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ABSTRACT 
Hannerstig, T. 2014. Ostlänken – ett ihåligt projekt? Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om en kommun har rimliga förväntningar på ett 
regionalt infrastrukturprojekt. Undersökningsobjekten i uppsatsen är infrastrukturprojektet 
Ostlänken utifrån vilka förväntade effekter den ska medverka till för Nyköpings kommun.  
För att kunna följa upp om förväntningarna i Nyköping är rimliga med Ostlänken har andra 
liknande genomförda järnvägsprojekt jämförts, främst Svealandsbanans påverkan på 
Eskilstuna och Strängnäs och vilka effekterna blev där. Detta för att försöka ge en bild om 
vilka potentiella effekter som projektet kan medverka till, eftersom att effekterna i nuläget 
enbart är potentiella. Uppsatsen grundas på kvalitativa metoder baserade på genomförda 
intervjuer som kompletteras med insamlad statistik som presenteras i tabeller. Resultatet av 
jämförelsen mellan förväntningarna och de reella effekterna på tidigare genomförda 
järnvägsprojekt visar att Ostlänken kan medverka till de effekter som förväntas. Främst 
förväntningarna på en ökad befolkningstillväxt och pendling men även på en stärkt 
arbetsmarknad.  
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1 INLEDNING 
 
Sedan mitten av 1800-talet och in på 1900-talet flyttade stora delar av Sveriges befolkning in 
till städerna, den så kallade urbaniseringen. Det var framförallt betydelsen av järnvägen som 
kunde möjliggöra denna utveckling och samtidigt öka integrationen mellan norr och söder. 
Järnvägen blev en av grunderna till att Sverige kunde öka den ekonomiska tillväxten och 
välfärden i landet (Andersson et al., 2008). Än idag är järnvägen en viktig faktor för den 
sociala och ekonomiska utvecklingen för Sverige, regioner och kommuner. Samtidigt har 
kraven och förväntningarna på fungerande kommunikationer ökat både från beslutsfattare och 
invånare på nationell, regional och lokal nivå. Järnvägen har idag stora utmaningar med 
förseningar och kapacitetsbegränsningar på flera sträckor då allt fler människor arbetspendlar 
i Sverige. För att tillgodose befolkningen med bra kommunikationer och underlätta för 
arbetspendling uppkom det idéer till förbättrade regionala järnvägsbanor i Sverige på 1990-
talet (Trafikverket, 2012). Två av dessa som idag är färdigställda är bland annat 
Svealandsbanan och Mälarbanan i Mälardalen. Ett annat projekt som uppkom under samma 
tid var Ostlänken med syfte att sammankoppla Stockholm med Linköping samt orterna mellan 
städerna. Detta för att föra arbetsmarknaderna närmare varandra, en så kallad 
regionförstoring. Trots att projektet inte påbörjats finns det ändå förväntningar på vilka 
effekter som Ostlänken ska medverka till, så väl på nationell, regional och lokal nivå. En 
kommun som ligger längs den planerade sträckan är Nyköpings kommun.  Denna uppsats 
ämnar därför undersöka om en kommun har rimliga förväntningar på effekterna av ett 
regionalt järnvägsprojekt, med Ostlänken och Nyköpings kommun som undersökningsobjekt.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om en kommun har rimliga förväntningar på 
effekterna av ett stort regionalt infrastrukturprojekt. I uppsatsen kommer Ostlänken att 
användas som konkret exempel för Nyköpings kommun regionala utveckling. För att uppfylla 
uppsatsens syfte förklaras den svenska regionala utvecklingen i teorikapitlet. Detta krävs för 
att få en uppfattning om vad begreppet region innebär, samt vad den regionala politiken vill 
åstadkomma med bättre kommunikationsmöjligheter. Dessutom förklaras tillgängligheten och 
kommunikationernas betydelse för regioner och orter som omfattas av infrastruktursatsningar 
samt studier på förväntningar av redan genomförda järnvägsprojekt. 

Eftersom det är svårt att utvärdera eventuella effekter av ett projekt som ännu inte blivit 
färdigställt, jämförs projektet med tidigare genomförda infrastrukturprojekt som liknar 
Ostlänken och vilka effekterna blev där. Detta kan då ge en indikation på vilka effekter som 
Ostlänken kan medverka till för Nyköpings kommun. 
 
1.2 Frågeställningar 

x Vilka effekter kan det regionala infrastrukturprojektet Ostlänken medverka till för 
Nyköpings kommun? 

x Vilka förväntningar på Ostlänken finns i Nyköping? 
x Vilka andra redan genomförda infrastrukturprojekt liknar Ostlänken? 
x Vilka blev effekterna där? 
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1.3 Avgränsning 
Uppsatsens fokus är att undersöka vilka förväntade effekter som ett regionalt 
infrastrukturprojekt kan medverka till för en kommun och om förväntningarna såldes är 
rimliga. Avgränsningen på de effekter som projektet ska medverka till är främst på 
befolkningsmängden, pendlingen och arbetsmarknaden. Det finns flera intressanta effekter 
som ett regionalt järnvägsprojekt kan medverka till och som hade varit intressant att 
undersöka. Exempelvis järnvägens påverkan på naturlandskapet och miljöaspekterna, vilket 
dock inte är möjligt på grund av uppsatsens omfattning.  

Den geografiska avgränsningen i denna uppsats kommer att fokuseras på stråket utmed 
Ostlänken och främst då fokuserat på Nyköpings kommun i Södermanland, som är en av de 
orterna som berörs av projektet. Dessutom kommer orter som påverkats av tidigare 
infrastrukturprojekt i Sverige, avgränsat till järnvägsprojekt, som Svealandsbanans effekter på 
Eskilstuna och Strängnäs att jämföras mot förväntningarna. Dessa orter är även intressanta 
eftersom det finns en geografisk närhet till Nyköping samt lika avstånd till Stockholm. Andra 
liknande järnvägsprojekt kan komma till användning för en jämförelse för att möjligtvis följa 
upp samtliga förväntningar med Ostlänken. Dessa kan till exempel vara Mälarbanan, och 
Öresundsbanan då båda blev färdigställda under slutet av 1990-talet eller början på 2000-talet. 
Det finns många liknande fall både nationella och internationella som kunnat vara intressanta 
för en jämförelse med Ostlänken om undersökningens storlek varit större. Till exempel 
höghastighetsbanor i Europa. Däremot kan Svealandsbanans möjliga effekter ge en indikation 
på vilket sätt Nyköping kan påverkas av ett järnvägsprojekt. 
 
1.4 Metod och material 
Denna uppsats kan kategoriseras som en fallstudie av den orsaken att den utgår ifrån 
infrastrukturprojektet Ostlänken med utgångspunkt av en specifik geografisk plats, Nyköping.  
Metodvalet i uppsatsen är av kvalitativ karaktär i form av intervjuer, vilket kan kombineras 
med en fallstudie (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden i form av intervjuer valdes 
eftersom uppsatsen undersöker eventuella effekter som Ostlänken ska medverka till, samt 
vilka förväntningar som finns i Nyköping med projektet. Denna information är enklast 
tillgänglig via intervjuer och därför var den kvalitativa metoden motiverad.  

Järnvägsprojektet Ostlänken och Nyköping som undersökningsobjekt var vald då jag som 
författare är uppvuxen i orten. Projektet Ostlänken har därför följt mig under hela min 
uppväxt i form av debattartiklar, tidningsurklipp och på de nationella- och regionala 
nyhetsprogrammen genom åren, vilket väckt intresse för projektet. Dessutom har inte 
Nyköping använts som undersökningsort i samband med planeringen av Ostlänken tidigare i 
någon uppsats. Därför var det intressant att undersöka eventuella effekter på Nyköping samt 
vilka förväntningar som finns med projektet. Även om jag kommer från orten är jag neutralt 
inställd till projektet. Ostlänken är ett nationellt och regionalt järnvägsprojekt och står och 
faller inte med Nyköpings kommun, eller vad representanter från kommunen beslutar. Således 
påverkas projektet inte enbart av Nyköpings förväntningar och beslutsunderlag. Det gäller 
dock att vara kritiskt tänkande under hela processen för att tillförlitligheten i uppsatsen inte tar 
skada. Däremot kan mitt intresse kring Ostlänken och min bakgrund till Nyköping vara till 
fördel för att bedriva bra forskning genom processens gång. 
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En kvalitativ metod inom samhällsvetenskapen kan enklast beskrivas som en forskning 
inriktad på ord, vilket skiljer sig mot kvantitativ forskning som kategoriseras av statistik och 
siffror (Bryman, 2011). Däremot kan det enligt (Repstad, 2007) vara svårt att undvika från 
statistik i den kvalitativa forskningen för att beskriva exempelvis pendlingsströmmar och 
befolkningstillväxten. Det är därför inte ovanligt att siffror kan förekomma i kvalitativ 
forskning men där texten utgör det väsentliga innehållet i undersökningen. En kombination av 
metoderna kan dessutom bidra till att det statistiska underlaget sedan kan ge grund för en 
säkrare analys (Repstad, 2007). Det datamaterial som samlats in till uppsatsen är från SCB 
och bearbetas samt förtydligas således utifrån ett kvalitativt angreppssätt och presenteras 
sedan i empirin. Följaktligen kopplas sedan datamaterialet till diskussionen och slutsatsen. 
Den största delen av den insamlade statistiken är koncentrerad till kapitlet som berör de reella 
effekterna kring Svealandsbanan. Detta motiveras med att statistiken kan ge en indikation på 
vilka effekter ett liknande projekt kan innebära för Nyköpings kommun. Svealandsbanan är 
utvald då det är en järnvägsbanan och sammankopplar orterna längs sträckan med Stockholm, 
vilket också är syftet med järnvägsprojektet Ostlänken. Dock är statistiken gällande 
befolkningsmängden för kommun mer aktualiserad än för tätorten, eftersom att SCB för varje 
år redovisar befolkningsstatistik för kommunen men enbart var femte år för tätorten. Statistik 
för tätorten som är senare än 2010 går därför inte att undersöka.  

En väsentlig del av uppsatsens bakgrundsdel stöds av tryckt litteratur samt publicerat 
material i form av rapporter och publiceranden från statliga myndigheter som Trafikverket, 
dåvarande Banverket, Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån. Exempel på rapporter i 
bakgrundskapitlet är rapporter som berör lokala arbetsmarknader från Tillväxtverket, före 
detta NUTEK samt från SCB. Litteraturen i bakgrunden berör region som begrepp, den 
regionala utvecklingen, tidigare forskning om ämnet regionförstoring samt tillgänglighet.  

Källmaterialet är i stora delar baserat på rapporter kring de berörda 
infrastrukturprojekten. Effekter av andra redan genomförda projekt som liknar Ostlänken 
kommer att tas med, för att kunna göra en uppföljning och undersöka om förväntningarna är 
rimliga eller inte. Detta kommer att göras under processens gång, genom litteratur och 
rapporter som berörs av liknande infrastrukturprojekt. Främst i form av rapporter och 
järnvägsutredningar från Banverket och Trafikverket. Dessutom kommer rapporter och 
dokument från projektets lobbyföretag, eller det företag som fått i uppgift att undersöka det 
valda infrastrukturprojektet, att behandlas. Vilket gör att trovärdigheten i dokument som berör 
projektet kommer att behöva undersökas mer ingående, än vid statliga dokument (Bryman, 
2011). Eftersom dessa rapporter är framtagna för att belysa de positiva effekterna och 
genomförbarheten med projektet. Därför krävs det att man som läsare är mer källkritisk än vid 
rapporter och dokument som publicerats av myndigheter. Dessa rapporter kommer därför att 
användas för att förklara projektets ändamål och eventuella sträckning i empirin och inte 
grunden till materialet kring diskussion och slutsats. Dessutom grundas en del av empirin på 
översiktsplaner och rapporter från Nyköping, Ostlänken och andra orter som blivit påverkade 
av infrastrukturprojekt, vilket är utgångspunkten för uppsatsen. 
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1.4.1 Kvalitativa intervjuer 
Litteratur- och statistikundersökningen i uppsatsen kompletteras med kvalitativa intervjuer 
och det finns flera kvalitativa tillvägagångssätt för att genomföra en intervju. Generellt är 
kvalitativa intervjuer mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer, fokus riktas mot 
intervjupersonens åsikter och synpunkter i en kvalitativ metod och inte på forskarens intresse. 
Detta innebär bland annat att intervjuerna kan vara mer flexibla i den utveckling som 
intervjun tenderar att följa, beroende på intervjupersonens svar. Eftersom ordningen och 
uppföljningen av intervjufrågorna kan anpassas i den riktning som intervjun utvecklas. 
Dessutom kan flexibiliteten ge en indikation på vilka frågor som upplevs mest relevanta och 
viktiga för intervjupersonen, ytterligare anpassning kan därför genomföras (Bryman, 2011 s. 
413). Däremot kan det riktas kritik mot att kvalitativa intervjuer koncentreras till stor del på 
intervjupersonernas egna åsikter och värderingar, vilket kan bidra till subjektivitet. Därför ska 
subjektiviteten tas i hänsyn vid analysen av det material som framkommit (Repstad, 2007 s. 
83). Eftersom valet av andra intervjupersoner kan ge ett annat svar, vilket kan göra att 
resultatet kan skilja sig åt i slutändan även fast man undersöker samma eller liknande projekt.  

