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Förord
Utredningen om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet är ett av
Trafikverket initierat komplement till Kapacitetsutredningen. Trafikverkets
grundläggande uppgift att bidra till ett effektivt transportsystem i landet påverkas
också av de funktioner och roller som anläggningar äger som inte förvaltas av
Trafikverket. Det har därför varit angeläget att utreda inlandsbanans funktion och roll i
sammanhanget. Resultatet av utredningen, som finns dokumenterat i denna rapport,
utgör ett bland flera underlag för den kommande åtgärdsplaneringen. Utredningen
begränsas således till övergripande bedömningar om banans samhällsekonomiska
betydelse. Den tar inte ställning till konkreta åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet
än mindre hur dessa eventuella åtgärder ska prioriteras i förhållande till åtgärder i
andra delar av transportsystemet.
Arbetet med rapporten har ägt rum under sommaren och hösten 2012. I direkt
anslutning till arbetet har Trafikverket arrangerat en hearing där intressenter och
berörda bjöds in för att lämna synpunkter såväl muntligt som skriftligt. En preliminär
rapport snabbremitterades för synpunkter bland dem som deltog på hearingen. Det
slutliga förslaget har vidare remitterats till en bred krets av intressenter. Remissvaren
har tagits om hand.
Arbetet med utredningen har letts av en styrgrupp. I styrgruppen har ingått Tommy
Jonsson, ordförande, samt Lennart Kalander och Arnold Vonkavara samtliga från
Trafikverket jämte Otto Nilsson från Inlandsbanan AB. I arbetsgruppen har ingått
Kenneth Natanaelsson från Trafikverket och Maria Boström från Inlandsbanan AB med
konsulten Bengt Jäderholm som projektledare. Representanterna från Inlandsbanan AB
har biträtt utredningen med underlagsmaterial och i arbetet lämnat värdefulla
synpunkter.
De analyser, överväganden, värderingar och bedömningar som görs i utredningen och
som återfinns i rapporten svarar Trafikverket ensamt för.
Borlänge i januari 2013
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Sammanfattning
Från och med år 2010 sker den långsiktiga planeringen på myndighetsnivå av
Trafikverket. Inlandsbanan - mellan Mora och Gällivare - som sedan början av 1990talet förvaltas av Inlandsbanan AB har legat utanför den långsiktiga planeringens
omedelbara intresse. Av propositionen Framtidens resor och transporter – transporter
för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) framgår att (dåvarande) Banverket i samråd med
övriga transportmyndigheter och regionala organ skulle analysera vilka av dagens
lågtrafikerade banor som utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv bör övervägas att
rustas upp till högre standard och för vilka banor standardhöjande åtgärder inte krävs
för att upprätthålla funktionen.
I den av regeringen initierade Kapacitetsutredningen 1 har inlandsbanans funktion och
roll behandlats i begränsad utsträckning. Denna utredning tar sikte på inlandsbanans
funktion och roll i transportsystemet och utgör ett bland flera underlag i den
kommande åtgärdsplaneringen.
Kapacitetsutredningen har ett tidsperspektiv som sträcker sig till 2050. Osäkerheten
om utvecklingen ökar påtagligt när man går ner på mindre geografiska områden.
Perspektivet i denna utredning sträcker sig därför inte lika långt in i framtiden som i
Kapacitetsutredningen. Det är dock väsentligt med ett långsiktigt perspektiv i frågor
som rör transportinfrastrukturen.
Utredningen begränsas – i likhet med Kapacitetsutredningen - till mer översiktliga
samhällsekonomiska analyser och överväganden. Valet av konkreta åtgärder ska göras
och bedömas utifrån bl.a. genomförda samhällsekonomiska kalkyler. Den typen av
kalkyler och analyser görs i särskild ordning i den långsiktiga planeringen av underhåll
och utveckling av transportinfrastrukturen. I den planeringen behandlas helheten och
därmed ges förutsättningar att under en given ekonomisk ram få en
samhällsekonomiskt effektiv allokering och användning av offentliga medel.

Inlandsbanans funktion och roll
Sammantaget har kommunerna haft en svagare tillväxt än landet i övrigt bl.a. till följd
av att arbetsmarknadsregionerna är små och glesa, 10 av de 15 kommunerna längs
inlandsbanan har tappat omkring en femtedel av sin befolkning under den senaste 20årsperioden. Skogs- och gruvnäringen dominerar näringslivet. Inom dessa näringar har
produktivitetsökningen varit mycket stark under perioden. Även fortsättningsvis
kommer näringslivet bland kommunerna längs inlandsbanan att domineras av skogsoch gruvnäringen. För råvarubaserade näringar finns ett tydligt behov av en effektiv
transportförsörjning och ett effektivt transportsystem, då transportkostnaderna svarar
för en relativt stor del av de totala kostnaderna i dessa näringar.
Antalet körda bruttotonkilometer på Inlandsbanan har varit relativt stabilt under åren
2007 – 2010, omkring 75 miljoner bruttoton per år. Under år 2011 uppgick antalet
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bruttotonkilometer till drygt 56 miljoner bruttotonkilometer. Minskningen orsakade av
minskade torvtransporter på sträckan Mora – Sveg. Godstrafiken är huvudsakligen
koncentrad till sträckan Mora – Sveg. De andra bandelarna som har lite mer
omfattande godstrafik är sträckorna till och från Hoting, där godstrafikens andel av den
totala godstrafiken på hela Inlandsbanan uppgått till mellan 26 och 35 procent åren
2007 – 2010.
Transporter av skogsråvara eller till viss del förädlad skogsråvara samt torv svarar för
nästan alla transporter. De prognoser som berör utvecklingen av uttaget av biobränsle
tyder i vissa fall på mycket stora volymökningar. Det finns emellertid flera faktorer som
spelar stor roll om, när och i vilken takt dessa prognoser kan förverkligas. Osäkerheten
kring dessa faktorer, som bl.a. rör framtida priser både på råvaror och förädlade
produkter och deras substitut inom landet och inte minst på världsmarknaden,
transportavstånd och transportpriser, m.m. är betydande.
När det gäller transporter av malm eller därur förädlade produkter återstår många
överväganden och beslut innan ställning kan tas till hur transporterna ska utformas och
läggas upp. Steget mellan prospektering och brytning är långt. En brytning av järnmalm
i den storleksklass som diskuteras upp mot 10 miljoner ton per år skulle självfallet, om
den blir aktuell, ställa extraordinära krav på transportinfrastrukturen i förhållande till
dagens standard. Separata utredningar krävs för att hantera dessa frågor.
Inlandsbanan fullgör flera funktioner idag. Själva banan ger för goda förutsättningar för
det omgivande samhället i form av alternativa förbindelser som annars inte skulle
finnas. För glest bebyggda delar ger detta en möjlighet att kunna behålla och utveckla
olika befintliga näringsverksamheter.
Banan utgör som nämnts - främst för skogsnäringen - en led för transporter av gods.
Genom att inlandsbanan har flera kopplingar till av Trafikverket förvaltat järnvägsnät
ger inlandsbanan en redundans i järnvägssystemet, vilket kan idag i vissa fall vara av
avgörande betydelse för industrin i Norrland och i Mellersta och Södra Sverige.
Inlandsbanan i sig är en attraktion som skapar förutsättningar för en utvecklad turism.
Slutligen kan banan utgöra alternativ för persontrafik både reguljärt och i form av
charter på vissa delsträckor för främst vinterturismen. För den reguljära persontrafiken
spelar inlandsbanan en mycket begränsad roll. Chartertrafiken vintertid kan komma att
utvecklas.

Underhållet och driften av inlandsbanan
Inlandsbanan AB får sedan år 1993 årligen bidrag från staten enligt särskilt avtal. Under
de senare åren har bidragit årligen uppgått till ca 112 miljoner kronor. Dessa medel ska
finansiera nödvändiga drift- och underhållsåtgärder på banan.
Av underhållsmedlen har i genomsnitt för de redovisade åren ca 17 procent behövt
läggas på det avhjälpande underhållet. Det betyder att ca 83 procent av
underhållsmedlen kunnat läggas på det förebyggande underhållet och på
reinvesteringar. En betydande del av reinvesteringsmedlen har också kunnat allokeras
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till bandelen Storuman – Gällivare. Det har medfört att bandelen från och med hösten
2012 kan upplåtas för trafik med 20 tons axeltryck.
Inlandsbanan AB har utarbetat en underhålls- och utvecklingsstrategi som omfattar
åren 2013 – 2022. Inlandsbanan AB har för perioden tagit upp åtgärder på
inlandsbanan som uppgår till ca 2,9 miljarder kronor. Av dessa svarar drift och
underhåll för drygt 1,0 miljard kronor, reinvesteringar för ca 1,3 miljarder kronor och
investeringar drygt 600 miljoner kronor. I genomsnitt per år är det en dryg
fördubbling av de insatser som gjorts årligen under de senaste fem åren.
Investeringarna avser höjning av bärigheten på bandelen Sveg – Brunflo (342 mkr),
ERTMS-R (260 mkr) på hela banan samt viss smärre åtgärder i övrigt. Reinvesteringarna
avser hela banan.

Sammanfattande samhällsekonomisk bedömning
Den sammanvägda samhällsekonomiska bedömningen av de transporter som går på
inlandsbanan är att banan ger näringslivet möjligheter till olika transportupplägg för att
tillgodose sina transportbehov. Transportkostnaderna för järnvägsalternativet kan i
vissa fall vara fördelaktigare för näringslivet i regionen, och därmed bidra till ökad
regionalekonomisk aktivitet. Inlandsbanan fyller även en roll som omledningsbana
under den närmaste framtiden för den norra delen. Om näringslivet inte kan garantera
sina transporter så får det konsekvenser på samhällsekonomin. Utredningens
bedömning i fråga om miljö och trafiksäkerhet är att valet av transportupplägg har små
effekter. Anledningen till det är framförallt att det går för lite godsvolymer på banan
för att effekterna ska bli betydande.
Av den teoretiska beskrivningen av godsvolymernas belastning på vägsystemet framgår
det tydligt att de godsmängderna som beskrivs inte skulle påverka funktionaliteten på
vägnätet nämnvärt. I den samhällsekonomiska översiktliga bedömningen väger de
positiva transportekonomiska vinsterna som uppstår för näringslivet och de marginella
externa effekterna inte upp de kostnader som samhället får bära i termer av
kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering av inlandsbanan.
I den samhällsekonomiska bedömningen behandlas inte samtliga aspekter. Vissa typer
av godstransporter såsom torv- och eventuella kalktransporter bygger i sin logistik och
till följd av tranportekonomin på att inlandsbanan finns. Inlandsbanan med dess
nuvarande standard ger också möjlighet till andra typer av transporter. I och med att
infrastrukturen finns där så bör den också utnyttjas på ett transportekonomiskt och
samhällsekonomiskt optimalt sätt. I den mån det krävs särskilda åtgärder prövas dessa i
sedvanlig ordning inom ramen för åtgärdsplaneringen.
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1. Bakgrund, syfte och utgångspunkter
Den statliga långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur har genom åren bedrivits
trafikslagsvis och huvudsakligen omfattat den infrastruktur som staten ansvarat för att
förvalta och utveckla. Från och med år 2010 ska den långsiktiga planeringen på
myndighetsnivå ske trafikslagsövergripande och hanteras av Trafikverket. Inlandsbanan
- mellan Mora och Gällivare - som sedan början av 1990-talet förvaltas av Inlandsbanan
AB har legat utanför den långsiktiga planeringens omedelbara intresse och haft en mer
eller mindre undanskymd plats i detta sammanhang.
I den av regeringen initierade Kapacitetsutredningen 2 har inlandsbanans funktion och
roll behandlats i begränsad utsträckning. Enligt utredningen har Trafikverket föreslagit
att Inlandsbanans funktion i det nationella transportsystemet och dess roll som
godsbana och omledningsbana utreds. Trafikverkets avsikt med den nu föreliggande
utredningen är att tillgodose detta behov. Fokus i denna utredning ligger på
inlandsbanan. Genom dess roll som gods- och omledningsbana behandlas kopplingarna
till det av Trafikverket förvaltade järnvägsnätet.
Kapacitetsutredningen har ett tidsperspektiv som sträcker sig till 2050. Det är möjligt
och relevant att ha ett sådant perspektiv på nationell makronivå. Ett så långt perspektiv
har inte varit möjligt att i alla avseenden ha i denna utredning. Osäkerheten om
utvecklingen ökar påtagligt när man går ner på mindre geografiska områden där
utvecklingen är beroende av enstaka aktörers agerande och utveckling. Det spekulativa
inslaget riskerar att bli alltför stort för att ens kunna göra översiktliga bedömningar.
Perspektivet i denna utredning sträcker sig därför inte lika långt in i framtiden som i
Kapacitetsutredningen. Självfallet kommer näringslivet i kommunerna längs
inlandsbanan även i det längre perspektivet att domineras av råvaruutfångst från
skogen och gruvnäringen. Det är alltid väsentligt med ett långsiktigt perspektiv i frågor
som rör transportinfrastrukturen.
Utredningen begränsas – på motsvarande sätt som gällde för Kapacitetsutredningen till mer översiktliga analyser och överväganden när det gäller omfattning och inriktning
på eventuella åtgärder för att få en effektiv transportförsörjning i de områden som i
detta fall som utgörs av där inlandsbanan sträcker sig. Valet av konkreta åtgärder ska
göras och bedömas utifrån bl.a. genomförda samhällsekonomiska kalkyler och analyser
enligt gällande trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen lagt fast. Den typen av kalkyler
och analyser görs i särskild ordning i den långsiktiga planeringen av underhåll och
utveckling av transportinfrastrukturen. Kalkylerna och analyserna baseras på avstämda
och konsistenta prognoser över den framtida utvecklingen av person- och
godstransporterna i olika delar av landet. I den planeringen behandlas helheten och
därmed ges förutsättningar att under en given ekonomisk ram få en
samhällsekonomiskt effektiv användning av offentliga medel. Åtgärder som planeras
ska därmed svara mot ett tydligt och på väldokumenterade grunder allmänt erkänt
behov. Den utredning som nu görs tar sikte på inlandsbanans funktion och roll i
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transportsystemet och utgör därvid ett bland flera underlag i den kommande
åtgärdsplaneringen.
Tidsperspektivet bakåt är de senaste 20-tal åren. Det betyder att utredningen
begränsas till inlandsbanans sträckning från Mora till Gällivare jämte de tvärbanor som
knyter samman inlandsbanan med det järnvägsnät som Trafikverket för statens räkning
förvaltar och utvecklar.
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. De tidigare sex delmålen har ersatts med ett funktionsmål Tillgänglighet
och ett hänsynsmål Säkerhet, hälsa och miljö. 3 Tillgänglighetsmålet innefattar att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Målet för den nuvarande svenska regionalpolitiken 4 såsom den formulerades i början
av 2000-talet är ”väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en
god servicenivå i alla delar av landet”. Målet ska nås genom att skapa förutsättningar
för regional tillväxt, något som successivt hade blivit allt viktigare för regionalpolitiken.
Tidigare var målen främst att skapa likvärdiga levnadsvillkor för alla invånare i landet
genom att omfördela resurser. Välfärden skulle höjas i regioner med låg välfärd på
bekostnad av välfärden i regioner med hög välfärd. Det handlade om att fördela den
tillväxt som skapats i landet jämnt mellan regioner. Fokus har alltså gått från att
omfördela den tillväxt som uppstått, till att försöka påverka tillväxten ”i förväg”.
Genom att föra en politik för att öka tillväxten i alla regioner förväntas den totala
nationella tillväxten öka. Regionalpolitiken ska bidra till att skapa förutsättningar som
leder till tillväxt i alla regioner. Regeringen uttrycker detta mål i propositionen som att
”den potential och livskraft som finns i alla regioner måste tas till vara”.
Den svenska infrastrukturen förändras successivt över tiden i takt med förändringar i
transportbehoven och i takt med de resurser som står till förfogande från tid till annan.
De transportmönster som avtecknar sig är relativt stabila över tiden. Några stora
snabba förändringar sker inte och kan inte förväntas ske vare sig i transportmönstren
eller i infrastrukturen. I enskilda fall och på det lokala och regionala planet kan
självfallet stora förändringar äga rum. Exempel härpå kan vara de stora transportbehov
som är förenade med det fall att nya gruvor öppnas och tas i drift. Bl.a. har stora
mängder järnmalm hittats i Jokkmokk. Det rör sig om brytningsvolymer om ca 10
miljoner ton årligen som ska transporteras Jokkmokk-Gällivare. Fortsätter utvecklingen
inom gruvindustrin så kommer det bli fråga om stora förändringar främst i Norrbotten,
Västerbotten samt i Bergslagen.
Nu föreliggande utredning inleds med en genomgång av trafikpolitiken - dess mål och
medel. Vidare redovisas de inriktningar och överväganden som varit vägledande i
3
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kapacitetsutredningen och i den av regeringen beslutade gällande långtidsplanen för
transportinfrastrukturen.
I utredningen görs därefter en historisk resumé över banans tillkomst och utveckling
med särskilt koncentration på det som föregick överlåtelsen av förvaltningen från
staten till ett särskilt inrättad, kommunalägt, bolag med ansvar för den fortsatta driften
och underhållet av Inlandsbanan samt vad som avtalet mellan staten och bolaget
syftade till.
Härefter följer några kapitel som tar sikte på befolknings- och näringslivsutvecklingen i
kommunerna längs inlandsbanan. En beskrivning av utvecklingen som rör befolkning
och näringsliv syftar dels att sätta in inlandsbanan i sitt regionala sammanhang, dels att
lyfta fram banans betydelse som en förutsättning för det näringsliv som dominerar i
området. Därefter redovisas syftet med det stöd som getts från statens sida till
Inlandsbanan AB och hur det har används. Den redovisningen ligger till grund för en
bedömning av statusen på Inlandsbanan. Denna status jämförs sedan med den som
finns hos de av staten genom Trafikverket förvaltade bandelar (tvärbanorna) som
knyter samman inlandsbanan med det statliga bannätet i övrigt. Vidare redovisas
kortfattat den status som vägnätet, Europaväg 45 (E45), har längs inlandsbanan.
I de avslutande kapitlen konkretiseras inlandsbanans funktioner och överväganden
görs om vilken roll som Inlandsbanan fullgör och kan komma att fullgöra i det samlade
transportsystemet i landet.

