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Norge är Sveriges största han
delspartner och det är fler 
svenskar som arbetspendlar 
till Norge än över Öresunds
bron.

Men att åka tåg mellan 
Stockholm och Oslo tar näs
tan sex timmar och många ser 
flyget som det enda alterna
tivet.

Infrastrukturkommissionen, 
 som leds av KTHforskaren 
Björn Hasselgren, har under
sökt förutsättningarna att 
förbättra tågförbindelserna 
och presenterar i dag, tisdag 
en rapport. Men det handlar 
inte om en helt ny höghastig
hetsbana, av det snitt som 

 planeras mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

”Skulle man satsa på en 
sådan standard hela vägen så 
ser man att investeringskost
naderna skulle dra i väg så 
mycket att det blir svårare att 
motivera satsningen”, säger 
Björn Hasselgren.

Infrastrukturkommissio
nen föreslår i stället en 

utbyggnad av Mälarbanan 
och Svealandsbanan, vidare 
mot Karlstad och Oslo.

”Man har gjort ganska 
mycket investeringar mellan 
Stockholm och Örebro. Det är 
framför allt västerut som man 
skull behöva komplettera 
järnvägen”, säger Björn Has
selgren.

Den föreslagna  sträck
ningen skulle korta restiden 
mellan Stockholm och Oslo 
till 2,40 timmar. Stockholm
Karlstad skulle ta 1,45 timmar 
och Örebro–Oslo 1,29 tim
mar.

Kostnaden beräknas till 
nästan 49 miljarder kronor. 
Men kommissionen tror att 
projektet går att räkna hem 
genom framtida banavgifter 
och en gemensam satsning 
mellan kommuner, regioner 
och ett antal externa investe
rare.
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Tågexperter tror på Oslo

KOMMER NÄRMARE. Med 
nytt snabbtåg skulle det ta 
omkring 2,5 timmar från 
Stockholm till Oslo.  FOTO:  TT

Nya snabbtåg mellan 
Stockholm och Oslo kan 
locka till sig 24 000  
resenärer per dag. 

Det bedömer Infra
strukturkommissionen, 
som föreslår ett billigare 
alternativ till en ny hög
hastighetsbana.

BEKYMRAD. Miljöminister Åsa Romson reagerar starkt efter Di:s avslöjande om att det saknas  
miljarder i finansieringen för att ta hand om Sveriges kärnavfall. FOTO: VILHELM STOKSTAD  

Regeringen ser allvarligt på mångmiljard
underskottet i finansieringen av  
kärn avfallet och öppnar för nya avgifts
höjningar.

Men några snabba besked är inte att 
vänta, uppger miljöminister Åsa Romson 
(MP).

Det var i gårdagens Di som 
den statliga Kärnavfalls
fonden slog larm. 

Anledningen är att det 
enligt nya beräkningar från 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
saknas nästan 11 miljarder 
kronor i det svenska systemet 
för att ta hand om det använda 
kärnbränslet och för att 
avveckla och riva landets 
kärnkraftverk efter att de 
 tjänat ut. 

”Jag ser allvarligt på uppgif
terna att det finns en under
finansiering. Sverige har ett 
ganska unikt system i världen 
med Kärnavfallsfonden. Och 
den ska vara fullt finansierad 
för att säkra att det är indu
strin, och inte skattebeta
larna, som står för alla kost
nader”, säger Åsa Romson.

Hon pekar på att reger
ingen kort efter att den till
trädde beslutade att kraftigt 
höja kärnavfallsavgifterna, 
just för att trygga finansie
ringen av systemet där reak
torbolagen genom årliga 
avgifter till Kärnavfalls
fonden ska stå för notan. 

”Beslutet som fattades i 

december i fjol visar att detta 
är en mycket viktig fråga för 
regeringen”, säger Åsa Rom
son.

Men regeringens avgiftshöj
ning på runt 80 procent som 
infördes vid årsskiftet bygger 
på gamla beräkningar. Sedan 
de gjordes har sänkningen av 
marknadsräntorna gjort att 
de framtida kärnavfalls
kostnaderna rusat till 94 mil
jarder kronor. Samtidigt gör 
de rekordlåga räntorna att 
avkastningen förväntas bli 
mycket lägre än tidigare.

Kärnavfallsfonden pekar 

på att den i flera år signalerat 
att det behövs ändringar  
i systemet och ordföranden 
Daniel Barr uppmanar rege
ringen att agera och ge besked 
”så snart som möjligt”. 

Men några snabba beslut  
är inte på väg, enligt Åsa  
Romson.

”Vi utesluter inte att det 
kommer förändringar, men 
det vore olyckligt att denna 
dag fatta beslut.” 
Varför det?

”Förutsättningarna har 
förändrats sedan myndig
heterna lade fram sina förslag. 
Bland annat har räntorna 
 fallit och kostnaderna för 
avfallshanteringen ökat. Vi 
följer situationen och diskus
sionen noggrant”, säger Åsa 
Romson, utan att vilja ta ställ
ning till exempelvis förslaget 
om att låta Kärnavfallsfonden 
placera även i aktier för att 
kunna öka avkastningen.

Enligt Strålsäkerhets
 myndigheten kan det bli nöd
vändigt att åter höja avgif
terna kraftigt, från dagens 
cirka 4 öre per kilowattimme 
till 6 öre, om dagens förutsätt
ningar kvarstår.

”Nästa avgiftsperiod 
beslutas först 2017. Och vi 
 utesluter inte ytterligare  
höjningar om det blir nöd
vändigt”, säger Åsa Romson.
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Finansieringen 
oroar Romson

Dagens industri i går. 

PEUGEOT-AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH VERKSTAD 

UNIKT LÄGE: VERKSAMHET TILL SALU 

NACKA, STOCKHOLM

peugeot.se

Anrikt och välrenommerat företag inom bilbranschen säljes.  
Verksamheten är en etablerad Peugeot-återförsäljare av såväl  
personbilar som transportbilar samt verkstad. Peugeot ingår  
i PSA-koncernen som är världens sjätte största bilproducent  
och näst störst i Europa. Verksamheten har ett unikt läge  
i Nacka och har en väl inarbetad kundkrets. I Sverige är  
K .W. Bruun Autoimport AB generalagent för Peugeot.

För ytterligare information, vänligen kontakta Fredrik Tevin Ivarsson:  
fti@peugeot.dk eller +45 30 10 51 21.
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Res smartare. 
Beställ boken!
Beställ A ärsreseskolan så får du veta mer 
om vad du bör tänka på när du utformar en 
resepolicy, administrerar eller bokar resan.
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