Den kvalitativa intervjumetoden som genomförts var semistrukturerade intervjuer och det 
motiveras genom att intervjuerna var mellan 30-60 minuter långa.  Avvikelse från ämnet som 
ostrukturerade intervjuer tenderar att medverka till, då det påminner om ett samtal, var därför 
inte motiverat (Bryman, 2011). Intervjuprocessen i en semistrukturerad intervju är emellertid 
flexibel och således omfattas det av tidigare nämnda fördelar, med anpassning av frågor åt 
den riktningen som intervjun tar. Vid intervjutillfällena användes intervjuguider som stöd, 
vilket var utformade med specifika teman som skulle beröras i intervjun (Bryman, 2011).  
Intervjuguiden var specifikt utformad för den person som skulle intervjuas och därför skiljer 
sig mallen mellan intervjutillfällena. Vilket enligt Repstad (2007) även kan karaktäriseras som 
en flexibel metod under arbetets gång, då man använder sig utav flera olika intervjuguider till 
olika tillfällen som man specificerat under arbetets gång. Intervjupersonerna var utvalda efter 
ett målinriktat urval, då dessa ansågs vara relevanta för den fortsatta undersökningen och för 
att kunna besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2011). Därför var det viktigt att 
komma i kontakt med personer som representerar olika sektorer som arbetar med den 
regionala utvecklingen för Nyköpings kommun och region. Eftersom att uppsatsen bland 
annat undersöker näringslivets, kommunens och regionförbundets förväntningar med 
Ostlänken.  

Den första intervjun som utfördes var med Christian Udin, ansvarig för Ostlänken på 
Nyköpings kommun. Christians arbetsuppgifter är att ta hand om alla frågor som berör 
Ostlänken i Nyköpings kommun. Den andra intervjun var med Hans Rainer, vd för Onyx 
Näringslivsutveckling AB. Företaget ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommun och har 
som uppgift att ge råd och service till företag. med det strategiska målet att expandera 
näringslivet inom regionens geografiska område (Onyx, 2013). Den sista intervjun 
genomfördes med Fredrik Högberg, strateg inom infrastruktur på Regionförbundet Sörmland. 
Fredrik Högbergs arbetsuppgifter är att tillgodose och utveckla Södermanlands regionens 
infrastruktur och har övergripande uppsikt över samtliga kommuners utveckling. Det 
målinriktade urvalet av dessa tre intervjupersoner kan dessutom argumenteras förekomma 
inom det kriteriet som Kvale, (2009) beskriver om personer som ingår i elitgrupper. 
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Författaren menar att elitintervjuer görs med personer som är ledare eller experter i ett 
samhälle och som vanligen har en maktposition (Kvale, 2009). Att intervjupersonerna således 
skulle ingå i en elitgrupp, motiveras genom att de utvalda personerna har goda kunskaper 
inom sina respektive arbetsområden och kan följaktligen beskrivas som experter.  

Samtliga intervjutillfällena utfördes under en fältundersökning den 3 december 2013, på 
personernas respektive kontor och arbetsplatser i Nyköping. Följaktligen var det möjligt att 
spela intervjun i en ostörd miljö. Detta motiveras genom att det är enklare att sammanställa 
intervjun i efterhand om den är inspelad (Bryman, 2011). Risken är dessutom större att 
information kan misstolkas eller falla bort om man endast hade antecknat under intervjuns 
gång. Samtliga respondenter var sedan tidigare informerade om uppsatsens syfte, vilket Kvale 
och Brinkmann behandlar i kapitlet etiska frågor kring intervjuande i den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale 2009) och samtliga gav sitt samtycke om att delta.  
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsdel om regional utveckling och infrastruktur. Begrepp 
som region förklaras, infrastrukturens tillgänglighet och påverkan på regioner och städer samt 
studier på förväntningar av redan genomförda infrastrukturprojekt. I bakgrunden redovisas 
även forskning kring regionförstoring och uppkomsten kring begreppet. Samt vilka effekter 
och konsekvenser som en regionförstoring kan leda till. Sedan följer ett empirikapitel där 
undersökningsorten Nyköping presenteras och undersöks. Det aktuella läget för kommunen 
undersöks tillsammans med tillgängligheten till andra kommuner och regioner. I samma 
kapitel presenteras även järnvägsprojektet Ostlänken, som är det valda infrastrukturprojektet 
för uppsatsen. I form av historik kring projektet samt vilka övergripande effekter och ändamål 
som det ska medverka till. Dessutom undersöks vilka förväntningar som finns på Ostlänken 
och vad den bidra till för Nyköping genom information från de intervjuer som genomförts. I 
nästkommande empirikapitel undersöks liknande färdigställda infrastrukturprojekt med störst 
fokus på jämförelseobjektet Svealandsbanan och effekterna på orterna Eskilstuna och 
Strängnäs, som blev anslutna med järnvägen. För att följa upp andra förväntningar jämförs 
liknande järnvägsprojekt. Empirin består av information från intervjupersonerna, statistik och 
andra utredande rapporter. 

Uppsatsen avslutas sedan med diskussion och slutsats där resultaten presenteras samt 
vilka potentiella effekter som infrastrukturprojektet Ostlänken kan bidra till för Nyköpings 
kommun. Dessutom analyseras om förväntningarna i Nyköping är rimliga eller inte, genom 
att jämföra med framförallt de effekter som Svealandsbanan bidrog med på 
befolkningsökningen och pendlingen. Slutdelen baseras på den litteratur som berörts i 
uppsatsen, intervjuer och insamlat datamaterial för Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs. 
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2 REGIONAL UTVECKLING OCH INFRASTRUKTUR 
 
Detta kapitel i uppsatsen har som utgångspunkt att förklara region som begrepp och 
förändringen i svensk regionalpolitik genom åren. Kapitlet utgår ifrån att förklara begreppet 
funktionell region och konstruktionen kring lokala arbetsmarknader och funktionella regioner. 
Eftersom dessa begrepp förklarar utvecklingen av större arbetsmarknader som leder till en 
regionförstoring. Tidigare forskning kring regionförstoring behandlas även i detta kapitel samt 
tillgänglighet och förväntningar kopplade till infrastrukturprojekt. Detta för att kunna 
återkoppla till syftet och för att sedan kunna besvara frågeställningarna.  
 
2.1 Begreppet region  
Region som begrepp kan ha flera olika innebörder och kan ingå i flera kontexter beroende på 
vilken typ av region som ska förklaras. Region definieras oftast i Sverige som ett område 
mellan den nationella och den lokala nivån, där storleken är större än en kommun men mindre 
än nationalstaten (Törnqvist, 1998). Region som begrepp har därför blivit mycket praktiskt att 
använda på nationell, regional och lokalnivå. Allt eftersom flera av Europas nationer, 
inkluderat Sverige, insätt betydelsen av att ha starka ekonomiska tillväxtområden som ökar 
konkurrenskraften mot omvärlden. Framförallt genom att skapa arbetsmarknader som 
omfattar en större befolkning och som överlappar ett större geografiskt område än 
tidigare(Westholm, 2008). I NE definieras begreppet region efter term som i sin allmänna 
betydelse avser ett geografiskt område. Det geografiska området kan dock avgränsas på olika 
sätt beroende på regionens struktur och uppbyggnad och kan dessutom skilja sig mellan 
länder. För att förstå omfattningen av region som begrepp brukar det delas in i två olika 
kategorier. Den första kategoriseringen innebär en administrativ region som är konstruerad 
efter myndigheter och gränser som är bestämda efter politiken. Ett exempel på en 
administrativ region är Sveriges Landsting. Den andra kategoriseringen omfattas av en så 
kallad funktionell region, vilket innebär att regionen är utvecklad efter människors aktiviteter 
i området (Westholm, 2008). Gunnar Thörnqvist (1998) förklarar att aktiviteterna i en 
funktionell region utgörs av daglig pendling mellan arbetsplatser och bostäder, transporter och 
kontakter. Det är funktionerna och aktiviteterna som sammankopplar människor med varandra 
samt avgränsar regionen mot omgivningen. Gränserna för en funktionell region är dessutom 
föränderliga och kan anpassas parallellt som infrastrukturen och kommunikationerna 
förbättras och utvecklas inom regionen (Törnqvist, 1998).  
 
2.2 Regionförstoring 
Efter Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen 1995 utvecklades den regionala 
politiken i landet till vad den liknar idag. Den bidragande orsaken till förändringen var i allra 
högsta grad inflytandet från den Europeiska Unionen i samband med att man anpassade den 
ekonomiska och politiska utvecklingen mot andra länder (Andersson et al., 2008). En stor 
förändring med den nya regionala politiken som skedde genom inflytandet från EU, var 
framförallt att regionerna skulle vara mer självständiga mot staten. Tidigare var det oftast 
länsstyrelserna, bundna till respektive landskap, som hade utfört uppgifter för staten på den 
regionala nivån. Nu bildades istället regionförbund i flera län med uppgift att utveckla 
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regionerna (Andersson et al., 2008). Den nya regionala utvecklingspolitiken med influenser 
från EU:s politik var således en reaktion på att Sverige måste anpassa sig för den 
internationella marknaden än att enbart fokusera på den inhemska marknaden. (Westholm, 
2008) Mycket inom den svenska regionala politiken grundar sig numera i att försöka skapa 
funktionella geografiska områden och större, men färre lokala arbetsmarknader. Detta för att 
uppnå tillväxt och konkurrenskraft mot andra regioner, vilket betecknas som en 
regionförstoring (Andersson et al., 2008).  

En regionförstoring ska medverka till att de lokala arbetsmarknaderna förs närmare 
varandra och öka tillgången på arbetskraft och arbeten. Framförallt genom att bygga ut 
infrastrukturen inom regionerna vilket ska öka förutsättningarna för snabbare restider och en 
ökad turtäthet. Detta ska sedan leda till bättre tillgänglighet för de personer som är benägna att 
pendla till andra orter än den man bor i (Friberg, 2008). Däremot riktas det kritik mot 
regionförstoring utifrån ett genusperspektiv. Den kritiska forskningen handlar om vilket kön 
som gynnas mest av att infrastrukturen blir bättre i regionen. Eftersom att statistik visar på att 
män arbetspendlar oftare och längre än vad kvinnor gör. Kvinnor arbetar i större utsträckning 
inom den offentliga sektorn, vilket medverkar till kortare resor och restider från hemmet. För 
kvinnor som har högre utbildning än gymnasialnivå kan dock en regionförstoring bidra till att 
denna grupp gynnas i framtiden (Friberg, 2008). Jan Amcoff menar även att det kan finnas 
mätproblem när man försöker analysera samband mellan lokala arbetsmarknadsregioner och 
regionförstoring. Bland annat för att den är konstruerad för att analysera funktionssätt på 
arbetsmarknaden efter pendlingsstatistik från 1990, vilket begränsar analysverktyget(Amcoff, 
2008). I en rapport från Boverket (2005) framgår det även att det bör finnas mer kunskap om 
möjliga konsekvenser på individnivå, bland annat hur regionförstoring kan påverka familje- 
och barnperspektiven samt vilka som gynnas på arbetsmarknaden och inte enbart fokusera på 
den regionala tillväxten. 