2. Trafikpolitiken – dess mål och medel
Den svenska järnvägsmarknaden har undergått betydande förändringar under de
senast 20 – 25 åren. En mängd institutionella förändringar har ägt rum som
kännetecknats av en stark avmonopolisering och en avskiljning av trafikrörelserna från
den statliga myndighetsvärlden. En successivt ökad konkurrens i kombination med
betydande investeringar i infrastrukturen har påtagligt förbättrat villkoren för
järnvägen. Den har blivit mer konkurrenskraftig och de institutionella förändringarna
har gett utrymme för nya transportlösningar och nya initiativ. Det har också fört med
sig en ökad trafikvolym såväl för gods- som persontrafiken.
Den 1 april 2010 inrättades Trafikverket med ett trafikslagsövergripande ansvar för
transportsystemets funktionalitet. Avvägningen mellan olika åtgärder och olika
trafikslag lades då på en ansvarig myndighet. Även detta förhållande ger nya
infallsvinklar på frågan om utvecklingen av trafiken på de lågtrafikerade banorna.
Vidare har Trafikverket ansvaret för drift, underhåll och byggande av både det väg- och
järnvägsnät som staten förvaltar. Den optimering av insatserna som då måste ske
kommer att påverka förutsättningarna för de lågt trafikerade banorna.
Till det bör också läggas det i senaste planeringsomgången nya inslaget som rör
medfinansiering av infrastrukturinvesteringar från kommuner, regioner och näringsliv.
Därmed ges nya förutsättningar både ekonomiskt och tekniskt för utveckling av de
banor som hittills betecknats som lågtrafikerade och som längre tillbaka i tiden varit
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föremål för överväganden om nedläggning och kanske i vissa fall upprivning. Det
betyder inte att alla de banor kan utvecklas positivt. Det krävs en transportefterfrågan
och det krävs lokala och regionala engagemang av olika slag för att säkerställa en
positiv utveckling.
Det är väsentligt att analysera förutsättningarna att bedriva järnvägstrafik. Det är olika
förutsättningar att bedriva person- respektive godstrafik. Det är skilda tekniska och
därmed ekonomiska villkor att bedriva godstrafik jämfört med persontrafik på järnväg.
Kraven på bl.a. komfort, tidhållning och säkerhet är skilda. Dessa skillnader är av
betydelse för kostnaderna att bedriva järnvägstrafik.
Vad som är den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska
marknaden brukar mätas med graden av substitutionsmöjligheter. På efterfrågesidan
handlar det om med vilken lätthet köparna kan tillfredsställa sin efterfrågan genom att
byta till några näraliggande produkter i form av varor och tjänster vid ändrade
prisrelationer eller ändrat utbud. Med substitutionseffekter på utbudssidan handlar
det om med vilken lätthet (lönsamhet) producenter kan ställa om sin
produktionsapparat och producera mer av den vara/tjänst som priset har höjts på eller
efterfrågan ökat. I grunden handlar det om beroendeförhållanden mellan köpare och
säljare. Ju högre beroendet är desto högre pris för att bryta en relation.
Transaktionskostnaderna stiger med beroendet.
Att bryta transportmönster och ändra sina resvanor eller tranportupplägg är i
allmänhet inte lättvindigt. Kraven på trygghet och långsiktighet är ofta relativt höga.
Det är således förenat med uppoffringar att byta från bil till buss eller från buss till tåg
och även omvänt. På motsvarande sätt finns en (ofta betydande)tröghet i ändrade
upplägg för godstransporter.
Den svenska transportpolitiken bygger på att transporter i huvudsak är marknadsstyrda
med ett decentraliserat beslutsfattande hos enskilda individer, hushåll och företag.
Efterfrågan på transporter bestämmer utbudet av olika transportlösningar. Den mängd
beslut som dagligen ska tas kan enbart ett decentraliserat beslutssystem klara. För att
detta decentraliserade beslutsfattande ska bli rationellt krävs att hänsyn tas till alla de
konsekvenser och den resursförbrukning som följer av beslutet. Information om dessa
effekter måste finnas hos den som tar beslutet om transporten.
För att klara dessa för transportsystemet centrala huvuduppgifter krävs farbara och
framkomliga anläggningar där trafiken leds så att inga allvarliga köer och kollisioner
inträffar och att människor och gods kommer fram vid den tid som man förväntar sig.
Ett ensamt trafikslag klarar inte detta. Det krävs kombinationer av trafikslag med olika
uppgifter i det samlade transportsystemet för att svara mot det transportbehov som
dagligen gör sig gällande. Många enskilda transportbehov måste mötas med en
kombination av trafikslag för att bli tillräckligt effektiva.
Skalfördelar och odelbarheter i infrastrukturen, nätverksekonomi, hantering av stora
risker samt transportinfrastrukturens karaktär av så kallad kollektiv vara, gör att en
marknadslösning för tillhandahållande av transportsystemens infrastruktur riskerar att
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leda till både att alltför lite infrastruktur tillhandahålls och att, ur samhällsekonomisk
synpunkt, alltför lite infrastruktur utnyttjas till exempel på grund av
monopolprissättning. Av dessa skäl finns ett stort offentligt åtagande när det gäller
finansiering av infrastrukturanläggningar.
Infrastrukturen i form av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och därtill knutna
informationssystem ska skötas, underhållas och utvecklas för att på bästa sätt
underlätta transporter av gods och personer. Uppgiften är att överbrygga avstånd
resurseffektivt, säkert och med så begränsade konsekvenser på miljön som möjligt.
Som ett led i detta arbete har politiska reformer genomförts som syftat till att skapa
organisatoriska, finansiella och administrativa förutsättningar för ett effektivare
utnyttjande av infrastrukturen. Andra led i arbetet har omfattat investeringar i nya
anläggningar och uppgraderingar av befintliga samt harmonisering av tekniska
förutsättningar för att underlätta gränsövergångar vid internationella transporter.
Integrering och harmonisering är ledstjärnorna för att skapa effektivare transporter
och effektiva transportlösningar.
Det finns en rad olika styrmedel som i olika kombinationer kan användas av riksdagen,
regeringen, myndigheter och kommuner för att uppnå de transportpolitiska målen.
Några av de viktigaste styrmedlen är olika former av ekonomiska styrmedel (skatter
och avgifter, kostnadsansvaret, principer för fördelning av infrastrukturmedel,
subventioner av trafik m.fl.), regleringar, information, forskning och utveckling,
målstyrning av trafikverken, infrastrukturella åtgärder i form av drift, underhåll och
utveckling av anläggningar samt förhandlingar och överenskommelser, m.m.
Enligt vad som fastslogs i 1998 års transportpolitiska beslut (rskr 1997/98:226) ska de
skatter och avgifter som tas ut av trafiken och är transportpolitiskt motiverade,
motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader och bidra till att de
transportpolitiska målen nås. Utvecklad tillämpning av kostnadsansvaret på såväl
nationell som internationell nivå är ett viktigt medel i utvecklingen mot ett effektivt
och långsiktigt hållbart transportsystem. Priset har en viktig samordnande,
resursallokerande och ransonerande roll. Priset ska bära information om värdet på alla
de resurser som tas i anspråk.
Styrande avgifter bör nyttjas för att effektivisera transportsystemet. Det sker bäst
genom att positiva och negativa externa effekter av trafiken internaliseras i det pris
brukaren möter. Här finns anledning att generellt ta fram bättre och aktuellt underlag
som gör att precisionen i prissättningen av de externa effekterna för olika trafikslag och
olika fordon samt i olika regioner blir effektivare. Det finns starka skäl för att genom
samhällsekonomiskt grundad avgiftssättning få ett effektivare utnyttjande av
transportsystemet.
Priset har till uppgift att skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan av en vara eller
tjänst. Priset har vidare en ransonerande och koordinerande uppgift. Priset ska bära
sådan information så att systemet kan fungera på ett åsyftat sätt. I de allra flesta fallen
kan marknaden själv uppnå en effektiv lösning både vad gäller utbud och prissättning
av varor och tjänster.
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Prissättningen för att utnyttja transportinfrastrukturen inom järnvägssektorn regleras i
järnvägslagen (2004:519). Enligt denna lag är huvudprincipen att prissättningen ska
baseras på den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Härutöver får man ta ut
särskilda avgifter under förutsättning att dessa är förenliga med samhällsekonomiskt
effektivt utnyttjande av infrastrukturen och att ett trafiksegment inte slås ut på grund
av de särskilda avgifterna. Extra avgifter för trängsel och bokning kan tas ut. Vidare kan
rabatter lämnas. Beslut om prissättningen i form av banavgifter åvilar
infrastrukturförvaltaren, dvs. Trafikverket när det gäller den statliga
järnvägsinfrastruktur som verket förvaltar och Inlandsbanan AB när det gäller
inlandsbanan.
Någon motsvarande lagstiftning finns inte för de övriga trafikslagen. Som allmän
princip har riksdagen lagt fast att det är den samhällsekonomiska marginalkostnaden
som ska gälla för hela transportsektorn.
Ett för lågt pris innebär att trafikvolymen blir större än vad som är samhällsekonomiskt
optimalt. Ett för högt pris innebär samhällsekonomiska förluster.
Det finns mycket som tyder på att betydande delar av väg- och järnvägstransporterna
är underprissatta. Internaliseringsgraden är utifrån beräkningar som gjorts (se
Kapacitetsutredningen) låg inom de allra flesta segmenten. Banavgifterna ligger för
närvarande på en sådan låg nivå att de varken har en styrande eller finansierande
effekt. Med trängselskatter på vägtrafiken i storstäderna har internaliseringsgraden
inom det trafikslaget blivit något bättre. Med för lågt satta priser kommer efterfrågan
på ny och utökad kapacitet att öka. Sättet att lösa problemet tenderar framför allt att
bli investeringar i ny och uppgraderad transportinfrastruktur.
Banavgifterna i Sverige har varit och är i en internationell jämförelse låga. De har också
varit oförändrade under många år. De samlade intäkterna per år har uppgått till drygt
0.5 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 4 procent av infrastrukturförvaltarens årliga
genomsnittliga kostnader för drift, underhåll och utveckling av
transportinfrastrukturen.
Regeringen har i budgetpropositionen år 2010 angett att en fördubbling bör ske av
intäkterna från banavgifter under den närmaste fyraårsperioden. Som en följd härav
har Trafikverket i Järnvägsnätsbeskrivningen 2011 beslutat göra en del förändringar i
avgiftsstrukturen och i avgiftsnivåerna.
Tabell 2.1 Avgifter inom järnvägen enligt järnvägsnätsbeskrivningen 2011 för statens
järnvägsinfrastruktur.
Avgiftstyp
Avgiftskomponent
Uttagsenhet Kronor
Marginalkostnadsbaserade
avgifter

5

Spåravgift

BTK 5

0,0036

Olycksavgift

TKM 6

0,81

BTK Bruttotonkilometer

13

Särskilda avgifter

Emissionsavgift lok

Liter diesel

0,87

Emissionsavgift
motorvagnar

Liter diesel

0,50

Särskild avgift för
persontrafik

BTK

0,0084

Passageavgift godstrafik
Öresund

Passage

2 800

Tåglägesavgift hög

TKM

1,67

Tåglägesavgift bas

TKM

0,27

Passageavgift högtrafik

Passage

150

De förändringar som beslutats beräknas ge en intäktsökning om ca 160 miljoner
kronor. Totalt beräknas ca 0,8 miljarder kronor tas in i avgifter från järnvägstrafiken år
2011 beräknat på den faktiska trafik som ägde rum år 2009. Intäkternas fördelning
framgår av nedanstående tabell.
Härutöver beräknas inflyta intäkter från rena tjänster i form av avgifter för uppställning
om ca 40 miljoner kronor.
Tabell 2.2 Intäkter från avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen 2011 baserat på
2009 års trafik, allt annat lika.
Avgiftstyp
Persontrafik Godstrafik Totalt
Marginalkostnadsbaserade avgifter 170

220

390

Särskilda avgifter

310

60

370

Summa

480

280

760

Regeringen fastställde i beslut den 29 mars 2010 (N2009/6374/TE) nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt definitiva
ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2010 -2021. Det beslutet innebar bl.a. att de
samlade intäkterna från banavgifter under perioden ska uppgå till ca 15,6 miljarder
kronor. Det betyder, med den takt som höjningarna av banavgifter kan ske i början av
perioden, att den årliga intäkten från banavgifter vid planperiodens slut måste uppgå
till ca 2 miljarder kronor, dvs. en fyrdubbling jämfört med nuvarande nivå. Trots denna
ökning kommer finansieringsgraden från avgifter inte att vara högre än ca 15 procent.
6

TKM Tågkilometer
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Enligt Medfinansieringsutredningen (SOU 2011:12) borde en grundläggande princip
vara att likvärdig infrastruktur som förvaltas av en och samma infrastrukturförvaltare
ska avgiftssättas på likvärdigt sätt både vad avser de marginalkostnadsbaserade
avgifterna för att få ett effektivt utnyttjande av existerande infrastruktur eller avgifter
som tas ut i syfte att finansiera ny infrastruktur. Vidare bör samma principer ligga till
grund för avgiftsuttag oberoende av om infrastrukturen avser väg- eller järnvägstrafik
eller sjö- eller luftfart. Om avgifter tas ut för att finansiera ny infrastruktur bör det
vidare ske på sådant sätt att eventuella samhällsekonomiska negativa konsekvenser
blir så små som möjligt.
Tabell 2.3 Tariffer för nyttjande av Inlandsbanans infrastruktur för år 2013.
Avgift,
Komponenter
Enhet
kr
0,0040 Per
bruttotonkilometer

