). Alla översiktplane-

processer innehåller krav på medborgardia-

log i minst två steg, samråd respektive 

granskning/utställning. Alla kommuninvå-

nare får därför tillfälle att ta del av och fram-

föra synpunkter innan eventuella beslut tas. 

Eftersom översiktsplan inte är juridiskt bin-

dande så innebär det att ytterligare planpro-

cesser måste genomföras i framtiden innan 

något beslut om att faktiskt bygga kan tas. I 

det här faller med järnväg är det ett beslut 

som staten tar, inte kommunen. 

Den järnvägssträckning som möjlighetsstu-

dien kommit fram till är den mest sannolika i 

framtiden kommer att utgöra underlag för 

den översiktplaneprocess som nu går igång. 

Eftersom en järnväg för sin funktion måste 

hänga ihop över kommun- och länsgränser är 

avsikten att genomföra översiktsplaneproces-

sen gemensamt med berörda kommuner, ett 

arbete som förvänta pågå under hela 2016. 

 