För att reda ut begreppet lokala arbetsmarknader och grunden till en regionförstoring 
finns det i Sverige två vanliga definitioner. I början på 1990-talet introducerades den första 
indelningen, LA-indelningen av SCB med syfte att förklara arbetsmarknader inom 
geografiska områden (SCB, 2010). Indelningen konstruerades fram eftersom SCB 
tillsammans med Expertgruppen hade bedömt att flödena på arbetsmarknaden, i form av 
arbetspendling över läns- och kommungränser hade ökat. Följaktligen hade 
arbetsmarknaderna omvandlats och omfattats av ett större geografiskt område än tidigare och 
därför krävdes ett nytt sätt att förklara utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. LA-
indelningen grundas därför på pendlingsstatistik över kommungränserna, vilket innebär att 
kommunerna är minsta byggsten vid bildandet och indelningen av lokala arbetsmarknader 
(SCB, 2010). När en kommun sedan sammanförs med en eller flera kommuner, genom 
pendlingsutbyte, skapas det en gemensam funktionell region och såldes en regionförstoring.  
För att definiera de kommuner som ingår i en lokal arbetsmarknad måste antingen minst 20 
procent av kommunens sysselsatta invånare, som bor i kommunen, pendla till andra 
kommuner där arbetsplatsen är lokaliserad. Det andra kriteriet är om 7,5 procent av 
kommunens sysselsatta invånare, arbetar i en specifik kommun. Är något av de två 
kriterierna, eller båda, uppfyllda ingår man i en lokal arbetsmarknad gemensamt med den 
kommun som pendlingsutbytet förefaller (SCB, 2010). Forskning visar dock på att 
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arbetspendlingen med tåg är betydligt större inom en kilometers radie från järnvägsstationen 
och mindre i tätortens och kommunens utkanter, vilket kan ge en diffus tolkning av hela 
kommunens väsentliga pendlingsutbyte (Amcoff, 2008). 

Den andra definitionen av en lokal arbetsmarknad är Funktionella analysregioner (FA-
regioner). Som var en ny indelning av Tillväxtanalys som NUTEK, nuvarande Tillväxtverket, 
använt sedan 2005. Det tidigare namnet som användes av NUTEK var LA-regioner men för 
att inte förväxla begreppen med SCB:s indelning uppstod istället FA-regioner (Nutek, 2005). 
Indelningen grundas på sex kriterier där de två viktigaste komponenterna är pendlingsstatistik 
över kommungräns från SCB 2003, samt pendlingstrender över tid. Den nya indelningen är 
således en prognos på hur regionerna kan komma att se ut i en framtidsperiod från 5-10 år 
ifrån att rapporten presenterades. Nuteks (2005) indelning innebär att det finns 72 stycken 
FA-regioner indelade i fem olika grupper med benämningen regionfamiljer. Dessa 
regionfamiljer är; storstadsregioner, större regioncentrum, mindre regioncentrum, små 
regioner med privat sysselsättning och små regioner med offentlig sysselsättning (NUTEK, 
2005 s33)  
 
2.3 Tillgänglighet och förväntningar  
Tillgänglighet kopplat till geografi kan enklast förklaras enligt Nationalencyklopedin (2013) 
att ta del av något eftersträvansvärt samt den geografiska närheten till det eftersökta. 
Begreppet tillgänglighet förklaras vidare i Key Concepts in Economic Geography, som det 
enklaste sättet att ta sig till en specifik destination (Aoyama, 2010). Tidigare var begreppet 
starkt associerat med Centralortsteorin av Walter Christaller, för att förklara avstånd mellan 
platser (Aoyama, 2010) Där centralorten enklast förklaras som en plats där interaktion av 
varor och tjänster sker, uppbyggd av hexagoner där de största städerna länkas ihop med stora 
hexagoner och mindre städer med mindre hexagoner, likt en bikupas struktur. Vilket har att 
göra med att nätverk av företag lokaliseras så nära en marknad som möjligt. Samt att kunder 
och pendlare reser ett visst avstånd för att få tag på en vara eller tjänst (Openshaw och 
Veneris, 2003). 

Tillgänglighet har sedan dess varit ett begrepp för att uppnå socialt och ekonomiskt 
välstånd genom att industrier, företag, hushåll kan nås. Utan tillgänglighet kan varken 
människor eller företag nå de platser som de behöver för att överleva (Aoyama, 2010). 
Forskning visar att det finns ett givet samband mellan investeringar i infrastrukturprojekt på 
global, regional som lokalnivå, gällande attraktivitet, tillgänglighet och ekonomisk tillväxt. 
Eftersom att infrastruktur kan förändra den geografiska spridningen av såväl företag som 
arbetskraft genom utbyggnad av järnvägsnätet, kan det medverka till att 
arbetsmarknadsregioner kan förstärkas. Företag väljer bland annat att placera sig där 
tillgängligheten är lämpligast, för att utvidga sin marknad (Ottoviano, 2008). Vickerman 
(1999) menar även att det verkar finnas ett positiv samband mellan transportinfrastruktur och 
den ekonomiska utvecklingen inom regioner som mellan regioner. Samtidigt finns det 
tendenser som visar på att tillgängligheten av bra kommunikationer ökar betydelsen för 
järnvägen i regionerna, och på så sätt kommer fler att använda sig utav den i slutändan 
(Vickerman et al., 1999). Framförallt har introduktionen av höghastighetsbanor medverkat till 
regionala fördelar, men även lokala fördelar, för de orter som ligger utmed järnvägen. Men 
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också nackdelar för de orter som är placerade utanför stråket och som inte kan ta del av 
kommunikationerna. Detta i form av att attraktiviteten ökar i de orter och regioner som är 
anslutna till järnvägen, kontra de orter som inte sammankopplas. Dessutom bidrar en utbyggd 
infrastruktur till att företag kan öka sina godsvolymer, då logistiken förbättras, samt för 
personer som pendlar att restiden kan förkortas och att turtätheten kan vara mer frekvent. 
Vilket i slutändan inte bara kan påverka den ekonomiska tillväxten utan även de sociala 
aspekterna i form av bättre välstånd och mer fritid för de personer som bland annat vecko- 
eller dagspendlar (Vickerman et al., 1999).  

I rapporten förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 från Trafikverket 
(2013) framkommer de transportpolitiska mål som ska uppnås under denna period. Målen är 
starkt kopplat till bättre tillgänglighet för näringslivet och medborgarna. Målen är till för att 
bland annat förbättra tillgängligheten genom att utveckla utformningen, funktionen och 
användningen av infrastruktur. Tillgängligheten ska leda till att resorna förbättras för 
medborgarna och näringslivet, vilket i sin tur ska medverka till ökade resor både inom 
regioner som mellan regioner. För näringslivet ska tillgängligheten och bättre kvalitet på 
infrastrukturen främst stärka företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden 
(Trafikverket 2013).  

Förväntningarna och kraven på bättre järnväg och tillgänglighet är generellt höga i 
Sverige. Detta från beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå och från individer som 
vill utnyttja kommunikationerna. Det är politiker på statlig nivå som tar beslut om vilka 
projekt som ska finansieras och genomföras. Samtidigt kan även politiker på regional och 
lokal nivå driva på infrastrukturprojekt som kan tänkas gynna utvecklingen av den region eller 
kommun som man representerar (Carlsson, 2001). Det finns dock inte många rapporter eller 
studier som undersöker förväntade effekter av ett järnvägsprojekt på befolkning, 
arbetsmarknad och pendling. Tidigare forskning finns däremot på Botniabanan mellan Nyland 
och Umeå i Västerbottens län.  Den största förväntningen på järnvägen var att den skulle 
medverka till en regionförstoring. Förväntningar av andra effekter visade sig dock skilja 
mellan företag inom näringslivet, i vilken ort man är bosatt samt utbildningsnivå. Vissa 
företag förväntade sig att konkurrenssituationen skulle förbättras på längre sikt och andra 
företag förväntade sig att järnvägen inte skulle ha några effekter alls, beroende på var 
verksamheten är lokaliserad. Rapporten visade även att privatpersoner, främst i Umeå, som 
redan har benägenhet att pendla med tåg idag kommer i större utsträckning att använda sig av 
Botniabanan i framtiden. Eftersom att omställningen från att resa med bil istället för med tåg 
är större än att fortsätta resa kollektivt. Dessutom var förväntningarna och positivismen högre 
i Örnsköldsvik än i Umeå vilket delvis kan förklaras genom att den första delsträckan började 
byggas där.  
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3 NYKÖPING OCH OSTLÄNKEN 
 
Det tredje kapitlet tar avstamp i empirin och har sin utgångspunkt i att undersöka Nyköpings 
kommun och Ostlänken som är uppsatsens huvudfokus. Nyköpings kommun förklaras utifrån 
det aktuella läget i form av befolkningsstatistik och kommunens regionala utvecklingsmål.  
Dessutom undersöks tillgängligheten inom regionen och det mest frekventaste 
pendlingsutbyte för att undersöka vilka lokala arbetsmarknader som är viktiga för kommunen. 
Kapitlet behandlar infrastrukturprojektet Ostlänkens historia och fram tills idag. Dessutom 
presenteras vilka övergripande ändamål och effekter som Ostlänken ska medverka till. Samt 
vilka förväntade effekter som respondenterna i Nyköping har på järnvägsprojektet. För att 
senare kunna svara på frågeställningarna.  
 
3.1 Nyköping 
Nyköping är en tätort och residensstad i Södermanland samt huvudort i kommunen och hade 
vid den senaste befolkningsstatistiken från SCB 1 november (2013) 52 928 invånare. Det 
geografiska läget, närheten till Stockholm och Östergötland, har historiskt sätt utgjort en 
förutsättning för kommunens befolkning och för den ekonomiska tillväxten. Inom en radie av 
tio mil från Nyköping, mellan Stockholm och Linköping, bor idag cirka två miljoner av 
Sveriges befolkning (Fickfakta, 2012). Skulle därför inte kommunen ligga där den är placerad 
skulle inte kommunen växa så kraftigt som den gör, därför är den geografiska kopplingen 
viktig (Udin, 2013). Nyköpings kommun har dessutom under lång tid haft en relativ stabil 
befolkningstillväxt och största delen av de nyinflyttade har bosatt sig i tätorten. För att stärka 
kommunens hållbara tillväxt har man tagit fram en förberedande plan till år 2030 och 
strategiska mål som ska uppnås i Vision 2020 (Översiktsplan, 2013). Visionen strävar bland 
annat mot att kommunen ska öka sin attraktionskraft, tillvarata och utveckla de möjligheter 
som kommunikationerna kan bidra till. Visionen strävar dessutom mot att uppnå en 
befolkningsökning med 700 invånare per år exklusive Ostlänken, vilket nästintill 
åstadkommits sedan föregående år, se tabell 1. Christian Udin, (2013) menar även att 
generellt sätt är det ingen annan kommun av liknande storlek i Sverige som växer lika snabbt 
som Nyköpings kommun. Detta gör att kommunen står inför utmaningar för sin nuvarande 
befolkning, samt befolkningsökningen i framtiden. Bland annat för att kunna tillgodose 
bostäder, arbeten och bättre förbindelser, som kan öka attraktionskraften för kommunen. 
År 2000 2005 2010 2012 1 nov 

2013 
00-10 00-13  12-13 

Nyköpings 
kommun 

49063 49816 51644 52336 52928 2581 
5,3 % 

3865,  
7,9 % 

592,  
1,1 %  

Nyköpings  
tätort 

27164 27720 29891 * * 2727 
10 % 

* * 

Södermanland 256033 261895 270738 274723 277134 14705 
5,7 % 

21101,  
8,2 % 

2411,  
0,9 % 

Tabell 1: Befolkningsmängd i Nyköpings kommun och tätort samt för Södermanlands län.  
Källa: Folkmängd i Sveriges kommuner, folkmängd efter region och år mellan 2000- 1 nov 2013 samt 
folkmängd efter region och vart 5:e år (SCB, 2013). * ingen uppgift 
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Tabell 1 visar att Nyköpings kommun mellan åren 2000 till 2012 har ökat med 3865 personer, 
vilket är en procentuellökning på 7,9 %. Mellan 2012 till 1 november 2013 har det flyttat in 
592 personer, vilket nästan motsvarar målet av att kommunen ska öka med 700 personer 
årligen (Översiktsplan, 2013). Nyköpings tätort har från 2000 till 2010 ökat med 10 % vilket 
motsvarar en ökning med 2727 personer. Södermanlands län har under samma tidsperiod ökat 
med 21101 invånare mellan 2000 och 2012. Från 2012 till 1 november 2012 har förändringen 
varit 2411 och av dessa är 592 inflyttade till Nyköpings kommun. Regionförbundet Sörmland 
har dessutom tagit fram en befolkningsframskrivning för Nyköping till 2030 utifrån två olika 
scenerier inför framtiden. Det ena är om Stockholm klarar av den tillväxt som kommunen 
väntas få i framtiden, prognosen visar då att Nyköpings befolkning skulle uppgå till 57900 
invånare. Det andra scenariot är om Stockholm inte klarar av tillväxten, till exempel genom 
att det inte finns tillräckligt med bostäder, så skulle fler bosätta sig i närliggande kommuner 
som Nyköping. Enligt regionförbundet skulle således Nyköping få en befolkningsmängd på 
64100 invånare utifrån prognosen till 2030 (Regionförbundet, 2013).   