Spåravgift
Olycksavgift

0,88 Per tågkilometer

Emissionsavgift dieseldrivna loktåg, bas

0 Per liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna loktåg, miljöklassade
steg III A

0 Per liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna loktåg, miljöklassade
steg III B

0 Per liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna motorvagnar

0 Per liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna motorvagnar,
miljöklassade steg III A

0 Per liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna motorvagnar,
miljöklassade steg III A

0 Per liter diesel

Inlandsbanan AB har hittills följt den prissättning som Trafikverket haft. Från 2013
kommer Inlandsbanan AB att helt slopa emissionsavgiften. Anledningen härtill är att
emissionsavgiften inte har någon styrande effekt för järnvägstrafiken då banan inte är
elektrifierad. Inlandsbanan AB:s grunduppfattning är att följa Trafikverkets avgiftsnivå
för motsvarande banor.
För tåglägen (persontrafik, godstrafik, tjänstetåg och spärrfärder) tas ut en avgift på
0,20 kronor per tågkilometer. Trafikverket tar ut tåglägesavgift mellan 0,20 kronor per
tågkilometer och 1,70 kr per tågkilometer beroende på trafikbelastningen på sträckan.
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3. Inriktningar och överväganden i
kapacitetsutredningen och andra långsiktiga planer
och utredningar

Viktiga inslag i de långsiktiga planerna för transportinfrastruktur:

•
•
•

Stor satsning på underhållsåtgärder
Stor satsning på att ta bort flaskhalsar i infrastrukturen
Effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur

Regeringen fastställde den 29 mars 2010 den nationella trafikslagsövergripande planen
för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. Fastställelsen gällde
trafikverkens förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2010–2021
med de omprioriteringar som framgår av beslutet. I skrivelse till riksdagen lämnade
regeringen en redogörelse för innehållet i beslutet. Regeringen fastställde även de
definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2010–2021.
Som exempel på vilka utmaningar Sverige står inför kunde enligt regeringen nämnas att
den globala tillväxten förväntas fortsätta öka efterfrågan på skogs- och mineralråvaror.
Efterfrågan kommer att utvecklas i takt med krav från en ökande världsbefolkning, en
utvecklad välfärd och därmed ökande industriell produktion. Sverige är Europas största
producent av basvaror såsom papper, pappersmassa och järnmalm. En strategisk fråga
är hur dessa naturresurser ska kunna förädlas och transporteras på ett effektivt och
miljöanpassat sätt i hela kedjan från producent till kund.
Ett annat exempel är att kunskap blir en allt viktigare del av värdet i produktionen.
Möjligheterna för enskilda att hitta ett arbete eller för företag att anställa medarbetare
med rätt kompetens ökar med befolkningsmässigt större arbetsmarknadsregioner.
Sveriges befolkning ökar och omfördelningar sker mellan olika platser. Nya
bostadsområden och arbetsplatser växer fram. Regionförstoring ökar möjligheter för
individer att hitta attraktiva arbetsplatser och livsmiljöer inom pendlingsavstånd. Väl
fungerande persontransporter har därmed en ökande betydelse för näringslivets
konkurrenskraft. I det sammanhanget bör också besöksnäringen uppmärksammas som
en växande näringsgren där god tillgänglighet till turistiska målpunkter kan ha
avgörande betydelse.
För att de svenska och internationella långsiktiga klimatpolitiska målen ska kunna nås
krävs enligt regeringen en genomgripande omställning av fordonsparken och
transportsystemet. Enligt regeringen bör Sverige år 2030 ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen. Det är därför angeläget att de sammantagna
investeringarna som görs inte försvårar måluppfyllelsen. Regeringen har vidtagit en rad
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åtgärder som främjar fordon med lägre koldioxidutsläpp och som till exempel inneburit
att antalet miljöbilar ökat kraftigt sedan år 2006, men en effektivare utformning av
infrastrukturen kan också bidra till att de klimatpolitiska målen nås.
Dessutom innebär risken för påtagligt förändrade och extrema väderförhållanden
ökade krav på att säkra funktionen hos befintlig infrastruktur. Bland annat behövs
förstärkningar för att minska risken för ras och skred. Att drift och underhåll sköts är
också viktigt för att till fullo kunna utnyttja transportsystemets kapacitet. Det måste i
transportsystemet finnas beredskap för vintrar med mycket snö och kyla.
Avsättningarna för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar har ökats i flera
steg. År 2006 var avsättningen 3,8 miljarder kronor för drift och underhåll av järnväg
och 7,1 miljarder kronor för väg. Fyra år senare är nivåerna 5,2 miljarder kronor
respektive 9,1 miljarder kronor. Även statsbidraget till enskilda vägar har ökat från 691
miljoner kronor år 2006 till 917 miljoner kronor i år.
Skötseln av den befintliga infrastrukturen har stor betydelse för transportsystemets
funktion. Drift- och underhållsinsatser innebär att brister åtgärdas och kan också
omfatta ett visst mått av modernisering och förbättring t.ex. i form av ökad bärighet
och nya och bättre säkerhetssystem. De utökade medlen har bland annat gett
möjlighet till kraftsamlingar av åtgärder på järnvägssystemen i Stockholms län, Västra
Götalands län och Skåne län.
I början av år 2009 såg regeringen flera skäl till att gå vidare med en större satsning på
drift och underhåll av vägar och järnvägar. Detta skedde för att undvika
kapitalförstöring av den befintliga infrastrukturen som hade ett eftersatt underhåll på
både väg- och järnvägssidan och för att nå målen i transportpolitiken.
Under rubriken Lågtrafikerade banor konstaterar regeringen att delar av det
lågtrafikerade järnvägsnätet kan ha en viktig funktion som matarlinjer till de större
stråken. Ett antal åtgärder i den nationella planen avser lågtrafikerade banor. Till
exempel Kristinehamn–Nykroppa, Tjustbanan, Bohusbanan (Göteborg–Uddevalla),
Inlandsbanan, Kilafors–Söderhamn, Västerdalsbanan och Hargshamnsbanan. I
propositionen Framtidens resor och transporter – transporter för hållbar tillväxt (prop.
2008/09:35) slog regeringen fast att Banverket i samråd med övriga
transportmyndigheter och regionala organ skulle analysera vilka av dagens
lågtrafikerade banor som utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv bör övervägas att
rustas upp till högre standard och för vilka banor standardhöjande åtgärder inte krävs
för att upprätthålla funktionen. Trafikverket bör under planeringsperioden löpande, i
dialog med regioner och operatörer, se över möjligheterna att vidta ytterligare
åtgärder på lågtrafikerade järnvägar.
Det finns enligt Trafikverkets kapacitetsutredning kapacitetsbrister i transportsystemet
men också potentialer. De största bristerna finns inom järnvägen, men brister finns
även inom väg, främst i storstadsområdena. Bristande bärighet finns både i väg- och
järnvägsnätet i delar av landet. Potentialer finns inom sjöfarten för godstrafiken men
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också buss och cykel för persontrafik. Det förväntas att såväl gods- som
persontransporterna kommer att öka kraftigt till år 2050. Att enbart bygga nytt
kommer inte att vara ekonomiskt hållbart eller lösa kapacitetsproblemen.
Det finns potential att lösa delar av problemen genom samverkan mellan alla trafikslag,
och det finns stora möjligheter att effektivisera i transportsystemet. Fyrstegsprincipen
är en grundläggande utgångspunkt. Den innebär att man i första hand överväger
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt, i andra
hand åtgärder som effektiviserar användningen av infrastruktur och fordon, i tredje
hand begränsade ombyggnadsåtgärder och i fjärde hand nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.
Den största och snabbaste möjligheten att öka kapaciteten finns i vårt befintliga
system. Systemet behöver användas på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt.
Dessutom behöver systemet främja effektiva övergångar mellan trafikslagen. Drift och
underhåll, trimningsåtgärder och styrmedel är åtgärder som säkerställer att
transportsystemet är robust och maximerar kapaciteten. Styrmedlen måste utformas
så att trafikslagen används effektivt och att de ger konkurrensneutralitet.
Trafikverket föreslår prioriterade paketlösningar för att möta behoven där bristerna är
som störst, i storstadsregionerna och på starkt trafikerade vägar och järnvägar. För
Stockholm, Göteborg och Malmö har paket av åtgärder tagits fram inom drift,
underhåll, reinvesteringar, effektiviseringar av befintligt system samt investeringar.
Potentialen att öka kapaciteten och minska trängseln ligger i kollektivtrafik och i cykeloch gångtrafik, vilket också bidrar till våra miljömål. Även för utveckling av övrig
persontrafik finns förslag på paketlösningar.
För godstrafiken prioriteras åtgärder inom ett strategiskt nät med utpekade vägar,
järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler. Klimatmålen för transportsektorn
kan nås med hjälp av bland annat teknikutveckling, styrmedel och fysisk planering mot
ett mer transportsnålt samhälle, men det krävs även investeringar, främst i järnväg.
När det gäller konkreta åtgärder inom Trafikverkets region Nord föreslår Trafikverket
följande:
•
•
•
•
•
•

Effektivare järnvägstrafik på Stambanan genom övre Norrland och Botniabanan
genom mer enkelriktning av godstrafiken så banorna fungerar mer som ett
dubbelspår
Utred möjligheten att använda Inlandsbanan för omledning
Tillåta längre och tyngre fordon i vissa relationer, ett exempel på detta är ETTprojektet
Värme i ett körfält vid stigning på det strategiska godsnätet
Bärighet och erforderlig breddning på det för näringslivet prioriterade vägnätet
inklusive väg mellan Pajala och Svappavaara
Ökad kapacitet i form av förlängda mötesstationer och nya mötesspår på
Malmbanan
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•
•

Ökad kapacitet Umeå–Boden
Breddning och ökad standard på delar av E10

4. Inlandsbanans historik och utveckling

Några viktiga händelser för inlandsbanan:

•
•
•
•
•

Inlandsbanan invigdes år 1937
Nedläggning av trafiken på bandelen Lesjöfors – Mora i slutet av 1960-talet
Diskussion om nedläggning av banan i slutet av 1980-talet
Inlandsbanan AB etablerades 1992 för att överta förvaltningen av inlandsbanan
mellan Mora och Gällivare
Årligt statligt driftbidrag från och med 1993

4.1 Inlandsbanans tillkomst
Genom utbyggnaden av stambanorna hade Norrland försetts med järnväg i nordsydlig
riktning. Inlandet var dock utan järnvägsförbindelse. Ett skäl var att det var glest
befolkat och saknade industri. Tanken att en järnvägsförbindelse skulle bidra till
utveckling hade sedan länge förts fram. Två sydliga privatbanor färdigställdes omkring
sekelskiftet 1800/1900 mellan Kristinehamn och Mora och mellan Orsa och Sveg. Via
länken Mora – Orsa av dåvarande Gävle – Dala järnväg var de förbundna med
varandra.
Genom successiva riksdagsbeslut gavs inlandsbanetanken konkret form. Slutresultatet
blev en statligt byggd bana mellan Gällivare och Sveg via Arvidsjaur, Storuman och
Östersund samt statsförvärv av privatbanorna mellan Kristinehamn och Sveg. Därtill
byggdes tre förbindelsebanor (tvärbanor) mellan Inlandsbanan och stambanan genom
Övre Norrland. Vidare byggdes en bana mellan Sveg och Hede och två korta bibanor
Ulriksfors - Strömsund resp. Jämtlands Sikås - Hammerdal i Jämtland. Byggandet höll på
mellan år 1910 och 1937 7. Inlandsbanan i hela dess sträckning och omfattning invigdes
1937. Trafiken på bandelen Kristinehamn – Mora lades ned i omgångar från slutet av
1960-talet, men har återupptagits söder om Persberg. Till delar har järnvägen rivits
upp.

7

Den svenska järnvägen, Trafikverket, Författare Sven Bårström och Pelle Granbom. Utgiven år
2012.
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Figur 4.1 Inlandsbanans nuvarande sträckning och omfattning

