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§ 71 

Information om nyttoberäkningar för den nya 
höghastighetsjärnvägen (Sverigeförhandlingen) 
Dnr KS 2015/0408 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att en särskild utredare, som ska fungera 
som förhandlingsperson, ska ta fram förslag till principer för finansiering samt 
förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg 
mellan Stockholm och Göteborg/Malmö m.m. 
 
Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, 
regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Fokus ligger på hur 
det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i 
förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre 
arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, 
vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de 
projekt som ingår i uppdraget.  
 
Samtliga kommuner/regioner som vill vara med och påverka förväntas leverera 
underlag till Sverigeförhandlarna i form av samhällsekonomiska nyttor som 
tillfaller kommunen/regionen till följd av en ny höghastighetsbana. De nyttor 
som ska beskrivas är Bostadsnyttor, Restidsvinster, Arbetsmarknadsnyttor, 
Miljönyttor, Näringslivsnyttor och Sociala nyttor. Förhandlingen innebär att 
kommunerna/regionerna förväntas medfinansiera byggnationen av höghastig-
hetsbanan med en del av de ekonomiska nyttor som tillfaller kommunen/ 
regionen på grund av att banan byggs. 
 
Under våren 2015 bildades nätverket ”Höghastighetsbanan”, med huvudsyftet 
att verka för en östlig dragning av höghastighetsbanan Jönköping – Malmö via 
Växjö. Utgångsläget var den sedan tidigare utredda Europakorridoren vilken 
sydöstra Sverige inte ställer sig bakom. Bland de deltagande kommunerna i 
nätverket lät Växjö kommun, Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar 
län, Karlskrona kommun och Älmhults kommun upphandla en gemensam 
konsult för att beräkna nyttorna av en östlig dragning med station i Växjö. 
Uppdraget är att göra en beräkning av nyttor för nationell, regional och 
kommunal nivå.  
 
Nyttorna har sammanställts i en rapport som ska levereras till Sverige-
förhandlarna senast den 1 oktober 2015.  

Överläggning 
Henrik Andersson, Sweco, redogör för rapporten.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
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§ 72 

Information om åtgärdsvalsstudie för Kust till 
kustbanan 
Dnr KS 2015/0165 

Handlingar 
Utkast till rapport Åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan 10 september 2015. 

Bakgrund 
För närvarande pågår den så kallade Sverigeförhandlingen om planerade 
höghastighetståg på sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 
Sträckningen söder om Jönköping ner mot Malmö är under utredning och flera 
alternativ studeras. I kommunerna och regionerna i södra Götaland finns en 
bred samsyn om att en sträckning närmare Växjö/Alvesta är mycket angelägen 
och som måste utredas vidare.  
 
Sverigeförhandlingen är allt annat än en traditionell infrastruktursatsning. 
Satsningen ska också ses och sättas i sammanhang – nyttan – kring arbets-
marknad/sysselsättning och bostadsmarknad/bostadsproduktion. I det 
sammanhanget är det också nödvändigt att utreda vilka åtgärder som behövs 
för att utveckla och anpassa nuvarande Kust till Kust bana till en framtida 
(indirekt) anslutning till höghastighetstågen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att godkänna avtal om 
medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen mellan 
Växjö västra station (ny höghastighetsstation)/Alvesta och Kalmar samt 
Karlskrona med nya stationslägen.  
 
Trafikverket har tagit fram en Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan med 
vilka åtgärder som behövs för att utveckla och anpassa nuvarande Kust till 
kustbana till en framtida (indirekt) anslutning till höghastighetstågen. 

Överläggning 
Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län, redogör för den åtgärds-
valsstudie för Kust till kustbanan som Trafikverket tagit fram.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 73 

Information om Kalmar kommuns arbete inom 
projektet Färdplan 2020 - samhällsbetalda transporter 
Dnr KS 2015/0258 

Bakgrund 
Den 9 juni 2015 beslutade arbetsutskottet att Kalmar kommun ska delta i det 
regionala projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda transporter, samt ta fram 
egna kommunala färdplaner för hur man ska arbeta för att nå målet. 
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Kalmar kommun har sedan tidigare ställt sig bakom regionens mål om 
”Fossilbränslefri region 2030” (NoOil) och antagit ett kommunalt mål 
”Fossilbränslefri kommun 2030”. Regionala målet om att ”Alla samhällsbetalda 
personresor och godstransporter ska senast år 2020 vara klimatneutrala” och 
arbetet med Färdplan 2020 är en del i det arbetet. 
 
Energibalansen för 2012 pekar klart och tydligt ut transporter som det 
viktigaste arbetsområdet för att uppnå ”Fossilbränslefri kommun 2030” och 
det speglas även i länets energibalans. Kommunen som organisation behöver 
gå före i omställningsarbetet för resor och transporter inom verksamheten. 
Den uppföljande CERO-analys (Climate and Economic Research in 
Organisations) som gjordes av kommunorganisationens resor är en viktig 
grund för arbetet. 

Överläggning 
Strateg för ekologisk hållbarhet, Jane Lindström, kommunledningskontoret, 
lämnar en lägesrapport för Kalmar kommuns arbete med projektet Färdplan 
2020 – samhällsbetalda transporter. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen 
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