Nyköpings kommun befolkningstillväxt är alltså positiv och har så varit i början av 2000-
talet. Visionen är att Nyköping ska växa med 700 personer per år, exklusive Ostlänken. 
Regionförbundets befolkningsframskrivning visar dock att kommunen i framtiden mycket väl 
kan närma sig 60 000 invånare, eller till och med passera den gränsen med Ostlänken. Det 
geografiska läget är en stor förutsättning för kommunen och inom en radie av tio mil bor cirka 
2 miljoner av Sveriges befolkning, mellan främst Stockholm och Linköping. Närheten till 
dessa orter är även en fördel för den lokala arbetsmarknaden, vilket presenteras i nästa avsnitt. 
 
3.1.2 Tillgängligheten för Nyköping 
Det är inte enbart det geografiska läget för Nyköping som har varit en betydande förutsättning 
för kommunens befolkningsökning, näringslivets tillväxt och utveckling genom årens gång. 
Järnvägen har länge varit av betydelse för möjligheterna, även om det för närvarande är 
kapacitetsbrist på järnvägen förbi kommunen. Den regionala utvecklingen samt att utveckla 
infrastrukturen har därför länge varit på Nyköpings kommuns agenda för att fortsätta växa och 
utvecklas i regionen (Översiktsplan, 2013). Kommunen har fyra strategier för regional 
utveckling och det främsta målet utgörs av att stärka sambanden inom stråket från Stockholm 
till Linköping för att underlätta för arbete, studier och ökad handel genom bättre 
kommunikationer. Nyköping ska även vara aktiva i frågor som berör Stockholms regionala 
utveckling och stärka samverkan med Norrköpings kommun. Ostlänken ingår även i de 
regionala målen och kommunen ska verka för att denna ska färdigställas och att sträckan 
mellan Stockholm och Nyköping prioriteras. Dessutom förväntas samtliga kommuner inom 
stråket ha en betydande befolkningsökning inom de kommande åren, vilket kan gynna 
Nyköpings kommun (Översiktsplan, 2013). 

Nyköpings kommun ingår tillsammans med Oxelösunds kommun i en gemensam lokal 
arbetsmarknadsregion enligt (SCB, 2010) samt FA-region enligt (NUTEK, 2005). Nyköpings 
arbetsmarknad finns lokaliserad mellan Mälardalsregionen med Stockholm som främsta 
arbetsmarknad, samt närliggande med Norrköping och Linköpings lokala arbetsmarknader. 
Det geografiska läget medverkar därför till att det finns lokala arbetsmarknader inom 
pendlingsavstånd. Längs sträckan, mellan Stockholm, Norrköping, Linköping och inkluderat 
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Oxelösund, sker idag den största arbetspendlingen. Av den totala arbetspendlingen, både till 
och från Nyköping, sker idag 75 % inom detta stråk (Översiktsplan, 2013). Samtidigt har 
kommunen märkt att arbetspendlingen fått allt större betydelse de senaste årtiondena, främst 
på 2000-talet, efter att flera arbetstillfällen försvunnit från kommun. Varav arbetskraften fått 
expandera sitt sökområde av arbeten till grannkommunerna (Nyköping, 2013). Utpendlingen 
från Nyköping uppgick till 6079 personer och inpendlingen till 4966 personer under 2012, 
utpendlingen är således större än inpendlingen till kommunen. I tabellerna nedan visas det 
oftast förekommande pendlingsutbyte, till och från Nyköping under 2012, jämfört med 
samma orter under 2000. Tabell 2 visar således de fem mest frekventa utpendlingsorterna från 
Nyköping under 2012 och pendlingsökningen från år 2000 till dessa orter i antal pendlare och 
procent.  
 
Utpendlare från 
Nyköping till 

Antal 
2000 

Antal 2012 Förändring i 
personer 00-12 

Förändring i 
procent 00-12 

Oxelösund 1406 1909 503 36 % 
Stockholm 868 970 102 12 % 
Södertälje 482 599 117 24 % 
Norrköping 421 503 80 20 % 
Trosa 295 261 -31 -12 % 

Tabell 2. Utpendlare från Nyköping mellan 2000-2012, förändring i antal personer och procent. 
Källa: Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter bostadskommun, 
arbetsställekommun, kön och år (SCB, 2013) 
 
Av de fem mest frekventa orterna under 2012 är det endast pendling till Trosa som har en 
negativ trend. Tabellen visar att förändringen av arbetspendling mellan 2000 och 2012 från 
Nyköping till Oxelösund, Stockholm, Södertälje och Norrköping har markant ökat under 
dessa år.  

Tabell 3 visar de fem mest frekventa inpendlingsorterna till Nyköping under 2012 och 
pendlingsökningen från år 2000 från dessa orter i antal pendlare och procent. 
 
Inpendlare till 
Nyköping från 

Antal 
2000 

Antal 2012 Förändring i 
personer 00-12 

Förändring i 
procent 00-12 

Oxelösund 1157 1506 349 30 % 
Norrköping 201 552 351 175 % 
Stockholm 187 308 121 65 % 
Katrineholm 207 308 101 49 % 
Trosa 221 273 52 24 % 

Tabell 3. Inpendlare till Nyköping mellan 2000-2012, förändring i antal personer och procent. 
Källa: Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter bostadskommun, 
arbetsställekommun, kön och år (SCB, 2013) 
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Tabell 3 visar att Katrineholm utgör ett undantag för orter som inte ingår längs stråket av de 
mest frekventa orterna för pendling till Nyköping. Den största totalainpendlingen sker från 
Oxelösund, däremot har pendlingsutbytet med Norrköping förstärkts sedan 2000 till 2012. Då 
351 fler personer pendlar till Nyköping, vilket är en procentuell ökning på cirka 175 % sedan 
år 2000.  

 
3.2 Ostlänken 
Ostlänken är ett järnvägsprojekt som har som ändamålet att sammanbinda stationerna Järna i 
Södertälje kommun, Vagnhärad i Trosa kommun, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping 
och Linköping i framtiden. Ostlänken består således av en sträcka på femton mil mellan Järna 
i Södermanland och Linköping i Östergötland (Banverket 2010). Genom att förbinda 
Östergötland, Södermanland och Mälardalen vill man uppnå en starkare regional samverkan 
och en regionförstoring (Vectura 2011).  Detta ligger som grund då järnvägsförbindelserna 
som sammankopplar Östergötland, Södermanland och Stockholm idag har länge bedömts 
hämma utvecklingen för de mindre kommunerna och arbetsmarknadsregionerna. Framförallt 
för att kapaciteten inte är tillräcklig för person- och godstrafik. Särskilt är det 
Nyköpingsbanan som förbinder stationerna längs sträckan mellan Järna och Norrköping, som 
idag är hårt belastat av både gods- och persontrafik (Banverket 2010).  

I takt med att efterfrågan av mer miljöanpassade resalternativ från allmänheten ökade, 
parallellt som befolkningstillväxten i regionerna förväntas stiga, tilltog planerna på 1980-talet 
om att det krävdes en bättre järnväg mellan städerna (Banverket 2010). När Sverige sedan 
blev medlem i EU under 1990-talet ökades fokus kring bättre regionalt samarbete mellan 
lokala arbetsmarknader. Politiken bidrog därför till att det uppstod idéer kring regionala 
utvecklingsprojekt med fokus på att expandera järnvägsnätet (Vectura, 2011). Ett par av dessa 
regionala och nationella järnvägsprojekt var bland annat en ny stambana mellan Göteborg och 
Stockholm vid namn Götalandsbanan och som ingår planerna till det internationella 
järnvägsprojektet Europakorridoren. Mälarbanan och Svealandsbanan var också två 
utvecklingsprojekt som togs fram under denna tid och färdigställdes, vilket behandlas längre 
fram i uppsatsen (Vectura, 2011).  

Med syftet att uppnå regionförstoring, växte sedan idéerna fram till ett omfattande 
järnvägs- och samhällsbyggnadsprojekt vid namn Ostlänken. Genom dialoger med regeringen 
och regionerna kom man tillsammans fram till att projektet skulle utredas. I december 1999, 
lades den första rapporten fram med förslag till bland annat eventuell utbyggnad av 
infrastrukturen samt gemensamma tillväxtmål och två år senare bildades bolaget Nyköping- 
Östgötalänken AB1. Företaget bildades för med syfte att realisera projektet samt ta tillvara på 
ägarnas synpunkter och sammanställa de gemensamma målen (Ostlänken, ägarna).  

Under åren 2004-2009 genomfördes de mest betydande utredningarna över den 
sträckning som sedan skulle tillfalla vara den lämpligaste. Stor påverkan på projektets 
utformning hade det nationella projektet Götalandsbanan på Ostlänken då Banverket ansåg att 
projektet skulle vara en del av det betydande framtida nationella järnvägsnätet med 

1 Ägarna i Nyköping-Östgötalänken är kommunerna; Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Oxelösund, 
Mjölby samt regionförbunden Östsam (Östergötland) och Sörmland. Adjungerade till företaget är även 
Södertälje kommun och Östsvenska handelskammaren. www.ostlanken.se/ägarna  
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höghastighetsbanor (Vectura, 2011). Genom att uppnå restidsmålet för Götalandsbanan 
mellan Stockholm och Göteborg på två timmar och femton minuter, föll det naturligt ur 
geografiska synpunkter, att Ostlänken skulle ingå i den nya höghastighetsjärnvägen. Då 
Ostlänken är placerad mellan Sveriges två största städer. Alternativ till den mest lämpliga 
sträckningen av Ostlänkens huvudbanan var dock länge under utredning, framförallt då 
järnvägssträckan berörs av flera kommuner och deras översikts-och detaljplanering (Vectura 
2011). Banverket fastslog (2010) att huvudbanan mellan Järna och Linköping ska passera 
förbi Skavsta flygplats utanför Nyköping. Huvudbanan kallas i slutrapporten för den röda 
korridoren och det är denna del som ska bestå av höghastighetsjärnväg, för hastigheter upp 
mot 320 kilometer i timmen.  För att uppnå Ostlänkens övergripande mål, en regionförstoring, 
omfattas projektet även av en bibana som ska sammankoppla Nyköping både norr och söderut 
med den resterande huvudbanan. Detta motiveras av Banverket (2010) genom att en 
regionförstoring inte kan uppnås om det inte finns en bibana som kan ansluta Nyköping med 
Stockholm/Mälardalen och Östergötland.   

Efter att banverkets slutrapport om Ostlänken offentliggjorts har projektet fått hög 
prioritet från regeringen. Regeringen delade uppfattningen om att Ostlänken bör byggas då de 
ansåg att det för närvarande finns kapacitetsbrist mellan Stockholm och Linköping. Samt att 
projektet motiveras bidra till förbättrade pendlingsmöjligheterna och knyta samman större 
arbetsmarknader (Näringsdepartementet, 2012).  Infrastrukturpropositionen (2012) från 
regeringen presenterades i oktober 2012 och godkändes i riksdagen i december samma år. 
Vilket det då förkunnades att regeringen ska satsa de 30 miljarder som man tidigare hade 
föreslagit under 2012 (PM, regeringen 2012). Trafikverket arbetade sedan fram ett förslag till 
nationellplan för transportsystemet 2014-2025, där man presenterade Ostlänken som ett av de 
projekt som ingår i den långsiktiga planen för utvecklingen av infrastrukturen. Regeringens 
infrastruktursatsningar på 30 miljarder omfattas av denna rapport där Trafikverket och 
regeringen bedömt att byggstart kan ske 2017 för första delsträckan av projektet och där hela 
Ostlänken beräknas vara färdig år 2028 (Trafikverket, 2013) 
 
3.2.1 Effekter med Ostlänken 
Det finns tre övergripande ändamål med projektet Ostlänken och som motiveras för att 
infrastrukturinvesteringarna ska bli av. Ändamålen ska uppfyllas genom att projektet ska vara 
den första höghastighetsjärnvägen med dubbla spår i Sverige, med en topphastighet upp till 
320 kilometer i timmen. Det första ändamålet med Ostlänken innebär att projektet ska vara 
den första delen av den kommande Götalandsbanan, vilket har som syfte att förbättra 
kommunikationerna mellan Stockholm och Göteborg (Vectura, 2011) Förbindelserna mellan 
Sveriges två största städer är idag i stort behov av att öka kapaciteten samt förkorta restiden 
för person-och godstrafik (Banverket, 2010). När hela Götalandsbanan är färdigställd ska 
förkortningen av restid uppgå till 45 minuter jämfört med dagens läge. Målet med restiden 
mellan Stockholm och Göteborg beräknas till att ta två timmar och femton minuter vilket 
nämnts tidigare (Vectura, 2011). Ostlänken ska samtidigt vara en del av det större 
internationella projektet den Nordiska Triangeln som ska förbinda Stockholm med framförallt 
Oslo samt med Malmö och Köpenhamn i Öresundsregionen. Då Nordiska Triangeln även är 
en del av Europa-korridoren ska projektet sammankoppla järnvägsnätet med resten av Europa 
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och förväntas leda till en bredare marknad för Stockholm och Mälardalen samt större 
konkurrenskraft mot flyget (Vectura, 2011) Det tredje ändamålet med projektet ska innebära 
en stärkt regional samverkan mellan Östergötland, Södermanland och Mälardalsregionen. 
Genom att höghastighetsjärnvägen ska medverka till kortare restid på längre resor och öka 
intentionerna av att arbeta i andra kommuner, än där man är bosatt och folkbokförd (Vectura, 
2011). Parallellt kan resorna underlättas ytterligare genom att man kan fortsätta använda den 
gamla Södra stambanan genom Östergötland för gods- och pendeltåg. För den nya 
huvudbanan innebär det att kapaciteten kan utnyttjas maximalt för enbart höghastighetståg, 
vilket ska bidra till färre förseningar och i slutändan ett stabilare järnvägssystem (Vectura, 
2011). 