4.2 Inlandsbanans förvaltning och utveckling de senaste 20 åren
4.2.1 Statsmakternas överväganden och beslut
Inlandsbanans funktion och roll i det svenska transportsystemet har sedan dess fortsatt
varit föremål för många utredningar och överväganden genom åren. Fram till slutet av
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1980-talet ingick Inlandsbanan (sträckan Mora - Brunflo, Östersund-Gällivare)
fortfarande som en del i statens spåranläggningar. På grund av höga
underhållskostnader, en förestående nedläggning av persontrafiken samt små
godsvolymer diskuterades en nedläggning av banan helt eller delvis.
Riksdagens trafikutskott uttalade vid 1990/91-års riksmöte (TU 19) beträffande
inlandsbanan att ansvaret för trafiken på inlandsbanan i första hand borde överlåtas på
berörda trafikhuvudmän och att ett statsbidrag borde utgå. Trafikhuvudmännen skulle
pröva om de inom bidragsramen kunde driva järnvägstrafik på banan. Om detta inte
var möjligt skulle prövas om Inlandskommunerna Ekonomisk Förening kunde ta över
ansvaret för järnvägstrafiken.
Vid fortsatt järnvägstrafik borde befintlig vagnpark få disponeras utan kostnad. Om det
med de angivna villkoren inte var möjligt att fortsätta järnvägstrafiken fick
trafikhuvudmännen använda bidraget för annan persontrafik (exempelvis busstrafik)
enligt det avtal som hade slutits med det statliga Transportrådet. Till betänkandet
fogades i stort antal reservationer. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.
Godstrafiken på inlandsbanan hade enligt trafikutskottet stor betydelse för näringslivet
i Norrlands inland. Utskottet menade därför att det var nödvändigt med betydande
satsningar på banan för att göra det möjligt att upprätthålla en effektiv godstrafik.
Detta var även nödvändigt av regionalpolitiska skäl. Utskottet såg det som angeläget
att dessa satsningar genomfördes. Utskottets ställningstagande innebar att många av
motionsyrkandena helt eller delvis blev tillgodosedda.
På initiativ av arbetsmarknadsutskottet uttalade riksdagen våren 1991 att det fanns
skäl att med regionalpolitiska medel bidra till projektet Sommartrafik på Inlandsbanan
(1990/91:AU26, rskr. 308). Den dåvarande regeringen beslutade därefter den 30 maj
1991 att de berörda länsstyrelserna fick använda disponibla regionalpolitiska medel för
finansiering av sommartrafik på inlandsbanan. De tre nordligaste länsstyrelserna
beslutade med anledning av detta att ge ekonomiskt bidrag med sammanlagt 6 milj.kr.
till Inlandskommunerna Ekonomisk Förening för turisttågstrafik på delsträckan
Östersund-Gällivare fr.o.m. den 10 juni t.o.m. den 15 september 1991. Till den
ekonomiska bilden hör även att kommunerna längs delsträckan Östersund – Gällivare
bidrog med 600 000 kronor för särskilda marknadsföringsinsatser för sommartrafiken
1991.
Regeringen tillsatte i juli 1991 f.d. landshövdingen Curt Boström att göra en
kartläggning av förutsättningarna för framtida sommartrafik på inlandsbanan. Boström
fick därefter genom ett regeringsbeslut i oktober samma år i uppdrag att förbereda den
trafik som då bedrevs på inlandsbanan. I detta uppdrag ingick även att samordna den
då aktuella trafiken på banan med den busstrafik som bedrevs i området.
I regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 uttalade den nytillträdda regeringen att
trafiken på inlandsbanan kommer att fortsätta under ett år i syfte att ge tid att pröva
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framtiden för banan. Regeringen beslutade vid sammanträde den 12 december 1991
att en kommitté tillkallades för att utreda inlandsbanans framtid.
Den kommitté som regeringen tillsatte skulle kartlägga förutsättningarna för
persontrafik på inlandsbanan och lämna förslag till hur den borde bedrivas i framtiden.
Kommittén skulle i första hand belysa möjligheterna att utveckla sommartrafiken men
också studera vilka förutsättningar som fanns för att bedriva viss året runt trafik.
Utredningens resultat skulle ge underlag för ett ställningstagande till om
persontrafiken på banan borde fortsätta efter den då aktuella perioden.
En utgångspunkt för arbetet var stor restriktivitet vad gällde ekonomiskt engagemang
från statens sida. Kommittén skulle vidare, som en förstahandslösning, utgå från att
huvudmannaskapet för trafiken och den för detta ändamål använda infrastrukturen
inte skulle vara statligt.
Kommittén skulle i nära samråd med SJ belysa utvecklingsmöjligheter och lämpliga
former för den framtida godstrafiken på banan. Kommittén skulle pröva om en
samordning av trafikeringsrättigheterna för person- och godstrafik kunde bidra till att
förutsättningarna för framtida persontrafik på banan förbättrades.
Arbetet skulle bedrivas i nära samråd med berörda regionala intressenter. Kommittén
skulle vidare pröva vilka organisatoriska former för en framtida trafik som bäst tog till
vara de regionala intressenternas engagemang i banan. Utredningsuppdraget skulle
vara slutfört i mars 1992. Kommittén överlämnade sitt betänkande Nya inlandsbanan
(SOU 1992:32) till chefen för kommunikationsdepartementet den 23 mars 1992.
Inlandsbanekommittén framhöll att inlandsbanan hade ett betydande värde i sig som
en kulturbana genom stora delar av vårt land. Det var enligt utredningen uppenbart att
en avveckling av persontrafiken riskerade att dämpa den entusiasm och
utvecklingskraft som människorna i inlandet visade. Ett offensivt arbete med att
utveckla godshanteringen på inlandsbanan skulle kunna ge fler företag bättre
möjligheter på marknaden och ge förutsättningar för en industriell utveckling i
inlandet. För skogsbruket kunde enligt kommittén effektiva järnvägstransporter med
s.k. miniterminaler för lastning direkt på vagn innebära att problemen med de långa
avstånden till marknaden reducerades.
Kommittén framhöll vidare att banan hade en viktig roll för turismen i inlandet efter de
satsningar som gjorts på 80-talet. Inlandsbanan var viktig som marknadsföringssymbol
för hela inlandet. Den skulle också ge möjligheter att bygga upp ett småskaligt utbud
som kompletterade den mer storskaliga anläggningsturismen och skulle kunna höja
resursutnyttjandet på hotell och i stugbyar. En utveckling av turismen var också särskilt
angelägen då den skulle bidra till att differentiera arbetsmarknaden i inlandet.
Enligt kommittén hade inlandsbanans betydelse från försvarspolitisk synpunkt minskat.
Intresse fanns emellertid för att banan ändå skall behållas intakt åtminstone upp till
Arvidsjaur.
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I ett Europaperspektiv framstod inlandsbanan som unik ansåg kommittén. Den går –
som kommittén påpekade - genom ett av de få sammanhängande vildmarksområdena i
Europa och skulle öka tillgängligheten till ett internationellt sett attraktivt
turistområde. För EG skulle inlandsbanan mycket väl kunna tänkas vara ett intressant
turistiskt utvecklingsprojekt.
Kommittén redovisade vidare på följande sätt sina närmare överväganden när det
gällde olika slag av transporter.
Kommittén bedömde att det fanns underlag för godstrafik på i stort sett hela sträckan
Mora-Arvidsjaur. Norr därom var godsunderlaget för svagt. Med nuvarande
organisation av transporterna fanns enligt kommittén risk för att godspotentialen inte
utnyttjades.
En förutsättning för ökad godstrafik var att särskilda operatörer som kunde hantera
små godsmängder, ge god kundservice och hålla låga priser, skulle få möjlighet att
trafikera banan. Erfarenheter av s.k. shortline-bolag i utlandet och även i Sverige visade
enligt utredningen att detta var möjligt
Vad gällde turisttrafiken fanns enligt kommittén goda möjligheter med ett
kundanpassat utbud att fördubbla antalet resenärer till ca 40 000 per år i slutet av
1990-talet. För att detta skulle kunna ske måste turistsatsningen utvecklas avsevärt.
Resekomforten måste öka menade kommittén vilket skulle kunna ske genom vanliga
loktåg eller ombyggda rälsbussar med nya säten, luftkonditionering, nya motorer etc.
Dessutom måste attraktionerna längs banan utvecklas. Det var också nödvändigt att
marknadsföringen intensifierades ytterligare.
Enligt kommittén borde ett särskilt bolag bildas för att möjliggöra den kraftfulla
satsning på turismen som krävdes. Detta bolag - "Inlandståget AB" (ITAB) - skulle
samordna satsningen, hantera marknadsföringen m.m. Intressenter fanns för en sådan
bolagsbildning.
En förutsättning för en utvecklad trafik på inlandsbanan var enligt kommitténs mening
att ett nytt bolag bildas - Inlandsbanan AB (IBAB) - för att sköta vissa funktioner som
inte kunde hanteras av enskilda operatörer, exempelvis
•
•
•
•
•
•

Fördelning av trafikeringsrätter
Fördelning av investeringsmedel efter banan
Ansvar för tågplanering och trafikledning
Ansvar för upphandling av banunderhåll och upprustning
Förvaltning av vissa lok, motorvagnar, underhållsutrustning, m.m.
Eventuell förhyrning av vissa stationer av SJ.

Det nya bolaget borde enligt kommittén få full nyttjanderätt till banan, garanterad
under en förhållandevis lång period, exempelvis 20 år. Banan skulle även i
fortsättningen ägas av staten, men äganderätten kunde också, om så befanns lämpligt,
överföras på det nya bolaget och då utan krav på ersättning enligt kommittén.
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Kommittén förordade att ansvaret för banhållningen överfördes från Banverket till
detta bolag. Banverkets underhålls- och upprustningsmedel borde få disponeras av det
nya bolaget på hela banan. Ett antal funktioner som naturligt hör samman borde enligt
utredningen samlas under IBAB. Bolaget borde emellertid inte svara för någon operativ
verksamhet på banan vare sig det gällde trafikering eller underhåll. Dessa uppgifter
borde överlåtas till eller upphandlas frän enskilda entreprenörer. IBAB borde få rollen
av infrastrukturhållare och beställare. Entreprenörerna skulle konkurrera om trafiken
och underhållet för att därigenom pressa kostnaderna. IBAB:s verksamhet skulle
finansieras genom bl.a. banavgifter, leasing av utrustning m.m. och genom ersättning
från staten för tågledning och banunderhåll.
Kommittén förordade ett bolag med aktiemajoritet hos kommunerna längs banan.
Riksdagen beslutade 1993 att förvaltningen av inlandsbanan skulle överföras från
Banverket till Inlandsbanan AB (IBAB), ett bolag som skulle ägs av kommunerna längs
banan. Villkoren för detta reglerades i ett särskilt avtal mellan staten och IBAB. IBAB
fick nyttjanderätt till banan och förband sig att driva och förvalta anläggningen enligt
avtalet. I detta låg också att IBAB tog över det särskilda ansvar som gällde innehavare
av järnväg. Banan skulle dock fortfarande ägas av staten. Det ursprungliga avtalet
reviderades 2005 och nuvarande avtal gäller till 1 maj 2013.
Även de ekonomiska villkoren regleras i avtalet. Staten förbinder sig att årligen ge ett
särskilt bidrag som avser drift och underhåll. Enligt avtalet kan staten också utge bidrag
till vissa investeringsåtgärder på inlandsbanan. År 2009 beslutade dåvarande Banverket
att utge bidrag om sammanlagt 70 miljoner kronor för investeringar för att förbättra
säkerheten i trafikeringen samt införande av datakommunikationssystem E-tam för
tågklarering. Bidraget utbetalas numera av Trafikverket. Övriga finansieringskällor för
IBAB utgörs av de banavgifter godstrafiken genererar samt försäljning av tjänster.

4.2.2 Utvecklingen på Inlandsbanan de senaste 20 åren
Riksdagsbeslutet att föra över ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB
grundades på en vilja att förbättra förutsättningarna för näringslivet och dess
utveckling hos kommunerna längs banan. Det finns därför anledning att följa upp
utvecklingen under de 20 år som har gått sedan riksdagsbeslutet om överföring av
förvaltningen till Inlandsbanan togs.
I tabell 4.1 framgår den finansiella utvecklingen i Inlandsbanan AB under perioden 1992
– 2011. Uppgifterna är hämtade från bolaget årsredovisningar för respektive
verksamhetsår. Verksamhetsåret 1993/94 och verksamhetsåret 1998 omfattar 18
månader. Av tabellen framgår att bidragsgivningen de första åren efter att staten
överlåtit förvaltningen av Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) var relativt kraftfull
och var en följd av tidigare fattade beslut. Fr.o.m. år 1999 och fram till att ett nytt avtal
tecknades fr.o.m. år 2005 var bidragsgivningen på en lägre nivå. Därefter har det
generella och avtalsbundna bidraget uppgått till ca 110 miljoner kronor årligen.
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Tabell 4.1. Intäkter och kostnader i rörelsen för Inlandsbanan AB under perioden
1992 – 2011, miljoner kronor.
Övriga
Årtal
Intäkter Varav
Kostnader Varav
Resultat
bidrag
intäkter
avskrivningar
1992

0

0

0

0

0

1993/94 8

155

146

9

153

2

2

1994/95

124

112

12

121

2

3

1995/96

151

139

12

141

2

10

1996/97

145

135

10

136

3

9

1998 9

169

145

24

162

4

7

1999

95

88

8

93

3

2

2000

92

84

8

94

3

./. 2

2001

78

71

7

78

3

0

2002

71

64

8

75

3

./. 4

2003

79

71

7

79

2

0

2004

101

90

11

100

3

1

2005

122

108

14

120

3

2

2006

130

108

22

131

3

./. 1

2007

139

115

24

141

3

./. 2

2008

147

111

36

153

4

./. 6

2009

160

112

48

158

4

2

2010

157

112

45

155

4

2

2011

167

112

55

165

4

1

Källa: Årsredovisningar från Inlandsbanan AB

I intäkterna i verksamheten ingår intäkter från banavgifter. Dessa intäkter är en
avspegling av trafiken på banan eftersom spåravgiften tas ut i form av tillryggalagda
bruttotonkilometer och olycksavgiften tas ut i form av körda tågkilometer. Av
8
9

18 månader 1993-01-01 – 1994-06-30
18 månader 1997-07-01 – 1998-12-31
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nedanstående tabell 4.2 framgår intäkter från avgifterna under perioden 2004 – 2011
samt budgeterade avgiftsintäkter för innevarande år.
Intäkterna från avgifter varierar kraftigt mellan åren, men utgör en liten andel av de
totala kostnaderna för underhållet av banan. Den stora nedgången i intäkter från
banavgifter under åren 2008 och 2009 beror av att Inlandsbanan AB tog över
godstrafiken från det konkursade bolaget Inlandståg i kombination med att det
därefter interna avgiftsuttaget inte framgår av redovisningen av intäkter av
banavgifter. Fr.o.m. 2010 redovisas intäkterna av banavgifterna öppet.
Av diagram 4.1 framgår godstrafiken mätt i bruttotonkilometer på olika delsträckor på
Inlandsbanan under åren 2007 – 2011. Antalet bruttotonkilometer har varit relativt
stabilt under åren 2007 – 2010, omkring 75 miljoner bruttoton per år. Under år 2011
uppgick antalet bruttotonkilometer till drygt 56 miljoner bruttotonkilometer. Orsaken
var att det var för blött det året att bryta torv. Minskningen föll på sträckan Mora Sveg.
Persontrafiken har haft en mindre ökning – 7 procent - mätt i personkilometer under
perioden 2007 – 2011. Antalet resenärer har dock ökat med drygt 20 procent mellan
2007 och 2011.
Tabell 4.2 Intäkter från banavgifter under perioden 2004 – 2011 jämte budget för år
2012.
Årtal Avgiftsintäkter, kronor
2004
617 000
2005
487 000
2006
501 000
2007
407 000
2008
215 000
2009
264 000
2010
603 000
2011
468 000
2012
Budget
511 000
Källa: Inlandsbanan AB

Godstrafiken är som framgår av diagram 4.1 huvudsakligen koncentrad till sträckan
Mora – Sveg som svarat för cirka 60 procent av transportarbetet på hela banan under
åren 2007 – 2010. Under år 2011 sjönk andelen till ca 46 procent. De andra bandelarna
som har lite mer omfattande godstrafik är sträckorna till och från Hoting, där
godstrafikens andel av den totala godstrafiken på hela Inlandsbanan uppgått till mellan
26 och 35 procent åren 2007 – 2010. Under år 2011 uppgick andelen till drygt 42
procent.
Det bör också understrykas att bandelen Arvidsjaur – Gällivare inte är öppen för
godstrafik till följd av att bärigheten är för låg. Från och med år 2013 öppnas den delen
för godstrafik. Banan har successivt förbättrats under ett stort antal år. Detta har
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möjliggjorts genom Inlandsbanan AB:s disposition av underhållsmedel och genom ett
särskilt bidrag från länsstyrelsen i Norrbottens län.

