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Yttrande avseende förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, Diarienummer 
I2021/02884 
 
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) har givits tillfälle att yttra sig över förslag till 
Nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. 
 
Svedab, som dels äger de svenska landanslutningarna till Öresundsbron, dels äger häften av 
Öresundsbrokonsortiet, är direkt berörd av planen då flera järnvägsobjekt i Malmös närområde finns 
omnämnda i planen.  Svedab ställer sig bakom att de föreslagna åtgärderna Malmö Bangård planskildhet, 
Malmö C-Östervärn och Malmö C plattformsspår ingår i planen, eftersom dessa åtgärder förstärker 
kapaciteten och underlättar för tillkommande godstrafik samt för ökad regionaltågstrafik till och från 
Malmö/Öresundsbron. Någon finansiering för de nämnda åtgärderna finns inte anvisade i planförslaget. I 
stället förutsätter planen att medel utöver den ekonomiska ramen tillskjuts Trafikverket för att genomföra 
åtgärderna. Svedab vill klargöra att Svedab, som är en egen juridisk person i form av ett aktiebolag, själv 
är förhindrad att finansiera åtgärder i Trafikverkets anläggning. Det är istället något som ägaren i form av 
Svenska staten måste göra, förslagsvis genom en anslagshöjning för Trafikverket för de aktuella 
åtgärderna under perioden 2028-2033. Svedab har i en särskild skrivelse till Regeringskansliet, daterad 
2021-10-13, uppmärksammat att den utdelning som Svedab förväntas göra till svenska staten de 
kommande åren skulle kunna användas för att täcka upp för de föreslagna åtgärderna i Malmös 
närområde. 
 
När det gäller förlängningen av förbigångsspåret i Svågertorp är detta en åtgärd som ligger inom Svedabs 
anläggning och är något som Svedab själv kan initiera och genomföra. Förberedelserna för denna åtgärd 
påbörjas redan under 2022 med sikte på att åtgärden ska vara genomförd till dess att den fasta 
förbindelsen över Fehmarn är klar i slutet av detta decennium. Åtgärden är närmast en trimningsåtgärd 
för att möjliggöra längre godståg som till en mindre kostnad skjuter på behovet av en kostsam och 
komplicerad planskild korsning vid Svågertorp väsentligt på framtiden. 
Öresundsbrons betydelse för svensk utrikeshandel ökar och kommer att bli än viktigare när den fasta 
förbindelsen över Fehmarn står klar i slutet av detta decennium. Det ställer inte bara krav på järnvägens 
kapacitet i närområdet av bron, utan också på järnvägsnätets kapacitet i andra delar av Sverige. Ett robust 
och kapacitetsstarkt stråk för godstrafik genom Sverige är därför mycket angeläget för Svedab. Därför är 
det viktigt, och såsom framgår av planförslaget, att dubbelspåret Mjölby-Hallsberg byggs klart inom 
aviserad tidsperiod, att fyrspåret mellan Malmö och Hässleholm byggs ut och att godsbangårdarna 
anpassas för längre godståg.    
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När det gäller ERTMS är en fortsatt utrullning viktig och förutsättningarna för detta behöver klargöras i 
planen. Såvitt Svedab förstår saknas 21 miljarder för en teknisk optimal utbyggnadstakt som skulle 
medföra att ERTMS-implementeringen skulle kunna vara klar 2038. I Danmark är planen att ERTMS ska 
vara införd på hela sträckan till Tyskland år 2030. Det är därför angeläget att Sveriges utrullning av ERTMS 
sker så att den är klar i hela landet till 2038. När det gäller ERTMS på Öresundsbanan och Öresundsbrons 
svenska del, där Svedab respektive Öresundsbrokonsortiet är ägare, svarar parterna själva för att bekosta 
det nya signalsystemet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Ulf Lundin 
Verkställande direktör 
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