För de inblandade orterna längs sträckan, ska effekterna med projektet leda till en 
regionförstoring mellan Östergötland, Södermanland och Mälardalen. Främst genom kortare 
restider över ett större geografiskt område. Det finns redan samband mellan städerna och 
arbetsmarknadsregionerna idag i form av daglig pendling av människor och gods. Ändamålet 
med Ostlänken är att stärka dessa samband ytterligare och förstärka regionförstoringen 
(Ostlänken, 2005). Utmed den planerade sträckan finns det idag fyra LA-regioner varav två i 
Östergötland och två i Södermanland. Linköping och Norrköping i Östergötland indelas i två 
lokala arbetsmarknader men förväntas enligt NUTEKs prognoser från (2005) att ingå i en stor 
gemensam FA-region för hela Östergötland i framtiden. I Södermanland ingår Trosa kommun 
och Södertälje kommun med Stockholms LA-indelning. Samt Nyköpings kommun och 
Oxelösunds kommun i en gemensam lokal arbetsmarknad. Regionförstoringen ska således 
uppnås framförallt genom de förkortade restiderna, en ökad turtäthet och välutformade 
bytespunkter mot andra typer av kollektivtrafik längs sträckan (Banverket 2010).  

En sammanfattning av de effekter och förutsättningar som Ostlänken ska bidra med till 
regionerna i framtiden förklaras enklast enligt Trafikverket 2013: 

 
x Snabbare resor mellan storstadsregionerna 
x Smidigare arbetspendling; regionförstoring för Stockholm/Mälardalen-Östergötland 
x Ökade godstransporter 
x Förbättrad tillförlitlighet i järnvägssystemet 
x Överflyttning av resor och transporter till järnväg 

(Trafikverket, Ostlänken)  
 
3.3 Förväntade effekter med Ostlänken i Nyköping 
De förväntade effekter som Ostlänken ska bidra med för Nyköpings kommun är flera. Det 
övergripande målet är att skapa en regionförstoring och föra arbetsmarknadsregionerna 
närmare varandra, vilket ska gynna Nyköping i slutändan enligt samtliga intervjupersoner. 
Även om man administrativt tillhör Södermanlands län som region är det inte åt det hållet 
kommunen blickar. Utan det är främst orterna utmed den planerade Ostlänken som man ser 
potentialen av att bilda en stark funktionell region med (Udin, 2013). Samtliga 
intervjupersoner menar även på att man redan idag ingår i en arbetsmarknadsregion med 
främst Stockholm, eftersom det nästan var 1000 personer under 2012 som pendlade dit. Att 
Nyköping därför bara skulle ingå i den konstruerade FA-region med Oxelösund är egentligen 
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felaktig då kommunen redan idag har starka funktionella samband med huvudstaden, oavsett 
om pendlingen inte motsvarar de kriterier som måste uppfyllas.  Tabell 2 och 3 visade 
dessutom att stråket där Ostlänken planeras att sträcka sig, redan idag är det viktigaste 
funktionella sambandet med Nyköpings kommuns pendlingsutbyte enligt arbetspendlings 
statistik under 2012. 

Christian Udin (2013) som är ansvarig för Ostlänken på Nyköpings kommun menar att 
den största vikten däremot inte ska fokuseras på att vi kommer åka så himla fort, då Ostlänken 
ska vara en höghastighetsbana. Utan den största potentialen utifrån Nyköpings perspektiv är 
att Ostlänken kommer bidra till en ökad kapacitet på järnvägen och bättre tillgänglighet för 
pendlare att ta sig främst till Stockholm men även mot Linköping och Norrköping. I samband 
med att kommunikationerna utvecklas genom Ostlänken kommer effekten av detta bli att fler 
blir benägna att vilja pendla både till och från Nyköping. Förväntningar är således att 
kommunens arbetsmarknad och närliggande arbetsmarknader ska förstärkas och ingå med 
varandra (Udin, 2013).  Christian Udin (2013) menar även på att förbättrade 
kommunikationer bidrar till att företag kan nå en större marknad, gällande arbetskraft och 
kunder. Näringslivet är idag redan dynamiskt med allt från små till stora företag i kommunen 
men att Ostlänken kan vara en motor för näringslivet och företagen att vidareutvecklas och 
våga anställa fler personer i framtiden. Idag är näringslivets största flöde liksom 
arbetspendlingen nordsydligt, mellan Linköping och Stockholm enligt Hans Rainer som är 
VD för Onyx Näringslivsutveckling AB (2013). Genom att stärka arbetsmarknaden och ingå i 
en större arbetsmarknad med Stockholm och Östergötland kommer detta bidra till att 
attraktionskraften för Nyköpings kommun ökar. Ostlänken är därför en tydlig och positiv 
signal för företagandet i Nyköping. Eftersom att investeringsviljan för nuvarande företag som 
för nyetableringar i regionen kan öka. Rainer (2013) menar att när attraktionskraften blir 
starkare kommer fler bli benägna att flytta hit och samtidigt kommer det öka möjligheterna 
för företagandet i regionen. De som kan gynnas mest är de som redan agerar på den lokala 
och regionala marknaden. Bättre kommunikationer som ger bättre tillgänglighet kommer i 
slutändan underlätta för företagandet att hitta rätt kompetens. Rainer drar även liknelser med 
Eskilstuna och Svealandsbanan. Han menar att Eskilstuna låg mer avskilt innan järnvägen, 
efter det ökade befolkningstillväxten, näringslivet, den ekonomiska tillväxten och 
expansionen av Mälardalens högskola. Infrastrukturen är således viktigt för att en region ska 
växa enligt Rainer (2013).  

Udin (2013) menar att företagare och invånare i Nyköping just nu andas positivism kring 
planerna att färdigställa Ostlänken, även om den beräknas att stå färdig 2028. Det gäller 
därför att ta tillvara på de företag och personer som väljer att placera sig och bosätta sig i 
Nyköping redan nu, för att i framtiden vara attraktiv som bostadsort och näringslivsort. 
Ostlänken förväntas därför påverka till att fler människor och företag attraheras till 
kommunen (Udin, 2013).  Hans Rainer (2013)  menar även han på att det finns en stark 
framtidstro hos företagandet i kommunens näringsliv. Genom att regeringen har beslutat att 
bygga Ostlänken har näringslivets framtidstro stärkts i jämförelse med tidigare. Rainer menar 
likt Udin att det är viktigt att ta tillvara på positivismen, du måste skörda innan det har vuxit 
upp, för att effekterna ska bli så bra som möjligt när projektet väl står färdigt (Rainer, 2013). 
Fredrik Högberg, strateg inom infrastruktur på Regionförbundet Sörmland (2013) är inne på 
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samma spår. Högberg tycker att Nyköpings kommun borde vara mer proaktiva i sin planering 
än vad kommunen är idag. Främst planering gällande nya bostad-och verksamhetsområden 
för att uppnå största effekt och nytta för medborgarna med Ostlänken. Vilket ska vara grunden 
till att kommunens attraktivitet sedan ökar. Det gäller från kommunens sida att ta vara på de 
förutsättningar som kan skapas med Ostlänken, genom att styra planeringen med tydliga mål 
och strategier redan innan projektet startat. Högberg anser att man kan inte bara lita på att när 
ett spår kommer så löser sig allting, utan det gäller att vara proaktiv i sin stadsplanering 
(Högberg, 2013). Vilket Högberg menar att andra närliggande kommuner kanske är bättre på i 
dagsläget gällande bostadsplaneringen kopplat till Ostlänken och effekterna som projektet ska 
bidra med.   

De nya restiderna förväntas halveras med Ostlänken till Linköping och Norrköping och 
restiden till Stockholm förväntas minska med en tredjedel jämfört med dagens förutsättningar 
för Nyköping. Genom kortare restider vill kommunen uppnå de regionala mål som 
presenterades i den senaste översiktsplanen och öka tillgängligheten (Udin, 2013). Tabell 4 
visar således de förväntade effekterna på restiden för pendlare, samt den ungefärliga restiden 
motsvarande idag och vilken möjlig tidsvinst Ostlänken kan bidra till. 
 
Sträcka Beräknad restid med 

Ostlänken 
Ungefärlig restid idag Möjlig tidvinst 

 
Nyköping – 
Stockholm 
 

40 minuter 65 minuter* 25 minuter 

Nyköping –  
Linköping 
 

40 minuter 80 minuter** 40 minuter 

Nyköping –  
Norrköping 

20 minuter 40 minuter* 20 minuter 

Tabell 4 Anger sträcka, beräknad restid med Ostlänken samt möjlig tidsvinst mot ungefärlig restid 
idag. Källa: SJ, sökalternativ, resor. 
*Enligt SJ:s resekoll där den snabbaste möjliga resan angivits av SJ den 6 december mellan 15–17.00 
för de valda resalternativen. 
**Tågbyte i Norrköping krävs idag för resenärer med tåg från Nyköping för att resa vidare mot 
Linköping.  
 
Ett av de viktigaste målen i Nyköpings översiktsplan (2013) är att samverkan med 
Norrköpings kommun, som gränsar mot Nyköping, ska stärkas. Kommunerna har på senare år 
förstått vikten av att man är beroende av varandra i form av arbetspendling, vilket 
presenterades i tabell 2 och 3 där Norrköping och Nyköping ökat sitt arbetspendlingsutbyte 
med varandra. Eftersom att arbetskraftsutbytet är relativt stort redan nu, förväntar man sig 
från Nyköpings kommun att effekterna med Ostlänken kommer att stärka sambandet 
ytterligare. Effekterna av detta för Nyköpings del kan således bli att fler personer som 
framförallt studerar på universitet i Linköping och Norrköping väljer att bo kvar i Nyköping, 
då tillgängligheten ökar. Närheten till universitetet är således viktigt för att behålla 
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kommunens ungdomar samt för företagen i kommunen att hitta rätt kompetens för sin 
verksamhet (Udin, 2013). Näringslivet ser även stora potentialer enligt Rainer av att komma 
närmre Norrköping, Linköping och Stockholm som har universitet. Idag krävs det högre 
kompetens för arbetet än vad det gjort tidigare, vilket många företag i Nyköping har svårt med 
att hitta. Därför är det väldigt viktigt att man kan söka sig till en större regional marknad än 
enbart till den lokala marknaden. Ostlänken ska därför bidra till att denna kompetens kan 
hämtas från grannkommunerna till Nyköping och vice versa, vilket Rainer menar är stora 
fördelar för näringslivet i bland annat Nyköping.  