Diagram 4.1 Godstrafiken mätt i bruttotonkilometer på olika delsträckor på
Inlandsbanan åren 2007 – 2011.
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Källa: Inlandsbanan AB

5. Befolknings- och näringslivsutvecklingen bland
kommunerna längs Inlandsbanan

Utvecklingen bland kommunerna längs inlandsbanan:

•
•
•
•
•

Negativ befolkningsutveckling bland kommunerna längs inlandsbanan – 10 av
de 15 kommunerna har tappat omkring var femte invånare under de senaste
20 åren
Svagare tillväxt än i landet i övrigt under motsvarande period
Fortsatt stark dominans av skogs- och gruvnäringen, vilket har påverkan på
transportefterfrågan
Stark produktivitetsökning i skogs- och gruvnäringen
Små och glesa arbetsmarknadsregioner

Som en del i arbetet med översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
utarbetades en rapport ”Inkomstutjämning och villkor för tillväxt i kommuner och
funktionella regioner” av Institutet för näringslivsanalys vid Internationella
handelshögskolan i Jönköping. Huvuduppgiften för rapportförfattarna var att enkelt
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och tydligt visa på tillväxtsamband för landets kommuner under de senaste 10–15 åren
och tolka utvecklingen från modern teori för ekonomisk tillväxt i kommuner, med
hänsyn till varje kommuns roll i den egna funktionella regionen. Tillväxten analyserades
i ett antal dimensioner som befolkning, arbetstillfällen, bruttoregionprodukt och
lönesummor. Rapporten har två huvudslutsatser.
Den första är att kommuners tillväxt inte kan analyseras från varje kommuns
individuella egenskaper. Ett avgörande inflytande kommer från egenskaperna hos den
arbetsmarknadsregion som kommunen är en del av. Den andra slutsatsen är att
utjämningssystemet – i sin nuvarande utformning – har ett marginellt inflytande på de
samband som förklarar regioners och landets tillväxt. Däremot medför systemet att
landets många små krympande kommuner minskar i ett långsammare tempo.
I det svenska systemet har den enskilda kommunen till uppgift att försörja sina
invånare med offentliga tjänster, att erbjuda en lokal arena för det privata näringslivet,
att fatta beslut om kommunens infrastruktur, och att handha dess förvaltning. I detta
perspektiv skiljer sig kommuner åt i två betydelsefulla aggregat: (i) skatteintäkter per
invånare och (ii) utgifter för omsorg, skola och hälsovård mm. per invånare. För att
utjämna för skillnader i skattekraft får de allra flesta kommuner och landsting ett
statligt inkomstutjämningsbidrag i dagens utjämningssystem.
Storleken hos en kommun och hos regionen den tillhör har ett systematiskt inflytande
på kommunens ekonomiska tillväxt. Det spelar också roll om kommunen är en kärneller kranskommun. Av det skälet har kommunerna delats upp i krans- och
kärnkommuner, baserat på SCB:s indelning i 78 regioner, s.k. Lokala
Arbetsmarknadsregioner (LA-regioner). Vidare har kommunerna delats in i följande
storleksklasser:
• En stor kommun har mer än 100 000 invånare.
• En medelstor kommun har mellan 20 000 och 100 000 invånare.
• En liten kommun har mindre än 20 000 invånare.
LA-regionerna kan på likartat sätt storleksgrupperas, där
• En stor region har mer än 1 000 000 invånare (Stockholm, Göteborg och Malmö).
• En medelstor region har mellan 100 000 och 1 000 000 invånare.
• En liten region har mindre än 100 000 invånare.
De små regionerna har ett litet antal kranskommuner, och det finns ett betydande
antal regioner som saknar kranskommuner. I de medelstora LA-regionerna finns det ca
5 kranskommuner i varje region. De tre stora regionerna har var och en ett stort antal
kranskommuner. De stora regionerna är stora helt enkelt för att respektive
kärnkommun är stor och för att antalet kranskommuner är stort.
Stora kranskommuner återfinns endast i stora regioner. Den andra observationen är att
bara en tredjedel av stora regioners kranskommuner är små. De flesta av landets
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medelstora kranskommuner – 48 stycken – finns i de tre storstadsregionerna.
Huvuddelen av landets 138 små kranskommuner – 79 stycken – finns i de medelstora
regionerna. I de små regionerna är alla kranskommuner utom i en region små.
Mellan åren 1950 och 2009 växte Sveriges befolkning med nästan 2,3 miljoner till nivån
9,3 miljoner för år 2009. Över 80 procent av denna tillväxt ägde rum i de tre
storstadsregionerna. Samtidigt har de små regionerna haft en krympande befolkning
under all tre observerade delperioderna.
Sysselsättningen i LA-regioner kan följas för den drygt 20 år långa perioden 1985–2007.
Denna tidsserie har sina högsta värden för de tre regionkategorierna år 1990 och faller
sedan från denna position med över 600 000 arbetstillfällen mellan åren 1990 och
1995. Vid periodens sista år (2007) har varken de medelstora eller de små regionerna
som grupp lyckats återta samma nivå på sysselsättningen som gällde år 1990. Det har
däremot storstadsregionerna som grupp gjort.
Perioden 1990–1995 har negativa värden för alla tre regionkategorier, och
minskningen är minst för storstadsregionerna och störst för gruppen små regioner.
Mönstret för alla fyra perioderna innebär att antalet arbetstillfällen entydigt växer
snabbare för storstadsregionerna, näst snabbast för de medelstor och långsammast för
de små regionerna. De senare hade år 2007 cirka 3 procent färre arbetstillfällen än
1985. Motsvarande värde för de medelstora regionerna är 2 procent. I
storstadsregionerna fanns istället 13 procent fler arbetstillfällen. Informationen
innebär att antalet arbetstillfällen utvecklas efter ett likartat långsiktigt mönster som
antalet invånare.
Av tabell 5.1 framgår Inlandsbanekommunernas position bland LA-regionerna. Samtliga
kommuner utom Östersund betecknas som små och samtliga utom Östersund, Berg,
Mora och Orsa tillhör små regioner. De uppräknade små kommunerna är
centralkommunen i sin region. Det betyder att pendlingsavstånden till nästa kommun
är så stort att dagpendling knappast förekommer. Kommunerna är glest befolkade och
lider av årlig nettoutflyttning. I den regionala systemanalysen för de fyra nordligaste
länen 10 som bl.a. föregick den senaste infrastrukturplaneringen konstateras att de fyra
nordligaste länen tillhör EU:s mest glesbefolkade regioner och präglas av långa avstånd.
Ortsstrukturen i norra Sverige är starkt koncentrerad till kuststråket, där tätheten är
ungefär som stråken mellan storstäderna i Mellansverige och södra Sverige.
Trots mycket höga produktionsvärden och trots kraftig tillväxt har norra Sverige
vikande befolkningsutveckling frånsett läns- och utbildningscentra. Detta beror till stor
del på att restiderna inbördes mellan orterna är för långa, vilket innebär att de i hög
grad specialiserade orterna inte kan komplettera varandra utan hamnar i inbördes
obalans. Befolkningsminskningen under den senaste 10-årsperioden uppgick till 0,6
10

Regional systemanalys De fyra nordligaste länen, slutrapport 30 september 2008,
Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Region
Västerbotten
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procent i Västerbotten medan den uppgick till mellan 4,3 och 4,7 procent för tre övriga
nordligaste norrlandslänen. I Sverige som helhet ökade befolkningen med 3,8 procent
under motsvarande period.
Tabell 5.1 Kommunerna längs Inlandsbanan sorterade efter region och
kommunstorlek
Kommun

Regionstorlek Kommunstorlek Folkmängd
1991

Folkmängd Förändring
1991 –
2011
2011, %

Gällivare

Liten

Liten

22 360

18 326

./. 18

Jokkmokk

Liten

Liten

6 660

5 119

./. 23

Arvidsjaur

Liten

Liten

8 014

6 494

./. 19

Arjeplog

Liten

Liten

3 743

3 114

./. 17

Sorsele

Liten

Liten

3 524

2 729

./. 23

Storuman

Liten

Liten

7 708

6 026

./. 22

Vilhelmina

Liten

Liten

8 452

7 048

./. 17

Dorotea

Liten

Liten

3 737

2 862

./. 23

Strömsund Liten

Liten

16 010

12 171

./. 24

Östersund

Medel

Medel

58 700

59 373

1

Berg

Medel

Liten

8 668

7 500

./. 13

Härjedalen Liten

Liten

12 408

10 341

./ 17

Ljusdal

Liten

Liten

21 130

18 974

./. 10

Orsa

Medel

Liten

7 377

6 867

./. 7

Mora

Medel

Liten

20 868

20 107

./. 4

Källa: SCB och Rapporten ”Inkomstutjämning och villkor för tillväxt i kommuner och funktionella
regioner” av Institutet för näringslivsanalys vid Internationella handelshögskolan i Jönköping

Folkmängdsförändringen har som framgår av tabellen varit starkt negativ för de allra
flesta kommunerna. Tio av kommunerna har förlorat i genomsnitt en femtedel av sin
befolkning under den senaste 20-årsperioden. Bergs, Orsa, Ljusdal och Mora har haft
en negativ utveckling men inte så kraftig. Östersund visar en liten uppgång. Jämfört
med kommuner i samma storleksklass har även Östersund haft en svag
befolkningsmässig utveckling.
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Mellan 1995 och 2006 växte BRP (förädlingsvärdet) i löpande priser med totalt 60
procent totalt för alla län i Sverige. Detta är detsamma som tillväxten av BNP i löpande
priser. Av den totala BNP-tillväxten svarade de tre storstadslänen för tillsammans 65
procent, de fem länen i Norra Sverige för 8 procent och övriga län för 27 procent. I
början av perioden, år 1995, svarade storstadslänen för 53 procent av BNP, Norra
Sverige för 13 procent, och övriga län för 34 procent av BNP. Tillväxten av BRP har
således varit avsevärt snabbare för storstadslänen, 74 procent, jämfört med Norra
Sverige, 38 procent, och övriga län, 48 procent.
Tillväxten varierar relativt kraftigt mellan länen i Norra Sverige. Från omkring år 2000
växer BRP i Västerbotten och Norrbotten betydligt snabbare än i övriga län i Norra
Sverige. För hela perioden ökar BRP med 52 procent i Västerbotten och 47 procent i
Norrbotten, jämfört med 38 procent för Norra Sverige totalt. För perioden 1999-2006
är tillväxten i dessa två län snabbare än i storstadslänen. Detta förklaras delvis av att
den kraftiga prisökningen (på metaller) ger ett stort bidrag till BRP i löpande priser.
I tabell 5.2 redovisas regionernas position i olika verksamhetstyper eller näringsgrenar.
Uppgifterna är från år 1997 och speglar förhållandena i slutet av 1900-talet. Några
stora och avgörande förändringar har inte ägt rum sedan dess bortsett från de som
tidigare har presenterats i detta avsnitt. Den viktigaste iakttagelsen är de positioner
som Norra glesbygden och landsbygden har näringsmässigt.
Tabell 5.2 Specialiseringsindex över regioners position i några olika verksamhetstyper
år 1997 11
Verksamhetstyp
Storstäder Regionala Storindustri Små/medelstora Norra
och
regioner med
glesbygden
centrum
och
bruksorter flersidig
näringsstruktur
landsbygd
A1 Råvaruutfångst

0,40

1,15

1,13

1,69

3,25

B Tillverkning

0,73

1,09

1,63

1,32

0,65

C1 Godstransport

1,05

0,99

0,65

0,93

1,29

C2 Omlastning

1,37

0,88

0,50

0,62

0,42

C3 Detaljhandel

0,99

1,01

0,86

1,02

1,14

D Kollektiva
bastjänster

11
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D1
Myndighetsutövni
ng

1,16

1,00

0,61

0,68

0,97

D 2 Institutionell
tjänsteprod.

1,01

1,02

0,55

1,14

1,08

D3
Abonnentrelaterad
förvalt.

1,09

0,95

0,72

0,98

1,27

E1 Lokal manuell
tjänsteprod.

0,97

1,02

1,40

0,91

1,02

E2
Kunskapsintensiv
uppdragsv.

1,53

0,77

0,45

0,47

0,48

E5 Undervisning

0,93

1,07

0,92

1,00

1,17

F Spindleri

1,50

0,75

0,44

0,56

0,65

Gruppen norra glesbygden och landsbygd har en stark tyngdpunkt i råvaruutfångst.
Drygt 30 procent av sysselsättningen inom råvaruutfångst återfinns i små LA-regioner
som landsbygden och norra glesbygden, trots att dessa regioner bara står för drygt 15
procent av den totala sysselsättningen i landet.
De verksamhetstyper som är mest överrepresenterad (dvs. index överstiger 1) i
storstadsregionerna är kunskapsintensiv uppdragsverksamhet (IT-konsulter, arkitekter,
finansiell rådgivning, organisationskonsulter etc.) samt spindleri (researrangörer,
fastighetsförvaltare, arbetsförmedlingar, försäkringsverksamhet etc.). Båda dessa
verksamhetstyper har ett utpräglat urbant lokaliseringsmönster.
När det specifikt gäller IT-relaterad verksamhet sysselsatte 46 procent av det totala
antalet anställda i landet 1997, enbart i Stockholmsregionen. Detta motsvarade knappt
7 procent av den totala sysselsättningen i regionen, vilket kan jämföras med
motsvarande andel för i övriga delar av landet, som varierar mellan en och ett par
procent. Storstadsregionerna är även tydligt överrepresenterade inom omlastning. En
stor del av omlastningsverksamheten, dvs. primärt den lossning och lastning av fysiska
varor som sker vid hamnar, flygplatser, åkeriterminaler etc., är lokaliserad i de stora
städerna. Detta indikerar de befolkningstäta regionernas behov av, och roll i, import
och export av varor.
De regioner som ingår i gruppen regionala centrum har det minst särpräglade
specialiseringsmönstret. I denna regiontyp finns de flesta verksamhetstyper
representerade ungefär i samma proportion som i landet som helhet (dvs.
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specialiseringsindex avviker i de flesta fall inte från 1). Undantaget är de just två
branscher som nämndes ovan – kunskapsintensiv uppdragsverksamhet respektive
spindleri – där storstadsdominansen är så påtaglig att samtliga övriga regiontyper
uppvisar specialiseringsindex klart under 1.
Regiontypen storindustri- och bruksorter är naturligt nog starkt specialiserad inom
tillverkning, men även inom verksamhetstypen lokal manuell tjänsteproduktion.
Gruppen små och medelstora regioner med flersidig industristruktur präglas i första
hand av råvaruutfångst och i andra hand av tillverkning.
Det är framför allt två verksamhetstyper, kunskapsintensiv uppdragsverksamhet och
spindleri, som under perioden 1986 till 1997 utmärker sig med en betydande tillväxt i
sysselsättning och tillkomst av nya arbetsställen. Dessa två förknippas tydligast med en
positiv utvecklingsdynamik under perioden. Därutöver är det enbart godstransporter
som under perioderna 1986–1993 och 1993–1997 uppvisar en betydande
sysselsättningsökning. Samtliga tre är överrepresenterade i storstäderna.
Övriga verksamhetstyper som under perioden 1986–1997 utmärker sig med en tillväxt
vad gäller både sysselsättning och tillkomst av nya arbetsställen är manuell
tjänsteproduktion, myndighetsutövning, undervisning och platsbunden
konsumentservice. Utmärkande för verksamhetstyper med en positiv utveckling ur
sysselsättningssynpunkt är således att de tillhör tjänstesektorn samt att ingen av de
traditionella näringarna, dvs. råvaruutfångst och tillverkning, återfinns i gruppen. Det
innebär också att av de sex verksamhetstyper som här bedömts ha en positiv
utvecklingsdynamik är fyra präglade av serviceproduktion. Av verksamhetstyperna
tillhörande gruppen service är det bara en, uthyrning, som har en negativ
sysselsättningsutveckling (-9 %).
Råvaruutfångst uppvisar under perioderna 1986 – 1993 och 1993 – 1997 en utveckling
som vittnar om betydande strukturrationaliseringar. Mellan 1986 och 1997 minskar
sysselsättningen med 46 procent och antalet arbetsställen med 50 procent. Även
verksamhetstyperna inom kategorin varutillverkning uppvisar en betydligt lägre
sysselsättning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att näringslivet i kommunerna längs inlandsbanan
är koncentrerad till främst skogsnäringen. Den har under årens lopp kännetecknas bl.a.
av en mycket starkt produktivitetsutveckling. Skogsnäringen liksom annan
råvarubaserad näring är beroende av en effektiv transportförsörjning och effektiva
transportsystem. Transporterna sysselsätter också relativt sätt många i regionen. Den
snabba produktivitetsutvecklingen har tillsammans med andra faktorer bidragit till en
minskad sysselsättning som i sin tur återverkar på befolkningsutvecklingen i inlandet.
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6. Användningen av det statliga bidraget samt status och
standard på Inlandsbanan och vägarna längs inlandsbanan

Användningen av det statliga bidraget:

•
•
•

Underhållet styrs i allt väsentligt av andra faktorer än belastningen av trafiken
En viss del av stödet har gått till reinvesteringar och upprustningar
Det finns en eftersläpning i underhållet

Enligt den underhålls- och utvecklingsstrategi som har formulerats och antagits av
Inlandsbanan AB finns ett stort behov av:

•
•
•
•

Slipersbyte
Brounderhåll hos inlandsbanan
Vegetationsbekämpning hos inlandsbanan
Reinvesteringar på inlandsbanan

Vägstandarden:

•
•

E 45 har vissa utpekade brister kopplat mot framkomlighet och trafiksäkerhet,
främst i form av begränsningar i standard när det gäller vägbredd och
linjeföring
E 45 har en relativt dålig vägytestandard på den norra delen främst ovanför
Hoting

