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1070
miljarder

Energi / Råvaror Industri

Infrastruktur

Hållbar tillväxt

Besöksnäring Upplevelse / Natur



Speaking about 
the future of industry: 
just look north, 
for example to Sweden.

”

Ursula von der Leyen, 
President of the European Commission
16 March 2021: keynote speech at the Berlin Energy Transition Dialogue
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Det är nästan svårt att 
greppa hur stort det är.
Men redan nu finns planer 
på att investera 1000 
miljarder norr om Gävle

”

Magdalena Andersson (S)
Finansminister
20 maj 2021: intervju Dagens Industri

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet



“ Finansministern spår
att befolkningen i norra
Sverige kommer att
växa…

”... det är klart att det här kom-
mer att kunna skapa otroligt
mycket jobb och tillväxt.”

”För att klara omställningen
måste även staten ta sitt ansvar
och en viktig del handlar om 
kompetensförsörjningen.”

”Ytterligare ett centralt
område är infrastrukturen, 
där det i dag finns stora
brister inom både väg- och
järnvägsnätet.”

”Det är en ny industriell revolution”, Dagens Industri, 20 maj 2021

”Nu blir det flyttlasspolitik
norrut i stället, …”



2013-2021

“Northern Europe”

Kartan 2013–2021
Transeuropeiska transportnätets
stomnätskorridorer



2013-2021

Gemensamt ansvar och möjlighet.
Kartan från juli 2021–
Klar till 2030!
Transeuropeiska transportnätets stomnätskorridor
Skandinavien-Medelhavet
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Sverige kan ta ansvar för det vi
kan påverka – våra flaskhalsar



”Det ska ske en fortsatt utbyggnad av 
järnvägen i norra Sverige
Januariavtalet - sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
de gröna

Vårt gemensamma förslag till utbyggd
järnväg i norra och mellersta Sverige

=



”Det ska ske en fortsatt utbyggnad av 
järnvägen i norra Sverige
Januariavtalet - sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
de gröna

Näringslivet investerar nu

- Hur får vi infrastrukturen
klar till 2030-2033?
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Vi matchar

En järnväg för 250 km/h 
– för hela landet



Argumenten är många!

1,5 miljon människor kommer
att välja tåget framför flyget.

100 000 nya bostäder behövs i närtid!

Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och
Godsstråket genom Bergslagen kan stå klart 2033.

Näringslivet investerar 1070 miljarder!

Järnväg mellan Gävle och Luleå ett måste
för kompetensförsörjningen.

Förlängningen av stomnätskorridoren visar vägen!

Regeringen lovar fortsatt utbyggnad av järnväg i norr!

Ett sammanhängande järnvägsnät för
250 km/h knyter samman Sverige!

Sverige måste uppfylla sina EU-löften i TEN-T!

För 70 miljarder kan vi få en modern 
järnväg i norra och mellersta Sverige

EU kan medfinansiera 30–50 procent.

Lagt kort ligger där prioritering och åtgärdande
av utpekade brister bidrar till regionförstoring.

Halverade restider gör Sverige större!

Hög tid för konkurrenskraftiga järnvägstransporter
hela vägen från Luleå ned till kontinenten.

Botniska korridoren den största satsningen
för att få överflyttning till järnväg och sjöfart.

För att klara klimatmålen måste mer gods 
gå på järnväg och sjöfart!



bothniancorridor.com

@botniskakorridoren



” I klartext:
Alla Måste Norrut

Eva Nordmark (S)
Arbetsmarknadsminister
12 april 2021: intervju Norrländska Socialdemokraten

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet



4 och 9 juni 2021
Trafikverkets regionala dialoger inför
åtgärdsplaneringen nationell plan 2022

Elvy Söderström (S), ordförande Botniska korridoren

Joakim Berg, projektledare Botniska korridoren
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Det behövs en ny målbild för Sveriges järnväg. En järnväg för 
250 km/h och med stärkta anslutande och gränsöverskridande 
tvärstråk för gods och persontrafik.

I enlighet med Januariavtalet skall en fortsatt utbyggnad av 
järnvägen i norr ske.

De viktigaste åtgärderna är just nu:
o att EUs stomnätskorridor, delen Botniska korridoren, med 

Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket 
genom Bergslagen, färdigställs,

o att viktiga åtgärder och brister i de anslutande stråken till 
Botniska korridoren får plats i kommande planperiod; 
hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på 
Malmbanan, längs Mittstråket för att nå 4 timmar 
Östersund-Stockholm, och på Bergslags- och Dalabanan 
samt elektrifiering Hällnäs-Lycksele,

Därutöver behöver övriga delar av vår infrastruktur utvecklas.
Därför föreslår vi:
o att det sker en fortsatt satsning i nationell plan på 

mötesseparering
längs det funktionellt prioriterade vägnätet och att förbifart 
Brunflo och Örnsköldsvik genomförs.

o att staten tar ett större ansvar för att säkerställa drift, 
utveckling och finansiering av våra hamnar och terminaler i 
hela Sverige.

o att länsplanerna roll som verktyg i den regionala 
utvecklingen stärks, genom utökad ram och ny 
beräkningsgrund.

Våra prioriteringar