Samtliga intervjupersoner förväntar sig ökade potentialer med Skavsta flygplats, som 
idag domineras av lågprisflyg. Flygplasten är placerad i Nyköpings kommun och det är förbi 
flygplatsen som huvudbanan kommer att sträcka sig. Ostlänken förväntas därför öka 
möjligheterna för fler resenärer att flyga från Skavsta samt för nytt företagande att vilja 
lokalisera sina verksamheter runt flygplatsen. Speciellt nyetableringar av exportföretag som är 
beroende av en flygplats vilket i slutändan förväntas öka intresset för Skavstaområdet (Rainer, 
2013). Skavsta flygplats är den tredje största flygplatsen i Sverige och är således inte bara en 
lokal fråga utan en stor regionalfråga, eftersom den kan förändra hela Östra Mellansveriges 
flygplanssystem (Högberg, 2013). Udin menar på att när regeringen segmenterade Skavsta 
som en viktig knutpunkt gör det att flygplatsen får en ytterligare förankring nationellt än vad 
den haft tidigare. Samtliga personer menar att det gäller att förvalta detta på rätt sätt för att 
kunna locka hit fler företag vilket kan öka sysselsättningen i Nyköping. Kommunen har därför 
detaljplanelagt områden kring Skavsta för att i framtiden enklare kunna styra sin planering 
samtidigt som Ostlänken projekteras (Udin, 2013).  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att samtliga respondenter förväntar sig att 
Ostlänken ska medverka till en regionförstoring för Nyköpings kommun. Vilket i sin tur 
kommer innebära att de lokala arbetsmarknaderna förs närmare varandra och då främst mot 
Stockholm. Detta kommer i slutändan att förväntas gynna näringslivet och arbetstagare 
eftersom arbetskraft och företag kan sökas över ett större geografiskt område än tidigare. 
Framförallt för att restiderna och den ökade turtätheten kommer leda till bättre tillgänglighet 
för kommunens invånare. Ostlänken förväntas öka attraktionskraften för Nyköpings kommun 
och både Rainer och Udin menar på att detta kommer göra att fler vill flytta till orten. När fler 
väljer att flytta till orten kommer även näringslivet att gynnas genom att företagen då generellt 
ökar sin investeringsvilja. Företagen och invånarna i Nyköpings kommun andas just nu 
positivism kring projektet. Högberg menar att det gäller att ta tillvara på detta genom att redan 
nu styra den framtida planeringen som kommunen vill, så att de förväntade effekterna kan ge 
största möjliga nytta för kommunens näringsliv och invånare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 



4 FÄRDIGA INFRASTRUKTURPROJEKT 
 
För att kunna undersöka potentiella effekter av Ostlänken i uppsatsen är det intressant att 
undersöka liknande färdigställda infrastrukturprojekt, för att följa upp om förväntningar på 
Ostlänken är rimliga eller inte. Huvudfokus i detta kapitel är dock Svealandsbanan som bland 
annat sammanlänkar Eskilstuna och Strängnäs med Stockholms arbetsmarknadsregion. 
Därefter undersöks effekterna av färdigställda infrastrukturprojekt, samt statistisk data för 
orterna Eskilstuna och Strängnäs längs Svealandsbanan.  
 
4.1 Färdigställda järnvägsprojekt  
Ett infrastruktur-och järnvägsprojekt som efter flera planprocesser på 1980-talet beslutades 
för projektering samt för färdigställande var Svealandsbanan. Projektet kunde genomföras då 
det fanns starkt kommunalt och regionalt inflytande mot staten, byggandet av järnvägen 
startade 1992 och banan stod färdig 1997 (Carlsson, 2001). Syftet med Svealandsbanan var att 
sammanbinda arbetsmarknadsregionerna för att uppnå ekonomisk tillväxt genom en 
regionförstoring, genom bättre tillgänglighet (Banverket, 2007). Svealandsbanan förbinder 
orterna belägna söder om Stockholm och sjön Mälaren, samt västerut in i landet där den 
sammankopplas vidare med Mälarbanan. (Banverket, 2005).  

Orterna som sammankopplas längs tågsträckan på Svealandsbanan är Södertälje, 
Nykvarn, Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör. Den nya järnvägsdelen som byggdes 
var den cirka 80 kilometer långa sträckan mellan Eskilstuna och Södertälje. Bakomliggande 
orsaker för beslutet att bygga en ny järnväg togs då man ansåg att den gamla järnvägen mellan 
Eskilstuna och Södertälje från 1895 var både långsam och krokig (Banverket 2007). Den nya 
järnvägen som ersatte den gamla var enkelspårig och ökade förutsättningarna framförallt 
genom att restiderna kunde kortas ner genom att sträckan var mycket rakare än tidigare. Den 
nya rakare sträckningen medverkade även till att järnvägen var byggd för hastigheter upp till 
200 kilometer i timmen för tågen, vilket var en förbättring mot tidigare (Banverket 2005).  
Efter 1997 ökade resandet på Svealandsbanan och främst ökade arbetspendlingen. Detta har 
medfört till ytterligare utredningar om utökad kapacitet på sträckan, eftersom den 
enkelspåriga järnvägen inte klarar av den kapacitet som för närvarande efterfrågas. 
Kapacitetsbristen har medfört tågförseningar och förlängda restider och minskat 
attraktiviteten att pendla med tåg. Parallellt med kapacitetsbristen byggdes bilvägen E20 ut 
2004 vid Strängnäs och ökat konkurrensen av arbetspendlare till Stockholm genom förkortade 
restider med bil (Trafikverket 2011). För att Svealandsbanan ska kunna fortsätta konkurrera 
mot E20 och fortsätta vara attraktiv för arbetspendling, har de nya utredningarna föreslagit 
bland annat dubbelspårig järnväg, ökad turtäthet samt att restiderna inte ska ta längre än 60 
minuter (Banverket, 2007). För att behålla konkurrensen mot vägtrafiken föreslås därför att 
Svealandsbanan byggs ut ytterligare med de nya utredningarna (Banverket, 2005) 

För att kunna jämföra om det finns rimliga förväntningar på en ökad pendling för 
stundeter från Nyköping till framförallt Norrköping, samt den ökade attraktiviteten för 
Skavsta flygplats kan Svealandsbanan inte vara jämförelseobjekt. Därför krävs det att 
sträckan mellan Västerås och Eskilstuna undersöks närmare. Eftersom den berörts av 
Svealandsbanan i form av bättre kapacitet sedan järnvägens tillkomst och har förbättrat 
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kommunikationerna i hela Mälardalen (Banverket, 2009). Dessutom finns två av högskolas 
huvudcampusområden i Eskilstuna och Västerås och därför är det möjligt att undersöka hur 
många studenter som pendlar på sträckan. Eftersom att Ostlänken dessutom förväntas öka 
pendlingen till och från Skavsta flygplats och således öka potentialen och attraktiviteten för 
flygplatsen och kommunen jämförs projektet med Öresundsbanan. Detta för att 
Svealandsbanan inte ansluter någon flygplats längs sträckan. Effekterna av Öresundsbanan 
mellan Malmö och Köpenhamn och som passerar flygplatsen Kastrup undersöks. Tillkomsten 
av Öresundsbanan kom i samband med färdigställandet av Öresundsbron år 2000 och blev 
snabbt en stor succé för både person- och godstrafik. Sedan dess har även projektet 
Citytunneln färdigställts och förbinder Malmö central med Öresundsbanan, vilket ökat 
förutsättningarna för bättre kommunikationer mellan Malmö centrum och Köpenhamn samt 
Kastrup flygplats(Järnväg.net, 2013)  
 
4.2 Effekter av genomförda liknande infrastrukturprojekt 
I detta avsnitt undersöks de infrastrukturprojekt som presenterades i förgående avsnitt. 
Huvudfokus är Svealandsbanan i form av statistik på befolkning och pendling för orterna 
Eskilstuna och Strängnäs, för att undersöka dessa kvantifierade effekter av Svealandsbanan. 
Detta undersöks för att kunna jämföra de förväntade effekterna med att Ostlänken ska bidra 
med en befolkningsökning samt en regionförstoring. 

Syftet med Svelandsbanan var att skapa bättre tillgänglighet för pendlare genom 
förkortade restider och en ökad turtäthet. Främst genom att förbinda Eskilstuna och Strängnäs 
med Stockholm, vilket skulle leda till en regionförstoring och utjämna de skillnader som 
fanns på arbetsmarknaden. Svealandsbanan mot Stockholm har sedan tillkomsten av den nya 
järnvägen haft ett större pendlingsutbyte och en ökad befolkningstillväxt än tidigare för 
orterna Eskilstuna och Strängnäs. Tabell 5 på följande sida, visar således den möjliga 
påverkan på befolkningsmängden i Eskilstuna och Strängnäs kommun av Svealandsbanan.  
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Årtal Eskilstuna 
kommun 

Eskilstuna 
Tätort 

Strängnäs 
kommun 

Strängnäs 
Tätort 

1970 94009 * 20 579 * 
1980 90354 * 23705 * 
1990 89765 59815 26835 11420 
1995 89425 58984 28669 11617 
1997 88261 * 28969 * 
2000 88408 57867 29610 12010 
2005 91635 60185 30655 12296 
2010 96311 64679 32419 12856 
2012 98764 * 33072 * 
1 nov 2013 99692 * 33313 * 

Förändring 
1997 – 2013 i 
antal personer 

11431 * 4344 * 

Förändring 
1997 -2013 % 

13 % * 15 % * 

Tabell 5. Befolkningsmängd i kommun och tätort för Eskilstuna och Strängnäs. 
Källa: Folkmängd i Sveriges kommuner 1950-2012 och tilläggs statistik enligt indelning 1 januari 
2013. Samt Folkmängd efter region och vart 5:e år (SCB, 2013). * ingen uppgift      
  
År 1970 hade Eskilstuna sin befolkningstopp under 1900-talet och fram till 2000-talet var det 
föränderlighet i både positivt och negativt avseende på befolkningsmängden. När 
Svealandsbanan stod klar 1997 bodde det 88621 personer i kommunen och sedan dess har 
Eskilstuna haft en markant befolkningsökning. Vid senaste befolkningsstatistiken från SCB 
framgick det att befolkningen var 99692 invånare vilket är en ökning med 11431 personer 
sedan Svealandsbanans tillkomst. Strängnäs har haft en stabil befolkningsökning sedan början 
på 1950-talet och fram tills idag den 1 november (SCB, 2013) bor det 33313 invånare i 
kommunen. Vilket kan jämföras med 28696 när Svealandsbanan stod färdig 1997. Tabell 5 
visar befolkningsmängden i Eskilstuna och Strängnäs kommun samt tätort. Där 
befolkningsökningen i antal invånare och i procent presenteras för orterna mellan 1997, när 
Svealandsbanan var färdig, fram till 1 november 2013.  

Eskilstuna, en traditionell industristad, upplevde under 1970-80 talet en lågkonjunktur 
och många arbeten inom tillverkningsindustrin försvann. Svealandsbanan skulle därför öka 
tillgängligheten för arbetstagare att söka till närliggande arbetsmarknader genom bättre 
kommunikationer (KTH 2003b). Sedan Svealandsbanans tillkomst ökade resandet på 
Svealandsbanan med 700 % under de första åren i jämförelse med den gamla banan och har 
medfört till regionförstoring och en märkbar utveckling har skett i kommunerna sedan 1997 
(Banverket 2007). Tabell 6 visar den totala arbetspendlingen över kommungräns till och från 
Eskilstuna och Strängnäs, samt de som bor och arbetar i kommunen. Tabellen visar hur stort 
pendlingsutbytet var innan Svelandsbanan introducerades fram tills 2012. 
 

24 
 



 Eskilstuna   Strängnäs   
ÅR Inpendlare Utpendlare Sysselsatta Inpendlare Utpendlare Sysselsatta 
1995 3652 3568 32348 1743 4174 8183 
1997 3643 3652 31502 1378 4371 8056 
2000 4420 5109 32159 2792 5100 8552 
2005 5667 6124 34398 2095 5807 8609 
2010 6079 6919 34895 2272 6697 8602 
2012 6334 7391 36091 2387 6922 8956 
97-00   
% 

777,  
21 % 

1457 
40 % 

657 
2 % 

1414 
103 % 

729 
17 % 

496 
6 % 

97-12 
% 

2691,  
74% 

4113 
102 % 

4589, 
15 % 

1009 
73 % 

2551 
58 % 

900 
11 % 

Tabell 6. In- och utpendlare från och till Eskilstuna och Strängnäs. Förändring i antal personer och 
procent sedan Svealandsbanans tillkomst. 
Källa: Förvärvsarbetande 16+ år pendlare efter år 1993-2003 samt år 2004-2012, tabellinnehåll: 
totalt antal pendlare och region (SCB, 2013) 
 
Tabell 6 visar att de tre första åren mellan Svealandsbanans tillkomst och 2000 så har 
arbetspendlingen av in- och utpendlare ökat markant för både Eskilstuna och Strängnäs. 
Under de tre åren ökade utpendlingen i Eskilstuna med 40 % och inpendlingen med 21 %. Till 
Strängnäs kommun ökade inpendlingen med 103 % och utpendlingen med 17 % under samma 
tidsperiod. Däremot hade Strängnäs redan en stor utpendlingsvolym för att vara en relativ 
liten kommun sett till befolkningsmängden, samt till hur många som bor och arbetar i 
kommunen. Fram till 2012 kan man även se en markant ökning av både inpendling och 
utpendling från båda orterna. Utpendlingen i Eskilstuna uppgår till 7391 stycken och 
inpendlingen till 6334 år 2012. Statistiken även att Strängnäs är stort beroende av 
gränskommunerna vad gäller arbetstillfällen. Utpendlingen i Strängnäs var under 2012, 6922 
pendlare i jämförelse med att 8956 stycken både arbetar och bor i kommunen. Båda 
kommunerna har även ökat sysselsättningen för personer som bor och arbetar i kommunen. 