Inlandsbanan AB får sedan år 1993 årligen bidrag från staten enligt särskilt avtal. Under
de senare åren har bidragit årligen uppgått till ca 112 miljoner kronor. Dessa medel ska
enligt avtalet finansiera nödvändiga drift- och underhållsåtgärder på banan.
Driftåtgärder innefattar administration, trafikledning, driftledning och el. Kostnaderna i
denna del uppgår till ca 35 miljoner kronor årligen.
Underhållsåtgärder omfattar bl.a. kontroll och besiktning, åtgärder efter besiktning,
vegetationsbekämpning, underhåll av broar, hantering av tågdödade tamdjur,
eventuell olyckshantering, och åtgärdande av skador förorsakade av tredje man.
En av de mest kostnadskrävande åtgärderna avseende underhåll på järnväg är utbyte
av sliprar inklusive tillhörande material och åtgärder såsom ballastkomplettering,
ballastplogning, spårriktning. Under åren 2009 – 2012 har cirka 25 000 sliprar bytts
varje år till en årlig kostnad om cirka 25 miljoner kronor. Under motsvarande period
har det skett relativt omfattande rälsbyten samt utbyte av plankorsningssystem.
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Kostnaderna härför har sammanlagt uppgått till 70 miljoner kronor under den nämnda
perioden.
Tabell 6.1 Kostnaderna för avhjälpande och förebyggande underhåll jämte
reinvesteringar för åren 2009 - 2012 på Inlandsbanans olika delar, miljoner kronor.
Avhjälpand Förebyggand Reinvesteringa Summ Procen
Bandel
Årtal
e
e
r
a
t
Mora Brunflo

Östersun
dHoting

Hoting Storuma
n

Storuma
nGällivare

2009

4,3

15,6

4,7

24,6

2010

4,7

11,0

0,5

16,2

2011

5,0

17,2

3,6

25,8

2012

6,2

8,1

3,5

17,8

Summ
a

20,2

51,9

12,3

84,4

2009

2,2

10,4

1,2

13,8

2010

2,3

14,6

0,7

17,6

2011

2,7

14,9

0,0

17,6

2012

2,5

4,3

0,6

7,4

Summ
a

9,7

44,2

2,5

56,4

2009

2,4

5,7

3,7

11,8

2010

2,1

7,1

0,0

9,2

2011

1,8

8,3

2,3

12,4

2012

2,1

4,1

0,4

6,6

Summ
a

8,4

25,2

6,4

40,0

2009

2,9

18,4

11,1

32,4

2010

4,0

14,0

13,7

31,7

2011

3,5

11,5

3,1

18,1

2012

4,1

23,0

24,3

51,4

Summ
a

14,5

66,9

52,2

133,6
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27

18

13

43

Mora –

2009

11,7

50,1

20,7

82,5

Gällivare

2010

13,1

46,7

14,9

74,7

2011

13,0

51,9

9,0

73,9

2012

14,9

39,5

28,8

83,2

Summ
a

52,7

188,2

73,4

314,3

100

Källa. Inlandsbanan AB

Status och standard på Inlandsbanan och dess olika bandelar kan beskrivas på olika
sätt. Ett sätt att belysa statusen är att analysera hur medlen för avhjälpande och
förebyggande underhåll respektive reinvesteringar använts under de senaste åren. Av
tabell 6.1 framgår fördelningen av underhållsmedel för de senaste fyra åren per bandel
och typ av underhållsåtgärd. Av underhållsmedlen har i genomsnitt för de redovisade
åren ca 17 procent behövt läggas på det avhjälpande underhållet. Det betyder att ca 83
procent av underhållsmedlen kunnat läggas på det förebyggande underhållet och på
reinvesteringar. En betydande del av reinvesteringsmedlen har också kunnat allokeras
till bandelen Storuman – Gällivare. Det har medfört att bandelen från och med nästa år
kan upplåtas för trafik med 20 tons axeltryck.
Ett annat sätt att beskriva statusen framgår av tabell 6.2 nedan som redovisar några
viktiga egenskaper i form av högsta möjliga bärighet och hastighet som infrastrukturen
medger. Mellan hastighet och bärighet finns samband som innebär att vid lägre
hastigheter kan banan tåla högre laster. Som framgår av tabellen varierar standarden
mellan olika bandelar. Bärigheten är lägre på bandelarna Sveg – Brunflo samt banan
norr om Arvidsjaur upp till Gällivare.
Tabell 6.2 Viktiga egenskaper hos olika bandelar på Inlandsbanan – bärighet och
hastighet.
Östersund Ulriksfors Hoting - Arvidsjaur Jokkmokk
Egenskap Mora Sveg Östersund Arvidjaur –
Sveg
Ulriksfors Hoting
Jokkmokk Gällivare
(Fr.o.m.
oktober
2012) 1
Stax (ton)

22,5

20

22,5

22,5

22,5

20

20

Sth Km/h

80

80

80 – 100

85

80

80

80

Sth
Lokdragna
tåg km/h

36

70

50

70

70

60

40

Anm. Stax betyder största tillåtna axellast, sth betyder största tillåtna hastighet. 1) Enligt
Järnvägsnätsbeskrivningen för år 2013 anges banans bärförmåga på sträckan Arvidsjaur –
Jokkmokk till 16 ton. Källa: Inlandsbanan AB

Standarden på de olika bandelarna på inlandsbanan var vid övertagandet ojämnt.
Åtgärder hade beslutats för förbättringar av Sveg – Mora för att möjliggöra
trätågstransporterna och medel för detta utbetalades till IBAB under första tre åren.
Som framgår av tabell 6.2 varierar bärigheten fortfarande från 20 tons axellast till 22,5
tons axellast. Inom Inlandsbanan AB har strategin varit att successivt söka åstadkomma
en jämnare bärighetsstandard. Redan från år 1993 har ett arbete pågått att byta ut de
slitna rälerna på de sträckor som bara tillåtet en högsta axellast av 16 ton. Det innebär
att från och med år 2013 kommer det att vara möjligt att tillåta en högsta axellast om
minst 20 ton efter hela banan eftersom de nya rälerna är av en kraftigare dimension än
de tidigare då de äldre, klenare, dimensionerna inte längre finns tillgängliga på
marknaden. Vid rälsbyten sker således en standardhöjning.
Ytterligare ett sätt att beskriva standarden eller rättare sagt statusen på banan är att
analysera underhållsbehovet och vad som styr underhållsbehovet. När det gäller det
senare finns två faktorer som direkt påverkar underhållsbehovet. Det ena är den
förslitning som en bana utsätts för till följd av den trafik som använder och belastar
anläggningen. Den andra faktorn är naturens egna härjningar. Sol, vind, vatten,
temperaturväxlingar, vegetation, nederbörd, m.m. påverkar i hög grad anläggningarna
och ger upphov till betydande underhållsåtgärder.
Inlandsbanan AB har utarbetat en underhålls- och utvecklingsstrategi som omfattar
åren 2013 – 2022. Strategin har upprättas för att identifiera de underhålls-,
reinvesterings- och investeringsarbeten som krävs, vilka resurser som behövs samt hur
dessa arbeten skall kunna utföras i en möjlig takt Strategin har nyligen uppdaterats. I
tabell 6.3 redovisas vissa mer kostnadskrävande delar av underhållsbehovet på olika
bandelar på Inlandsbanan som rör sliperbyten, brounderhåll, vegetationsbekämpning,
m.m.
För hela Inlandsbanan gäller enligt bolaget att brister i trummor och diken samt att
vegetation i spårområdet orsakar problem i banunderbyggnaden. Slipersbeståndet på
de olika bandelarna är av en mindre god kvalitet och behöver ett årligt utbyte. För en
mer detaljerad redovisning hänvisas till ”Utvecklings- och underhållsstrategi för
Inlandsbanan år 2013 -2022”, publicerad den 11 november 2011 och reviderad den 31
augusti 2012.
För att kunna upprätthålla banas nuvarande standard krävs ett utbyte av 50 000
sliprar/år motsvarande knappt 3,5 % av det totala slipersbeståndet. För att återställa
anläggningen krävs ett utbyte av ytterligare 50 000 sliprar per år under 10
år(reinvestering). Kostnaden att byta en slipers uppgår till drygt 1 000 kronor.
På varje bandel finns stålbroar som behöver ytbehandlas med avseende på korrosion.
Av totala antalet broar om 195 utgörs 120 av stålbroar. Medel har saknats för dessa
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åtgärder och 38 miljoner kronor per år krävs som reinvestering under tjugo år för att
återställa anläggningen i ett ursprungligt skick.
För att återställa banans ursprungliga standard krävs 10 miljoner kronor per år under
sju år för plankorsningar och cirka 8 miljoner kronor per år för vegetationsbekämpning.
För trumreparation och linjedikning krävs 4 miljoner kronor årligen per år under tio år.
Tabell 6.3 Underhållsbehovet på olika bandelar på Inlandsbanan.
Trafik 2009,
Vägskydd
Bandel
Slipersbyte Broar
Gods
1)
Brtkm
, milj.

% Ant
al

% Antal

% Antal

Vegetation
% Längd

%

44,0

58,4

637
4

12,7

19

9,7

11

22,
0

134,9

12,
7

Orsa Furudal

0

0

153
6

3,1

4

2,0

7

14,
0

32,5

3,1

Sveg Brunflo

5,0

6,6

789
5

15,8

26

13,
3

4

8,0

167,1

15,
8

Ulriksfors Strömsund

0,3

0,4

198

0,4

0

0,0

0

0,0

4,2

0,4

Östersund Hoting

18,0

23,9

642
6

12,6

25

12,
8

8

16,
0

136,0

12,
9

8,0

10,6

686
5

13,7

33

16,
9

4

8,0
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13,
7

Storuman Arvidsjaur

0

0
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1

15,1

32

16,
4

7

14,
0

159,6

15,
1

Arvidsjaur Gällivare

0

0

128
66

25,7

56

8

16,
0

272,3

25,
7

Arvidsjaur Nordlunda

0

0

298

0,6

0

0,0

1

2,0

6,3

0,6

Inlandsbana
n, totalt

75,3

100,
0

500
00

100,
0

195

100
,0

50

100
,0

1058,2

100
,0

Mora - Sveg

Hoting Storuman

2
8,7

1) Vägskydd som behöver åtgärdas Källa: Inlandsbanan AB

Av redovisningen i tabell 6.1 och tabell 6.3 kan man dra slutsatsen att trafikvolymens
betydelse för underhållsbehovet är ringa eller inget alls vid de volymer som det är
frågan om för Inlandsbanan. Det är de tidigare omtalade miljöfaktorerna som är
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dimensionerande för underhållet som därför i huvudsak är tidsberoende och
kostnaderna för banunderhållet är i praktiken oberoende av de trafikmängder som
förekommer. Däremot är trafiken beroende av underhållet.
De av Inlandsbanan AB planerade investeringarna omfattas av siktschaktning, fortsatt
införande av trafikledningssystemet ETCS och tillhörande ombyggnader av växlar,
utbyggnad för K16-hantering, samt åtgärder för bärighetshöjning från 20 ton till 22,5
tons axellast Sveg - Brunflo. Kostnaderna för samtliga dessa investeringar beräknas till
drygt 550 miljoner kronor under perioden.
Sammanfattningsvis har Inlandsbanan AB i sin underhålls- och utvecklingsstrategi tagit
upp åtgärder på inlandsbanan som uppgår till ca 2,9 miljarder kronor för perioden 2013
– 2022. Av dessa svarar drift och underhåll för drygt 1,0 miljard kronor, reinvesteringar
för ca 1,3 miljarder kronor och investeringar drygt 600 miljoner kronor. I genomsnitt
per år är det en dryg fördubbling av de insatser som gjorts årligen under de senaste
fem åren. Investeringarna avser höjning av bärigheten på bandelen Sveg – Brunflo
(342 mkr), ERTMS-R (260 mkr) på hela banan samt viss smärre åtgärder i övrigt.
Reinvesteringarna avser hela banan.
Tabell 6.4 Åtgärdsbehovet enligt Inlandsbanan AB:s underhålls- och
utvecklingsstrategi för åren 2013 – 2022, miljoner kronor.
Drift och
Eftersatt
Årtal
Investeringar
underhåll och
underhåll
reinvestering

Summa

2013 2017

506

746

381

1 633

2018 –
2022

506

522

229

1 257

Totalt
2013 –
2022,

1 012

1 268

610

2 890

(varav löpande
banunderhåll
945)

(varav eftersatt
underhåll 1 000)

(varav bärighetshöjande
åtgärder Sveg – Brunflo
342)

Parallellt med inlandsbanan går E45 från Mora till Gällivare. Av kapacitetsutredningen
framgår att ”problem uppstår för godstransporter i inlandet genom att både E45 och
inlandsbanan har begränsningar i standard”. E45 fungerar som en viktig transportled i
inlandet och har hög andel godstrafik. Vägen används även som transportled för norsk
lastbilstrafik mellan Nordnorge och södra Norge. För näringslivet i inlandet är det enligt
Kapacitetsutredningen viktigt att E45 fungerar för tyngre transporter så länge
inlandsbanan inte klarar högre belastning.
39

E 45 ingår i det nationella vägnätet och är en viktig transportled i inlandet, inom Region
Mitt i Dalarnas och Jämtlands län samt inom Region Nord i Västerbotten och
Norrbottens län. Vägen ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket
(TEN-T). Vägen har en varierande standard med skiftande vägbredd, bärighet och
kurvighet och innehåller även partier med identifierade brister kopplade mot restider
och trafiksäkerhet. Några av de mer påtagliga brister som identifierats är:
Två flaskhalsar i Dalarna är identifierade, där genomfarten i Mora är problematisk med
långa fördröjningar framförallt vid bron över Dalälven som är gemensam för Europaväg
45 och Riksväg 70. Vägdelen mellan Mora-Orsa är även det en identifierad flaskhals
med brister i vägbredd och låga hastigheter på sina ställen i förhållande till den trafik
som går där.
I Sveg måste genomfartstrafiken gå en betydande omväg. Detta innebär att sträckan är
tids- och kostnadskrävande ur transportörers synvinkel. Bland annat passerar vägen en
trång och krokig järnvägsviadukt samt genom Svegs centrum och dess tätortsmiljö.
Ett antal andra problempunkter/problemsträckor har identifierats, där problem för
tung trafiken vid svåra väderförhållanden kan medföra stopp i trafiken:

•
•
•
•
•

E45 Noppikoskibacken
E45 Koppången
E45 Emådalen
E45 Sandsele - Sorsele
E45 Ligga - Porjus

I tabell 6.5 presenteras en översiktlig beskrivning av E45 på olika sträckor Mora och
Gällivare. Förutom vägens egenskaper framgår också trafikvolym och omfattningen av
tung trafik.
Tabell 6.5 Beskrivning av E45 på olika sträckor uttryckta som medelvärden på 100
meters sträckor.
Sträcka

