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and climate efficient
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22 flights a day

Growing fast

5 trains a day

88%

12%

1,4 millioner trips a year

Oslo-Sthlm was the world's 20th most flown line in 2017 in terms of the number of departures.
Stockholm Chamber of Commerce
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Transfer…

Market share

Travel time
(hours)

1.1 million 
will switch
to train…
Estimated 
1.9 million 
trips 2035
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Regional enlargement

Add +2 million regional trips
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Minus 66,000 tons of CO2per year and 28,000 tons in high altitude effects…

Net climate benefit

5 years after start…

Climate effect
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Sörumsandto Arvika
28 - 30B NOK

Ski to Arvika
37 - 39B NOK

Lilleström to

Sörumsand:

5.1B NOK



“Bygg de nya stambanorna…och
inkludera Stockholm-Oslo enligt
förslaget från Oslo-Sthlm 2.55.”

Öppen brev till Sv. Regering, Jan 2019

Stockholm viktigast när Jernbanedirektoratet 
rankar Attraktive utenlandsreiser med tog
Jernbanedirektoratet , 2021

Growing support
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Miljöpartiet

Alla Landshövdingar

Stockholms
handelskammare

Alla svenska regioner från 
riksgränsen till Stockholm

Borgmästarna i
Oslo och StockholmModeraterna



Sweden
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”Det är angeläget att tydligt peka ut långsiktiga 
gemensamma projekt mellan Sverige och Norge"
”Finansiering är en sak vi måste titta på. Det finns 
delvis andra möjligheter för brukaravgifter för broar 
och och gränsöverskridande transporter, jämfört 
med inne i landet. ”
”Det viktiga nu är att tillsammans med Norge titta 
på finansiering och planering för Stockholm-Oslo. "

Thomas Eneroth, Infrastrukturminister, 2021-06-16

”En dialog mellan 

Jernbanedirektoratet och 

Trafikverket har inletts och 

myndigheterna är överens om 

att det vore värdefullt att 

genomföra en gemensam 

utredning som bland annat 

undersöker möjligheterna att 

etappvis utveckla stråket samt 

ser över alternativa sätt att 

finansiera föreslagna 

åtgärder.”
Förslag till NTP, 2021-11-30

”Järnvägsförbindelserna mellan Stockholm och 
Oslo behöver utvecklas och regeringen bör därför 
ge Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utveckla stråket Stockholm-Oslo, samt ge 
förslag på finansiering av åtgärderna. Detta ska 
ske i dialog med norska Jernbanedirektoratet.”

National plan to be 

adopted June 2022



Norway
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”Det norska Stortinget har begärt 

att regeringen ska genomföra en 

möjlighetsstudie för att klargöra 

stråk och möjlig finansierings-

modell för Oslo – Sthlm 2.55 

projektet i Norge.”
Stortinget, 2021-03-22

The feasibility study must be 
completed on October 1, 2022.
1. Cost new cross border
2. Capacity to Stockholm
3. Market potential to Stockholm
4. Wider benefits
5. Comprehensive localisation 

study Norway
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?



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024… …2026 2027 2028… …2035

ÅVS NTPno NTPsv

Business Case

KVU

Study existing infrastructure

Feasibility KVU?

Finance s 

Railway plan

Permit

Procure

Design

Bulid

Traffic

Project timeline
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What’s next?
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A proposal that 
shows how the 
project can be 
implemented



Finns det en intäktsmodell 
finns det fler tänkbara

finansieringsmodeller…
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OPS/PPP KoncessionLåne-
finansiering



Concession – Norwegian model?
• Government part of the SPV

(Normally 25-35 percent)
• 100 percent private capital 

(In part guaranteed)

Updated Business Case…
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It has
been
done
before 
Traffic 
started
year 2000

1984

1987

1991



It’s time to
talk about 
The Nordic
Triangle
again…
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EU Priority 12
2007-2013
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2020 2021
2022 2022Budget 2022: 

“Work for the introduction of fast 

trains between Stockholm and Oslo.”