Eftersom Svealandsbanans mål var att stärka kommunikationerna och öka 
tillgängligheten för pendlare från Eskilstuna och Strängnäs kommun till främst Stockholm, är 
det intressant att undersöka pendlingsutbytet mellan dessa orter. Tabell 7 visar således 
pendlingen från Eskilstuna och Strängnäs till Stockholm.  
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År Eskilstuna Strängnäs 
1995 456 844 
1997 525 945 
2000 1033 1203 
2005 1106 1336 
2010 1281 1523 
2012 1352 1598 
97-00 508 

97 % 
258 
27 % 

97-12 827 
158 % 

653 
69 % 

Tabell 7. Antal utpendlare från Eskilstuna och Strängnäs till Stockholm från 1995-2012 samt 
förändringar i antal personer och procent. 
Källa: Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, bostadskommun, 
arbetsställekommun och kön (SCB, 2013)  
 
Tabell 7 visar således att pendling från Eskilstuna och Strängnäs till Stockholm har ökat sedan 
Svealandsbanan blivit färdigställd. Under de tre första åren mellan 1997 och 2000 ökade 
utpendling till Stockholm från Eskilstuna med 508 personer, vilket är en procentuellökning på 
97 %. Utpendlingen mellan 1997 och 2012 ökade Eskilstuna med 827 personer, vilket 
motsvarar en ökning av 158 %.  Den totala utpendlingen som visades i tabell 6 för Eskilstuna 
var 7391 personer och 1352 personer av dessa arbetspendlade till Stockholm under 2012.  
Strängnäs utpendling till Stockholm ökade med 258 personer från 1997 till 2000. Mellan 1997 
och 2012 har pendlingen ökat med 653 personer vilket motsvarar en procentuellökning på 69 
%. Av Strängnäs totala utpendling under 2012, som motsvarade 6922 stycken, arbetspendlade 
1598 personer till Stockholm. 
De kvantifierade effekterna som Svealandsbanan haft på studentpendlingen till Eskilstuna och 
Mälardalens högskola går dock inte att påvisa, då det inte finns statistik eller rapporter att 
tillgå. Däremot kan det göras en jämförelse med sträckan Västerås och Eskilstuna som fick 
bättre kapacitetsmöjligheter genom tillkomsten av de nya järnvägsbanorna i Mälardalen och 
är således en sidoeffekt av Svealandsbanan. Mälardalens Högskola har campus i både 
Eskilstuna och Västerås och för att stärka samarbetet skrevs ett kontrakt 2009 om bättre 
samverkan mellan kommunerna med syftet att höja kompetensen i regionen, attraktiviteten 
och möjlighet för företag att hitta rätt kompetens (Mälardalens Högskola). I Banverkets 
rapport från 2009 framgick det att sträckan domineras och utgörs till 70 % av pendlare som 
antingen studerar eller arbetar vid universitetet. Till stor del har denna utveckling skett då 
både studenter och personal vid högskolan reser gratis på denna sträcka mellan de två 
campusområdena (Banverket, 2009).  

Sedan Öresundsbron och Öresundsbanans tillkomst mellan Malmö och Köpenhamn har 
Kastrup flygplats ökat antalet resenärer. Flygplatsen har sedan dess stärkt sina 
marknadsandelar genom sitt strategiska läge i Öresundsregionen genom framförallt bättre 
tågförbindelser.  Sedan starten år 2000 fram till december 2013 har antalet resenärer ökat från 
17 miljoner till 23 miljoner och flygplatsen har således flest antal resenärer i Skandinavien 
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(Öresunds metro). Detta har medverkat till att fler arbetar på flygplatsen eller i anslutning till 
den. Under 2011 reste 1,6 miljoner passagerare från Sverige över till Kastrup med de nya 
förbindelserna och detta innebär att flygplatsen var den andra mest utnyttjade flygplatsen för 
svenska medborgare under 2011. Störst utveckling har lågprisbolagen haft sedan 
Öresundsbanans tillkomst. År 2000 när banan stod klar flög endast 3 % av resenärerna med 
lågprisbolag och fram till 2011 var det 18 %, vilket innebär att över 4 miljoner passagerare 
reste med ett lågprisbolag. Förklaringen till detta är att fler affärsmän väljer att resa med det 
billigaste alternativet (Öresundskommittén, 2012). 

 
 
5 ANALYS  
 
Detta kapitel analyserar vilka förväntade effekter som Ostlänken kan medverka till för 
Nyköpings kommun. Genom att jämföra förväntningar med effekterna på liknande 
järnvägsprojekt. Huvudfokus i jämförelsen är på orterna Eskilstuna och Strängnäs längs 
Svelandsbanan. Dessutom görs en återkoppling till teorikapitlet för att kunna svara på 
frågeställningarna som ställdes i början av uppsatsen:  

x Vilka effekter kan det regionala infrastrukturprojektet Ostlänken medverka till för 
Nyköpings kommun? 

x Vilka förväntningar på Ostlänken finns i Nyköping? 
x Vilka andra redan genomförda infrastrukturprojekt liknar Ostlänken? 
x Vilka blev effekterna där? 

 
5.1 Förväntningar 
De förväntade effekter som ett infrastrukturprojekt kan bidra med för en kommun är flera. Det 
övergripande målet för samtliga undersökta järnvägsprojekt är att skapa starka 
konkurrenskraftiga regioner och föra arbetsmarknadsregionerna närmare varandra. 
Förväntningarna från samtliga genomförda intervjuerna i Nyköping är positivt inställda till en 
regionförstoring. Däremot kan förväntningarna skilja sig mellan orter som blir berörda av ett 
infrastrukturprojekt som liknar Ostlänken. Forskning visar att de förväntade effekterna är 
högre hos företag och orter som tror sig kunna gynnas av järnvägen och därför kan de 
undersökta förväntningarna skilja sig mellan platser. En stor bidragande till att 
förväntningarna kan skilja sig är framförallt den geografiska platsen, tillgängligheten i 
regionen samt näringslivets dynamik som skapar förutsättningar för en regional utveckling. 
Därför kan förväntningarna i Nyköping vara annorlunda än mot andra städer som 
sammankopplas med en ny järnväg. 

En av de förväntade effekterna med den nya järnvägen är först och främst att fler väljer 
att bosätta sig i kommunen då tillgängligheten för att ta sig till Stockholm och Linköping 
förbättras. Från 2000 till 1 november 2013 hade invånarantalet i Nyköping stigit med 3865 
invånare och under det senaste året med 592 invånare. Nyköpings befolkning ökar således 
redan men befolkningstillväxten förväntas stiga ytterligare inom de kommande åren, speciellt 
när Ostlänken är färdigställd. Effekterna av detta blir att kommunens attraktionskraft ökar i 
samband med Ostlänken. Fler väljer att flytta till kommunen, vilket kommer gynna 
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investeringsviljan för etablerade samt nyetablerade företag. I slutändan förväntas detta gynna 
näringslivet, sysselsättningen och servicen i kommunen.  

Nyköping ingår idag i den administrativa regionen Södermanland samt med Oxelösund 
som en gemensam lokal arbetsmarknad eller FA-region. Vilket gör att Nyköpings kommun, 
enligt indelningen, inte ingår i varken Stockholms eller Östergötlands arbetsmarknad. Detta är 
dock problematiskt, eftersom att regionförstoring sker i princip hela tiden när pendlingen ökat 
mellan två eller flera kommuner. Nyköpings kommun har redan starkt funktionellt samband 
med orterna längs sträckan där Ostlänken är planerad. Till exempel arbetspendlade 970 
personer under 2012 till Stockholm från Nyköping och pendlingen har ökat under 2000-talet. 
Så indelningen av att Nyköping egentligen inte ingår i en arbetsmarknad med framförallt 
Stockholm är således bristande. Dessutom påpekar samtliga intervjupersoner att det är det 
nord-sydliga pendlingsutbytet som är det viktigaste för Nyköping redan idag och kommer så 
vara även i framtiden, för att kunna växa och utveckla kommunen på lämpligast sätt. På grund 
av detta kan man anta att Nyköping i framtiden kommer att ingå i en FA-region med antingen 
Stockholm eller Östergötland även teoretiskt, även om detta i sig inte är betydelsefullt. 

De förväntade effekterna med Ostlänken är således flera, men framförallt är det den 
ökade tillgängligheten genom bättre turtäthet och förkortade restider som förväntas bidra till 
betydande effekter. Forskning visar även på att investeringar i ny eller utbyggd infrastruktur 
ökar tillgängligheten, attraktiviteten för regionen eller de orter som ingår längs sträckan samt 
för den sociala och ekonomiska utvecklingen. Hans Rainer som arbetar för 
näringslivsutvecklingen menar även han på att bra infrastrukturen är väldigt viktig för 
utveckling inom en region och kommun. Infrastrukturen, i detta fall höghastighetsjärnväg, kan 
bidra till att den lokala arbetsmarknaden utvidgas. Där både arbetstagare och företag kan söka 
det som efterfrågas över ett större geografiskt område. Det kommer således vara enklare för 
människor som bor i Nyköping att ta sig till både Stockholm och Östergötland än vad det är 
idag. Näringslivet kommer även att gynnas då rätt kompetens till sin verksamhet kan hämtas 
från ett större geografiskt område.  

Det är dock inte bara arbetspendlingen som förväntas öka utan även pendlandet för 
studenter till universiteten i närliggande kommuner, främst till Norrköping. Utbildningsnivån 
förväntas höjas om framförallt fler ungdomar dessutom väljer att bo kvar i kommunen. 
Dessutom förväntas detta leda till att företag enklare kan rekrytera den kompetens som behövs 
i Nyköping, vilket vara svårt för företagen då det generellt krävs högre utbildning för arbeten 
idag. Därför kommer Ostlänken kunna bidra till bättre kommunikationer och bättre 
förutsättning på bland annat arbetsmarknaden för invånare i kommunen än vad dagens 
järnväg för tillfället åstadkommer. Dessutom har Nyköpings kommun ytterligare en fördel av 
att Ostlänkens huvudbana ska passera förbi Skavsta flygplats, där det också byggs en station. 
Samtliga intervjupersoner förväntar sig att flygplatsen ska öka attraktionskraften för 
kommunen och generera nya verksamhetsområden och en ökad sysselsättning.  

Undersökningen av de effekter som Ostlänken kan medföra är endast potentiella och 
effekterna kommer först att märkas när projektet väl är färdigt och många år efteråt. Därför 
jämförs förväntningar på Ostlänken i nästkommande avsnitt med vilka effekterna blev på 
liknande genomförda järnvägsprojekt. Däremot är det sammanfattningsvis upp till kommunen 
att se till att de har tydliga mål och strategier med sin planering. För att effekterna ska bli som 
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kommunen förväntar sig med järnvägsprojektet, måste de börja planera redan nu. Enbart 
järnvägsspåret kommer inte medverka till att Nyköpings kommun utvecklas som det förväntas 
med Ostlänken. För att få största möjliga effekter och nytta för kommunens invånare krävs det 
att man är i framkant gällande planering kring bland annat bostäder och verksamhetsområden. 
För att underlätta förutsättningarna för den befolkning och de företag som förväntas att flytta 
hit. De positiva förväntningarna kan även stagnera eller förändras beroende på vilken sträcka 
man väljer att bygga först. Forskning kring förväntningar på Botniabanan visade att 
Örnsköldsvik, där järnvägen byggdes först, hade större förväntade effekter än exempelvis 
Umeå hade. Skulle regeringen därför exempelvis besluta om att börja bygga Ostlänken mellan 
Linköping och Norrköping kan detta påverka positivismen och förväntningarna negativt i 
Nyköpings kommun.  

 
5.2 Jämförelse mellan förväntningar och reella effekter  
För att ge en potentiell bild av vilka effekter Ostlänken kan medverka till samt vilka 
förväntningar som finns på projektet undersöktes liknande projekt för att följa upp om 
förväntningarna är rimliga eller orimliga. Analysens huvudfokus är statistik på 
befolkningsmängd och pendling för orterna Eskilstuna och Strängnäs. Eftersom att det där 
byggdes en ny järnväg, Svealandsbanan, som skulle förbinda orterna med Stockholm och med 
mål som Ostlänken, att generera till en regionförstoring.  