Längd,
km

Skyltad
medelhast. km/h

Trafikvolym,
Ådt

Tung trafik,
Ådt

Vägbredd,
m

Spårdjup

IRI

JokkmokkGällivare

94,3

92

842

174

8,2

9,7

2,21

MoskoselJokkmokk

111,0

92

325

53

6,5

6,3

1,64

Arvidsjaur –
Moskosel

41,0

97

547

68

7,5

8,2

1,91

Sorsele –
Arvidsjaur

81,6

98

634

110

7,0

7,5

1,83

Storuman –
Sorsele

69,9

91

624

92

6,6

8,1

2,45
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Vilhelmina –
Storuman

66,0

95

863

116

6,6

9,0

1,74

Hoting –
Vilhelmina

78,6

93

1268

150

7,2

10,0

2,25

Strömsund –
Hoting

49,0

88

1229

170

7,6

4,7

1,68

Östersund –
Strömsund

96,2

85

2373

277

8,4

8,6

1,66

Brunflo –
Östersund

18,3

91

5605

591

6,9

5,4

1,13

Sveg – Brunflo

168,4

87

2116

320

8,3

6,2

1,36

Orsa – Sveg

123,0

91

1218

181

6,8

4,9

1,70

Mora - Orsa

14,8

74

7508

602

9,5

8,1

1,28

Källa: PMS 2012-08-30.
Anm. 1. Ådt=årsmedelsdygntrafik

I tabell 6.5 framgår det att trafikvolymen varierar kraftigt från som mest mellan Mora
och Orsa med cirka 7 500 fordon per dygn i genomsnitt per år till 325 mellan Moskosel
och Jokkmokk. Den tunga trafiken är störst på sträckorna Mora – Orsa och Brunflo –
Östersund. Den kortväga tunga trafiken synes dominera på dessa sträckor. Europaväg
45 håller bärighetsklass 1 som är den högsta bärighetsklass som råder på det allmänna
vägnätet. Det innebär i praktiken att fordon upp till 60 tons bruttovikt får färdas på
vägnätet utan att söka dispens. Det innebär att de eventuella bärighetsbrister som
finns inte påverkar trafikanterna. De bärighetsbrister som eventuellt finns bidrar främst
till accelererad nedbrytning av vägen och därmed högre underhållskostnader för
Trafikverket.
I tabell 6.5 Standarden på vägytan söder om Hoting är relativt bra i förhållande den
norra delen. Den sämre vägytestandarden norr om Hoting kan till viss del förklaras av
att trafikvolymen i genomsnitt är lägre där och därmed ställs det något lägre krav på
vägytans standard. Ojämnheterna i längsledd mätt i International Roughness Index (IRI)
och ojämnheterna i tvärledd (Spårdjup)är båda i genomsnitt högre på den norra delen
från Hoting och uppåt. Under senare tid har åtgärder vidtagits som förbättrat
standarden i nu angivna hänseenden. Den årliga kostnaden för drift och underhåll på
E45 avseende sträckan Mora – Gällivare uppgår till ca 75 miljoner kronor.
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7. Hur ser status och standard ut på tvärbanorna till
inlandsbanan

Statusen på tvärbanorna till inlandsbanan:

•
•

Bandelarna Jörn – Arvidsjaur och Furudal – Edsbyn underhålls och trafikeras
inte idag
Bandelarna Storuman – Hällnäs och Hoting – Forsmo har högre bärighet än
vissa delar av inlandsbanan, men status i nivå med inlandsbanans

Lågtrafikerade banor består till stor del av grusballast. Rälerna är ofta från 40- och 50talet, eller ännu tidigare. Träsliprarna kräver utbyte i relativt stor omfattning. Broarna
är gamla och i stort behov av underhåll eller utbyte. Banornas underbyggnad är oftast
undermålig, med avseende på både bärighet och stabilitet. Merparten av banorna är
oelektrifierade och har manuell trafikledning (System M).
Tabell 7.1 Tvärbanor till Inlandsbanan
Bandel
Trafik Längd Brtk Räler
per
år,
milj.

Linjeklass

Största
Elektrifiering Trafikeringstillåtna
system
hastighet

D22,5/6,4 12

40

Nej

S

0,22 SJ50/BV50

D22,5/6,4

40-70

Nej

M

64

0.73 SJ43/BV50

D22,5/6,4

90

Nej

M

Ja

119

1,0 SJ43/BV50

D22,5/6,4

70

Nej

M

Nej

86

D20

40

Nej

S

Arvidsjaur
- Jörn

Nej

76

Storuman
- Lycksele

Ja

101

Lycksele Hällnäs

Ja

Hoting Forsmo
Furudal Edsbyn

-

-

SJ34

Trafikeringen på dessa banor är mycket blandad. På många banor går enstaka eller inga
tåg alls, och andra har en relativt hög frekvens med blandad gods- och persontrafik.
12

Såvitt avser banunderbyggnaden
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Generellt kan också sägas att merparten av banorna är byggda för helt andra
trafiklaster än dagens. När det gäller tvärbanorna som ingår bland de lågtrafikerade
banor som staten genom Trafikverket förvaltar avviker dessa inte påtagligt från den
generella beskrivningen. Följande bedömningar gjordes år 2011 rörande de i tabell 7.1
trafikerade bandelarna såvitt avsåg drift- och underhållsbehovet, m.m.
Bandelen Storuman – Lycksele är endast bitvis makadamiserad och består mestadels av
grus. Den har 50 kg:s räler, i huvudsak SJ50 med träsliprar och spikbefästning och 19-20
meters rälslängder. Banan är inte elektrifierad, saknar linjeblockering och tillhör
trafikeringssystem M. Banunderbygganden har brister i vissa avseenden. De svagaste
sträckorna rustades upp under åren 2000 – 2003. Uppfrysningsproblem förekommer
på vissa delar. Räler och sliprar har hyggligt standard. Signalmekaniska komponenter är
i dåligt skick. Banan underhålls i syfte att bibehålla trafiken.
Bandelen Lycksele – Hällnäs är helt makadamiserad. Den har 43 kg:s räler på 42
kilometer och 50 kg:s på räler 22 kilometer. Sliprarna består av trä med spikbefästning
och 14-19 meters rälslängder. Banan är inte elektrifierad, saknar linjeblockering och
tillhör trafikeringssystem M. Banan har förhållandevis bättre standard än delen
Storuman – Lycksele. Banan har godtagbar standard för dagens trafik. Signalmekaniska
komponenter är dock i dåligt skick. Banan underhålls i syfte att bibehålla och öka
godstrafiken. Det bedrivs även persontrafik på sträckan Lycksele - Hällnäs.
Bandelen Hoting – Forsmo är delvis makadamiserad, men har ej fullt makadamdjup,
utan består till stora delar blandning av grus och makadam. Den har 43 kg:s räler på 80
procent av sträckan och BV50 på resten, med 38-40 meters rälslängder.
Slipersbeståndet är av trä med 70 % spikbefästning och 30 % Heyback-befästning.
Banan är inte elektrifierad, saknar linjeblockering och tillhör trafikeringssystem M.
Banan har 20 broar, varav 8 stycken av stål, byggda före 1950. Övriga broar är
övervägande av betong med byggår efter 1950.
Banunderbyggnaden har godtagbar status, men landskapet är besvärligt med långa
partier på skrå med hög bank/skärning som kräver ständig passning i samband med
tjällossning. Räler och sliprar har genomgående låg status. Rälernas status är på
gränsen till ej godtagbara där enkelriktade transporter skapar en betydande
rälsvandring. Banan har ett genomgående dåligt slipers - och rälsbestånd med höga
underhållskostnader.
När det gäller de idag icke trafikerade bandelarna, Arvidsjaur – Jörn och Furudal –
Bollnäs, kan konstateras att det krävs olika typer av åtgärder för att starta upp banorna
och etablera godstrafik på dem igen. I en utredning från år 2008 har
investeringskostnaden för att öppna tvärbanan Arvidsjaur – Jörn för trafik med stax
22,5 ton beräknats till cirka 100 miljoner kronor. Inlandsbanan AB har i sin Utvecklingsoch underhållsstrategi från år 2011 beräknat kostnaden för en upprustning till stax 20
ton till 66 miljoner kronor för motsvarande sträcka. I en motsvarande beräkning som
bolaget gjort beträffande ett öppnande av trafiken på tvärbanan Bollnäs – Furudal med
22,5 ton uppgår kostnaden till 54 miljoner kronor.
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8. Hur ser den framtida utvecklingen ut längs Inlandsbanan
I föreliggande avsnitt redovisas de bedömningar som gjorts i andra utredningar.
Avsnittet har lagts upp på sådant sätt att först i avsnitt 8.1 redovisas en utredning som
de fem nordligaste länsstyrelserna i landet låtit göra. Den tar sikte på utvecklingen i
hela Norrland och går inte specifikt in på kommunerna längs inlandsbanan.
Utredningen ger en bild över den utveckling som kan förväntas under vissa angivna
antaganden. Utredningens antaganden är avstämda mot långtidsutredningen. I
utredningen beskrivs två skilda scenarier över utvecklingen fram till år 2030.
I avsnitt 8.2 redovisas olika utredningar som har tagit sikte på transportutvecklingen på
inlandsbanan. Dessa utredningar tar sikte på potentialer och under vilka
infrastrukturella förutsättningar som dessa potentialer kan komma att realiseras. Dessa
utredningar har i allmänhet inte något årtal i framtiden angivet.
Föreliggande utredning om inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet gör i
detta sammanhang ingen värdering av de resultat som ovan nämnda utredningar
kommit fram till. Framtidsbedömningarna har ett särskilt värde i och med att de
bedömningar som där görs kan ställas mot de bedömningar som denna utredning gör i
avsnitt 9 och 10 när det gäller utvecklingen och de konsekvenser denna kan få på
transportsystemet och transportinfrastrukturen.

8.1 Framtidscenarier över utvecklingen
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och
Gävleborgs län gav i april 2009 ett gemensamt uppdrag åt WSP Analys & Strategi att
genomföra en studie kring scenarier för Norra Sveriges tillväxt 2030 13. I utredningen
redovisas två scenarier för utvecklingen.

Utvecklingen i Norra Sverige enligt Basscenariot fram till år 2030:

•
•
•

En fortsatt befolkningsminskning kommer att äga rum
I centralorterna Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Gävle kommer
befolkningstalen att öka med ca 40 000 personer, medan de minskar i övriga
delar av Norra Sverige med 80 000 invånare
Minskad befolkning och en snabb produktivitetsökning medför en negativ
sysselsättningsutveckling under perioden eller totalt med 64 000 sysselsatta

Utvecklingen i Norra Sverige enligt Alternativscenariot fram till år 2030:

13

Rapport Norra Sverige 2030 – två framtidbilder, 2099-11-16
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•
•

Utflyttningen till övriga Sverige dämpas och inflyttningen från övriga Sverige till
Norra Sveriges regionala centra ökar
Grunden för en sådan förändring handlar om kortare restider och lägre
reskostnader för dagligt resande på relativt långa avstånd och förutsätter
förverkligande av Botniabanan, Norrbotniabanan och uppgradering av
Mittbanan

I rapporten presenteras två scenarier för Norra Sveriges utveckling till år 2030. I det
första scenariot, Basscenariot, tecknas en regional framtidsbild mot bakgrund av det
nationella basscenario som presenteras i den senaste Långtidsutredningen, LU 2008.
Basscenariot innebär att Norra Sverige som helhet fortsätter att krympa. Från år 2008
till år 2030 beräknas länens folkmängd årligen minska med 800 personer i Gävleborg,
med 500 i Västernorrland och med 700 i Norrbotten. Västerbottens folkmängd
beräknas bli oförändrad, medan Jämtland beräknas få en liten ökning med 100
personer per år. Norra Sverige som helhet beräknas minska med 1 900 personer per år,
eller med 41 000 för hela perioden.
En svag befolkningsutveckling bidrar till en svag utveckling av sysselsättningen. Därtill
kommer att regionerna i Norra Sverige beräknas få en snabbare tillväxt av
arbetsproduktiviteten, mätt som BRP 14 per sysselsatt, än rikets genomsnitt. För Norra
Sverige som helhet beräknas arbetsproduktiviteten öka med i genomsnitt 2,5 procent
per år och produktionen, BRP, öka med 2,1 procent per år. Det betyder att
sysselsättningen beräknas minska med 0,4 procent per år. Från år 2007 till år 2030
beräknas antalet sysselsatta årligen minska med 700 personer i Gävleborgs län, med
400 i Västernorrland, med 300 i Jämtland, med 500 i Västerbotten och med 800 i
Norrbotten. I Norra Sverige som helhet beräknas sysselsättningen minska med 2 800
personer per år, eller med drygt 64 000 för hela perioden.
Men, konstaterar utredningen, att se Norra Sverige som en helhet är att se på ett
genomsnitt med mycket stor variation mellan olika regioner och olika kommuner. I
regionala centra, med centralorterna Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå,
beräknas befolkningen under perioden 2008-2030 öka med totalt nästan 40 000,
medan befolkningen minskar med totalt drygt 80 000 i övriga delar av Norra Sverige.
För alla regioner beräknas ett positivt utrikes flyttnetto. För regionala centra beräknas
ett positivt inrikes flyttnetto mot övriga Norra Sverige, medan flyttnettot mot övriga
riket är negativt, och större. I basscenariot beräknas således de regionala centra
fortsätta att vara inflyttningsorter ur ett Norrlandsperspektiv och utflyttningsorter ur
ett nationellt perspektiv.
I det andra scenariot, Alternativscenariot, sker en perspektivförskjutning. Utflyttningen
till övriga Sverige dämpas och inflyttningen från övriga Sverige till Norra Sveriges
14

BRP Bruttoregionalprodukt
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regionala centra ökar. En sådan förändring av rådande flyttmönster handlar om en
ökning av marknadernas storlek och centralorternas attraktivitet. I alternativscenariot
sker detta genom att de regionala centra i väsentlig grad växer samman till större och
mer diversifierade marknader, med avseende på arbete, utbildning, kultur,
kommersiell service mm.
Grunden för en sådan marknadsutvidgning handlar om kortare restider och lägre
reskostnader för dagligt resande på relativt långa avstånd. Det handlar bland annat om
att utnyttja de potentialer som öppnas genom att Botniabanan blir verklighet. Och,
enligt WSP –utredningen, se till att Norrbotniabanan blir verklighet, liksom
utvecklingsinsatser för att få till stånd snabbare tågförbindelser Sundsvall-Östersund
och vidare till Trondheim (Mittbanan). Det skulle ge snabbtågsförsörjning i stråk med
alla regionala centra i Norra Sverige.
Alternativscenariot innebär också att det utrikes flyttnettot blir större, ett
immigrationsöverskott för Norra Sverige som summerat för hela perioden fram till år
2030 blir drygt 54 000 personer större jämfört med basscenariot. Det finns flera skäl
för att anta ett ökat utrikes flyttnetto, skäl som är relaterade till både arbetsmarknaden
och bostadsmarknaden. Mycket tyder på en tilltagande arbetskraftsbrist i framförallt
de mindre regionerna. Oberoende av detta kan samtidigt antalet inflyttare förväntas
öka, i takt med att alltfler européer söker och finner eftertraktade boende- och
livsmiljöer i Norra Sveriges mer glesa bebyggelse.
Alternativscenariot innebär för Norra Sverige som helhet att befolkningskurvan vänder
uppåt, med en ökning på 1 500 personer per år. Gävleborgs folkmängd beräknas bli
oförändrad medan befolkningen i övriga län ökar med 100 till 700 personer per år.
Totalt beräknas sysselsättningen minska med 700 per år, medan minskningen i
basscenariot är betydligt större, 2 800 per år. Alternativscenariot utgår som sagt från
försiktiga antaganden och beräkningar. Det är inte en vision men kan tjäna som
underlag för åtgärder för att uppnå en utveckling som är realistisk, med nu kända
omvärldsförutsättningar och antaganden på nationell nivå.
Den bild som alternativscenariot visar framkallas inte av sig själv. Den förutsätter i
själva verket en rad åtgärder från aktörer och beslutsfattare på olika nivåer i samhället,
åtgärder som främst handlar om att lindra och överbrygga det grundproblem som
följer av små regioner, långa avstånd, låg tillgänglighet och skalnackdelar.
Botniabanan, Norrbotniabanan och en utvecklad Mittbanan skulle enligt åberopad
utredning medföra kraftigt förkortade restider mellan järnvägssystemets noder, där
långtifrån alla i de berörda kommunerna bor och verkar. Därför måste övrig
kollektivtrafik anpassas och andra åtgärder vidtas för att förkortade restider och
förbättrad tillgänglighet ska beröra betydligt fler än de som bor och verkar i närheten
av stationsområdena.