Befolkningsmängden i båda orterna har ökat sedan Svealandsbanans introduktion. Innan 
Svealandsbanan byggdes hade Eskilstuna en stagnation av befolkningstillväxten. Efter 
Svealandsbanans tillkomst har befolkningen ökat i de båda orterna, främst i Eskilstuna. 
Strängnäs däremot har sedan 1970-tal haft en konstant ökning av befolkningen varje år. I båda 
fallen är det svårt att enbart peka på att tillkomsten av Svealandsbanan varit den enda effekten 
till detta. Däremot är skillnaden i befolkningsantal för stort mellan år 1997 till 1 november 
2013 att järnvägen inte skulle spelat någon roll alls. Det kan inte vara en slump att Eskilstuna 
sedan utbyggnaden av Svealandsbanan ökat sin befolkningsmängd avsevärt, vilket kan vara 
en förklaring till att attraktiviteten för kommunen har ökat. Utveckling av en ökad befolkning 
i tätorterna, där effekten teoretiskt borde varit störst, visas även tydligast på Eskilstuna jämfört 
med Strängnäs. Förväntningarna på att Ostlänken ska medverka till en befolkningsökning för 
Nyköping anser jag således är rimliga. Kommunen är även geografiskt belägen inom ett 
område där två miljoner av Sveriges befolkning bor, mellan Stockholm och Östergötland, 
vilket kan vara en förutsättning för att locka till sig fler invånare i framtiden. 

När det gäller pendlingsstatistiken är det svårt att dra faktiska slutsatser av att 
Svealandsbanan är den enda orsaken till ökningen. Arbetspendlingsstatistiken grundas inte 
enbart på personer som väljer att pendla med tåg, utan även andra möjliga kommunikationer 
som bil och buss ingår i denna statistik. Därför är det svårt att urskilja om den största 
arbetspendlingen skett med Svealandsbanan eller inte. Dessutom byggdes motorvägen E20 ut 
under 2004 vilket säkerligen har genererat till att fler pendlar med bil från Eskilstuna och 
Strängnäs till framförallt Stockholm. Eskilstuna och Strängnäs har dock sedan färdigställandet 
av Svealandsbanan år 1997 och fram till 2012 ökat sin in-och utpendling och antalet 
sysselsatta i kommunen. Pendlingen till Stockholm har även det ökat under samma period, 
vilket var ett av målen med Svealandsbanan. Den största effekten verkar dock 
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Svealandsbanan ha medverkat till under de första åren som den tillkom, främst på Eskilstuna. 
Tre år efter att järnvägen stod klar ökade utpendlingen med 40 % och siffrorna visar även att 
ökningen till Stockholm, från Eskilstuna, nästintill dubblades under dessa år. Siffrorna för 
Strängnäs visar att både ut- och inpendling ökat från Svealandsbanans tillkomst till 2012 och 
störst utveckling hade inpendlingen under de första tre åren. Pendlingen från Strängnäs till 
Stockholm har även den ökat, dock inte i lika stor utsträckning som för Eskilstuna. Effekterna 
på Strängnäs är således inte lika tydliga.  

Det är dock tydligt att Svealandsbanan haft effekter på ut- och inpendlingen för båda 
kommunerna genom järnvägen. Att Svealandsbanan därför har påverkat pendlingsströmmar, 
speciellt under de tre första åren som järnvägsbanan var igång, är tydligt. Det finns inga andra 
tydliga effekter som kan ha påverkat pendlingsutbytet så mycket som effekten ändå var under 
de första åren som järnvägen stod klar. Dessutom har antalet sysselsatta ökat i de båda 
kommunerna och inneburit att den lokala arbetsmarknaden har stärkts, främst för Eskilstuna. 
Detta kan mycket väl vara för att kommunen är större, har fler invånare, fler sysselsatta och 
således bättre förutsättningar jämfört med Strängnäs. Däremot har Svealandsbanan en bit in 
på 2000-talet haft störningsproblem då järnvägen är enkelspårig. Kapaciteten räcker idag inte 
till för vad som efterfrågas, hade järnvägskapaciteten däremot byggts ut mer från början 
skulle effekterna varit tydligare och pendlingen eventuellt varit större. Fördelen med 
Ostlänken blir i jämförelse med Svealandsbanan att den blir dubbelspårig. Effekterna på 
framförallt arbetspendling med Ostlänken kan således leda till större effekter än vad 
Svealandsbanan har påvisats. Även fast det går att se skillnader med Svealandsbanan har 
Ostlänken ännu större möjligheter att utveckla regionerna och kommunerna. Samtidigt har 
Nyköpings kommun mycket större funktionellt samband med till exempel Stockholm redan 
idag, än vad Eskilstuna hade innan Svealandsbanan byggdes. Således är förväntningarna om 
att Ostlänken ska bidra till en regionförstoring och att bland annat stärka Nyköpings 
arbetsmarknad och förbinda den med Stockholm rimliga. 

Förväntningarna om att Ostlänken ska medverka till att fler studenter kan pendla till och 
från Nyköping är svårare att undersöka om de är rimliga. Förväntningarna är att fler ska ta 
chansen till högre utbildning samtidigt som man väljer att bo kvar. Detta ska leda till att 
kompetensen kan höjs i kommunen, vilket ska göra det lättare för näringslivet att hitta 
arbetskraft i framtiden. En möjlig jämförelse har dock gjorts med tågsträckan mellan Västerås 
och Eskilstuna som ökade sin kapacitet på järnvägen genom Svealandsbanans tillkomst och 
såldes en sidoeffekt av järnvägsprojektet. Denna sträcka domineras idag till 70 % av studenter 
eller personal som har koppling till Mälardalens högskola, där huvudcampusområdena är 
placerade i städerna. Samverkan mellan kommunerna har såldes även ökat och tillsammans 
erbjuds det gratis resor med tåg för studenter och personal mellan städerna. Skillnaden mellan 
till exempel Nyköping och Norrköping idag, är att man inte har någon gemensam högskola 
eller universitet likt Eskilstuna och Västerås. Skulle därför samma effekter uppstå med 
Ostlänken krävs det mycket bättre samverkan mellan universitetet i Norrköping och 
Nyköpings näringsliv. Det krävs enligt mig att Nyköpings kommun och näringsliv i utbyte 
kan erbjuda studenter attraktiva praktikplatser som passar deras utbildning. Vill Nyköpings 
kommun uppnå liknande effekter krävs det att tågresorna är subventionerade eller gratis för 
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studenter och personal som har anknytning till universitetet. Detta kan dock vara en del i 
kommunens framtida regionala mål att samverkan med Norrköping ska förbättras. 

Samtliga respondenter var även positivt inställda till att Ostlänken ska passera Skavsta 
flygplats. Förväntningarna är att Skavsta ska öka attraktionskraften, sysselsättningen och 
företagandet för kommun genom bättre anslutning till flygplatsen med hjälp av järnvägen. Det 
jämförda järnvägsprojektet i undersökningen var Öresundsbanan som har medverkat till att 
flygplatsen i Köpenhamn ökat antalet resenärer från 17 miljoner till 23 miljoner mellan 2000 
till 2011. Flygplatsen är idag den mest trafikerade i hela Skandinavien och undersökningen 
visade att 1,6 miljoner svenskar reser över bron till Kastrup, vilket gör flygplatsen till den näst 
mest använda av svenska medborgare. Det är dock svårt att göra en jämförande undersökning 
mellan Skavsta och Kastrup eftersom att Kastrup har mycket högre kapacitet. Dessutom är 
statistiken i fallet med Öresundsbron missvisande eftersom den inte redogör hur många 
passagerare som väljer att resa med tåg. Rapporten visar dock att tågförbindelserna har 
medverkat till en succé för både Malmö och Köpenhamn och således även för Kastrup 
flygplats. Däremot kan detta jämförelseobjekt vara en indikation på att Ostlänkens anslutning 
till Skavsta kan medverka till att fler väljer att resa från flygplatsen. Dessutom visade 
statistiken på att lågprisbolagen ökade sina marknadsandelar sedan tillkomsten av järnvägen 
och bron. Skavsta domineras idag av lågprisflyg och en effekt med Ostlänken kan bli att fler 
väljer att flyga med lågprisbolag från flygplatsen. Därför anser jag att förväntningarna på att 
flygplatsen kan öka antalet passagerare och slutligen kommunens sysselsättning kan ses som 
rimliga. Hur stora effekterna kan bli är endast spekulativa och det kommer först att visas när 
Ostlänken är färdig och flera år efter det. 

  
 
6 SLUTSATS 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka om en kommun har rimliga förväntningar på effekterna av 
ett stort regionalt infrastrukturprojekt, med Nyköpings kommun och Ostlänken som 
undersökningsobjekt. Tidigare studier på Botniabanans visade att förväntningarna kan skilja 
sig mellan kommuner, regioner och företag. Framförallt beroende på det geografiska läget, 
vilken delsträcka som byggdes först och var företagen var lokaliserade. Vickerman (1999) 
menade enligt sin forskning att bättre och förnyad järnväg ökade tillgängligheten genom 
framförallt kortare restider och en ökad turtäthet. Vilket i sin tur medför lokala och regionala 
fördelarna för de orter som är anslutna till den. Genom att företag väljer att lokalisera sin 
verksamhet vid järnvägen. Detta kan sannolik medverka till att företag växer och sysselsätter 
fler människor. När attraktiviteten således ökar, genom ett infrastrukturprojekt som 
Ostlänken, kan befolkningen, pendlingen och arbetsmarknaden stärkas för en ort som 
Nyköping som är geografiskt placerad längs sträckan. 

Likt förväntningarna på att Ostlänken ska öka Nyköpings kommuns attraktivitet, går det 
att se likheter med bland annat Svealandsbanan, eftersom den ökat attraktiviten för de berörda 
undersökningsorterna, främst på Eskilstuna. Vilket siffrorna på pendling, befolkning och en 
stärkt arbetsmarknad visar. Redan idag har Nyköping starkt funktionellt samband med de 
orter som är placerade längs den planerade Ostlänken-sträckan. Förväntningarna är således 
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rimliga att det funktionella sambandet med framförallt personpendling kan öka genom den 
nya järnvägen och föra de lokala arbetsmarknaderna närmare varandra och leda till en 
regionförstoring.  

Fördelen med Ostlänken är att den kommer vara dubbelspårig vilket innebär att man 
förbereder sig för hög kapacitet på järnvägen redan från början. Genom att bygga dubbelspår 
kan således attraktiviteten hålla i sig med Ostlänken vilket kan gynna Nyköping i slutändan. 
Ska effekterna dock bli så stora som möjligt med Ostlänken krävs det att kommunen redan nu 
förbereder sig för den kommande befolkningsökningen och företagen. Järnvägsspåret kommer 
leda till att attraktiviteten ökar och att fler väljer att flytta till Nyköping. Men järnvägsspåret i 
sig kommer inte leda till de effekter som man förväntar sig. Det gäller därför för kommunen 
att vara aktiv redan nu i sin planering genom att till exempel bygga bostäder, service, sjukvård 
och verksamhetsområden för att ge bra förutsättningar för de som vill flytta till kommunen. 
Ostlänken och en tydlig planering inför framtiden kan då medverka till de förväntade 
effekterna med projektet. Dessutom kan projektet leda till bättre samverkan i framtiden med 
andra berörda kommuner på sträckan som Nyköping även strävar efter. Speciellt de 
förväntningarna som finns på att fler studenter från Nyköping kan bo kvar i kommunen och 
pendla till andra universitet. 

Att Ostlänken eller liknande infrastrukturprojekt, främst järnvägsprojekt, kan påverka 
attraktiviteten, befolkningsmängden, pendling, arbetsmarknaden och andra faktorer genom 
bättre tillgänglighet är jag helt övertygad om. Ostlänken har stora möjligheter för 
kommunerna och regionerna längs sträckan att utvecklas åt det håll som man förväntar sig. 
Projektet i sig medför även positivism till kommunen i form av en stark framtidstro som det 
gäller att ta tillvara på för att få ut största möjliga effekter och nytta för kommunens invånare. 
Däremot har denna forskning inte riktat sig mot vilka personer som kan tänka sig att vilja 
pendla med Ostlänken i framtiden. När Ostlänken väl står färdigt och flera år därefter kan en 
undersökning göras om vilka som gynnas mest av ett regionalt järnvägsprojekt och en 
regionförstoring. Både aspekter som berör individen som hela samhällen. Framtida forskning 
om Ostlänken eller liknande projekt kan således vara ur ett jämställdhetsperspektiv och 
inkomstskillnader på individnivå samt om någon ort längs sträckan riskerar att bli en sovstad 
till en större ort. 
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