46

En mer långsiktig och uthållig utveckling kräver av allt att döma en större koncentration
av befolkning och verksamheter till Norra Sveriges regionala centra, i samspel och
samverkan på större marknader, och till de större tätorterna i övriga kommuner. Detta
kan bidra till den ökade attraktivitet som påverkar flyttströmmarna, ger incitament för
nya företag och verksamheter, och underlag för en positiv självförstärkande process.
Sammanfattningsvis ger de båda framtidsscenarierna en bild som påminner om den
som varit för inlandskommunerna. Alternativscenariot ger en mer positiv bild för
regionerna som helhet. Någon starkare förändring i näringslivsstrukturen bland de
mindre kommunerna längs inlandsbanan är inte att vänta enligt dessa
scenariobeskrivningar. För de råvarubaserade näringarna kvarstår behovet av en
effektiv transportförsörjning och effektiva transportsystem.

8.2 Framtida utveckling och möjligheter för Inlandsbanan
Ett flertal utredningar som rört och rör den framtida utvecklingen och möjligheterna
för Inlandsbanan har genomförts under årens lopp. Den senaste utredningen utgörs av
en marknadsanalys som Inlandsbanan AB låtit genomföra. I detta avsnitt redovisas
resultaten av dessa utredningar och analyser.

Framtida potentialer och möjligheter för inlandsbanan enligt en av Inlandsbanan AB
initierad marknadsanalys

•
•
•
•
•

Transporterna för skogsnäringen bedöms kunna öka
Stor potential såvitt avser biobränsle
Gruvnäringen kan ge mycket stora volymer
Turisttrafiken bedöms ha en ökad potential
Banan har betydelse som omledningsbana till stambanan

Under år 2008 genomfördes ett särskilt projekt 15, finansierat av Inlandsbanan AB,
Banverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län, i vilket ingick att göra en marknadsanalys
och en bärighetsutredning som rörde bandelen Sveg – Brunflo på Inlandsbanan.
Uppdraget omfattade två huvuddelar.
1) Undersöka vilka effekter en upprustning av banan skulle ha på efterfrågan på
godstransporter på den aktuella sträckan av Inlandsbanan. I undersökningen ingick att
kontakta de stora transportköparna i området där transporter på Inlandsbanan kan
vara aktuell.
2) Undersöka vilka investeringar som krävdes för att öka bärigheten på den aktuella
bandelen från 20 till 22,5 tons axellast. Undersökningen skulle visa vilka bandelar
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och/eller broar som behövde förstärkas och vilken i vilken ordning det borde ske för att
snabbast öka bärigheten på hela bandelen. Undersökningen skulle också visa vilka
ökningar av högsta tillåten hastighet, och därmed tidsvinster, som olika
investeringsnivåer skulle kunna ge upphov till.
Den del av Inlandsbanan som går mellan Sveg och Brunflo i Jämtlands län har en högsta
tillåten axellast om 20 ton, medan en stor del av den övriga banan har 22,5 ton. Enligt
den underhålls- och utvecklingsstrategi som formulerats och antagits av Inlandsbanan
skulle en standardökning av delen Sveg – Brunflo till stax 22,5 ton och en största
tillåten hastighet på 70 km/h motsvara en investeringskostnad på 342 miljoner kronor.
I dag kan man lasta till 22,5 tons axellast på huvuddelen av landets övriga bannät.
Utvecklingen går mot allt högre tillåten axellast och 25 tons axellast förekommer på allt
fler sträckor.
En förstärkning av bandelen Sveg – Brunflo för att uppnå en högsta tillåten axellast om
22,5 ton bedömdes förbättra konkurrenskraften för det näringsliv som är beroende av
att kunna transportera gods på banan. Ett överförande av gods från väg till järnväg
efter det aktuella stråket skulle också ge positiva effekter på både miljön och
trafiksäkerheten.
Genom intervjuer och kontakter med 16 företag, operatörer och intressenter i området
togs fram en bild över potentiella flöden på bandelen. Förutom ett möte i Östersund
där alla deltagare fick möjlighet att diskutera denna fråga genomfördes också en
inventering av befintliga rapporter och material.
De varuslag som är mest förekommande är skogsprodukter (rundvirke, massaved,
sågade trävaror och flis). Andra stora varuslag är torv, spånplattor och möbler. Enligt
rapporten ”Godstrafikutredning för Inlandsbanan” ligger den totala potentiella
godsvolymen för hela Inlandsbanan på 2,7 miljoner ton motsvarande 88 000
vagnekvivalenter. Med hänsyn taget till nyetablering av Etanolfabrik i Sveg samt en
ökad efterfrågan på biobränsle kan man anta att det totala godsflödet kommer att ligga
på över 3 miljoner ton.
I utredningen konstaterades att det finns många olika faktorer som inverkar på
huruvida man kan köra gods på järnväg. För en fungerande trafik krävs det tillgång på
bl. a. följande komponenter:
•
•
•
•
•

Väl fungerande infrastruktur.
Operatörer med tillgång till dragkraft.
För transporten lämpliga vagnar.
Lastnings och lossningsterminaler (även kombiterminal).
Ev. forslingsmöjligheter

För transporter i området kring Inlandsbanan väljs i första hand biltransporter. Detta
beror många gånger på att transportavstånden inte är så långa. Från några
skogsföretag har det nämnts att för transporter under 250 km kan inte järnvägen
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generellt konkurrera med biltransporter. Bilen är också mer flexibel och kan lätt köra
runt och samla in returgods. I vissa fall där det finns effektiva transportupplägg kan
dock avstånden vara konkurrenskraftiga för järnväg även på mindre avstånd än 250
kilometer. En annan viktig aspekt är att det går mycket snabbare att få fram priser och
transportlösningar från bilföretagen. Det är dock mycket viktigt att också se
biltransport som en möjlig delkomponent i en väl fungerande transportlösning på
järnväg då inte spåranslutning finns ända fram till godsavsändare/mottagare.
Vad som i första hand talar för järnvägsalternativet är enligt utredningen miljöaspekten
både för klimatpåverkan samt trängseln på vägarna. För att möta konkurrensen på bil
är det viktigt att följande punkter uppfylls:
•
•
•
•
•

Rundturer med last i båda riktningarna. (Viktigt att godsinnehavarna verkar för
och ser möjligheter att samordna transporter).
Att vagnarnas lastförmåga används optimalt.
Spåranslutning ända fram till mottagare/avsändare. (Varje forsling fördyrar
transporten)
Tillfredsställande turtäthet.
Punktlighet

Godsvolymerna grundade sig på företagens egna uppskattningar av totala potentiella
godsflöden. Det fanns och finns inga garantier för dessa volymer, men uppgifterna
bedömdes som säkrast och mest realistiskt utifrån kontakterna med företagen och
transportörerna.
För att få ett mer lättjämförligt material räknades kvantiteterna om till 2-axliga
vagnekvivalenter. I utredningen konstaterades en obalans i flödet med övervägande
gods Nord – Syd. Eftersom mottagarna av råvaror oftast finns söderut är detta en
obalans som negativt kan påverka förmågan att få lönsamhet i järnvägstransporterna.
I utredningen sågs den stora växande massan vara biobränsle, eftersom på många
platser i Sverige satsar på värmeverk eldade med flis. Skogforsk bedrev då ett projekt
vad gäller teknik för terminaler på mottagningsställena och logistiken. Mellan Hoting
och Örnsköldsvik och Vilhelmina och Umeå/Lycksele bedrevs provtransporter med
olika slags lastbärare (container).
Bilden av Inlandsbanans framtida godstrafik och de förutsättningar som styr valet av
transportsätt ansågs i utredningen vara komplex. Sammanfattningsvis konstaterades:
•
•
•

Den totala godspotentialen bedömdes vara cirka 20 960 vagnekvivalenter (2axliga vagnar).
För att överhuvudtaget kunna få över mer gods till järnväg krävs det en höjning
av axeltrycket på bandelen Brunflo – Sveg till minst 22,5 ton.
En höjning av största tillåtna hastighet till 70 km/tim kommer att ha en positiv
men dock inte avgörande påverkan på godsflödet.
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•
•

Även andra faktorer som tillgången till omlastningsplatser och kombiterminaler
har visat sig ha en stor betydelse för att öka mängden gods på järnvägen.
Priset och villkoren från transportörerna och infrastrukturförvaltare är
styrande för valet av transportsätt.

År 2008 utfördes en förstudie för delen Sveg-(Brunflo) för att öka största axellast från
20 ton till 22,5 ton samt öka hastigheten från 50 km/h till 70 km/h för lokdragna tåg.
Förstudien omfattade räls och slipersbyten inklusive ballastkomplettering och
spårriktning samt bro- och trumåtgärder till en kostnad av 240 mkr.
Inlandsbanan AB bedömer dock i sin underhålls- och utvecklingsstrategi från år 2011
att enbart bärighetshöjningen för att öka största axellast från 20 ton till 22,5 ton med
bibehållen hastighet av 50 km/h är aktuell. Bärighetshöjningen omfattar slipersbyten
inkl. ballastkomplettering och spårriktning samt bro- och trumåtgärder. Kostnaden för
slipersbytet, motsvarande 342 miljoner konor, belastar dock reinvesteringsprojektet
slipersbyten. Inlandsbanan AB planerar i samband med bärighetshöjningen ett rälsbyte
från 34-kg räls till 50-kg räls.
Skogforsk har gjort en utredning om Inlandsbanans potential i Sveriges
skogbränsleförsörjning. I utredningen konstateras att det finns mycket stora tillgångar
av skog längs Inlandsbanan 16. Tillgångarna uppgår till 1/3 av Sveriges produktiva
skogsareal och 1/4 av det växande virkesförrådet. Beräkningarna visar på ett möjligt
skogsbränsleuttag längs banan på 6 TWh årligen, d.v.s. ungefär hälften av vad som
totalt tas ut i Sverige i dag. Förbrukningen av biobränslen i området är endast cirka 1,8
TWh årligen (varav endast en del primära skogsbränslen). Om hela skillnaden mellan
potentiellt uttag och dagens efterfrågan skulle fraktas på tåg i flisad form skulle det
innebära cirka 2 000 fulla godståg årligen.
Hur mycket som verkligen kommer att tas ut via järnvägen är en fråga om efterfrågan
och prisnivåer. Det påverkas av en global marknad, politiska beslut liksom även av den
teknikutveckling som sker inom hela energibranschen. Utifrån analysen av
efterfrågesituationen kan Skogforsk se ett antal nya möjligheter som kan leda till en
ökad framtida efterfrågan:
•
•
•

Trenden mot fortsatt utbyggnad av kraftvärme.
Ökad internationalisering av marknaden sprungen ur långsiktiga politiska mål.
Nya användningsområden för skogsbränslen.

Miljömässigt finns en stor potential i att skogsbränslen ersätter fossila bränslen också
då relativt långa transporter krävs. Miljöpotentialen i att transportera ut skogsbränsle
via Inlandsbanan skulle kunna bli ännu större om förnybara bränslen eller el ersatte
diesel för drivning av loken, men dagens system med dieseldrift tar inte ut den positiva
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substitutionseffekten då biobränslet ersätter fossila bränslen och transporter med
diesellok är, ur miljösynpunkt, ändå bättre än motsvarande transport med lastbil.
När transporter lyfts över från väg till järnväg uppstår också en samhällsnytta i form av
minskat vägslitage och minskade trafikolyckor. Storleksklassen på detta har inte tagits
fram i studien, men bör ändå vägas in som en positiv bieffekt.
Transporter av biobränsle med Inlandsbanan möjliggör:
•
•

Att biobränsle som annars inte nått marknaden kan nå den och ersätta fossila
bränslen.
Att långa transporter sker med mindre bidrag till den globala uppvärmningen
än transporter med lastbil drivna med fossila bränslen.

Möjliga terminalplatser utgör inte någon flaskhals för banans potential. Däremot är de
stängda bandelarna och sträckor med nedsatt bärighet ett hinder som begränsar
anslutningsmöjligheterna både till kusten och söder ut. Framtida möjligheter till export
kräver framför allt goda förbindelser till hamnarna och de stängda tvärbanorna är
redan i dag en het fråga för flera skogsföretag som skulle vilja utnyttja möjligheten till
effektiva transporter från inland till kust. Även trafikledningssystemet måste
moderniseras vid en betydande trafikökning på banan.
För närvarande pågår diskussioner om transport av kalk från Orsa till LKAB:s
anläggningar i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Omfattningen av den planerade
trafiken är 5 tåg per vecka under perioden april – oktober och skulle om den realiseras
betyda en kraftig ökning av trafikarbetet mätt i bruttotonkilometer på inlandsbanan
från ca 75 miljoner bruttotonkilometer (brtkm) till över 300 miljoner brtkm från och
med år 2013.
Inlandsbanan AB har under försommaren 2012 låtit genomföra en marknadsanalys.
Analysen syftar till att ta fram vilka möjligheter som finns med Inlandsbanan. Vilka
marknader som ska bearbetas, hur ska arbetet genomföras och vad som ska prioritera?
Analysen är på en övergripande nivå och den har genomförts på grund av att tidigare
rapporter är idag relativt gamla och delvis har målat upp en alltför positiv bild av
framtiden. Av analysen framgår transportköparnas intresse för och krav på
inlandsbanan jämte tvärbanorna som transportsystem. Analysen är gjord branschvis
med uppdelning på skogsnäringen, gruvor, energi och övrigt. Analysen baseras
huvudsakligen på ett stort antal intervjuer med personer som företräder olika
intressenter.
Skogsnäringen är i dag den största transportköparen av inlandsbanans
infrastrukturtjänster. Uttag ur skogen av råvaror för att koka, såga eller bränna svarar
för den alldeles övervägande transportvolymen. Det är också i den näringen som också
det finns möjligheter och förutsättningar att öka volymen. Intressenterna framhåller
behovet av terminaler, flexibilitet och större åtaganden från Inlandsbanan AB:s sida för
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att ge helhetslösningar. Man pekar också på vikten av tvärbanorna underhålls och att
de ingår i systemet. Det finns en tilltro till ökning av transporterna till
kraftvärmeverken i södra och mellersta Sverige.
När det gäller gruvorna konstateras att det finns planer på att exploatera nya
fyndigheter.
Inlandsbanan diskuterar för närvarande med Meyership, Green Cargo och Storumans
kommun ett projekt som gäller intermodala transporter från Mo i Rana som ska lastas
till och från järnväg vid Stenseleterminalen strax söder om Storuman. Avsikten är att
erbjuda transporter från norra Norge för vidare befordran på järnväg till mottagare i
Sverige eller vidare.
Målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland
och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och
ökad sysselsättning i alla delar av landet. För att uppnå dessa mål förutsätts en
gemensam strategi och en effektiv samordning över sektorgränserna och av de insatser
som genomförs hos myndigheter som primärt inte arbetar med turism, men vars
verksamhet har betydelse för turismens utveckling eller vice versa.
Turismen behöver goda villkor för att utvecklas. Turismen i Sverige är enligt
Tillväxtverket 17 fortfarande relativt outvecklad och i många sammanhang har dess
potential för utveckling ännu inte beaktats. Till exempel vid planeringen av
infrastruktur och dess utformning är det fortfarande den varuproducerande industrins
och kollektivtrafikens behov som prioriteras. Det saknas ofta kunskap om turismen och
de långväga persontransporternas behov och förutsättningar. Dessa frågor bör därför
tillvaratas på ett bättre sätt.
För persontrafiken på inlandsbanan finns en möjlighet till volymökningar främst i
samband med skidturismen där framförallt skidorterna i och omkring Vemdalsfjällen
har visat ett intresse. Det finns en kategori gäster som av olika skäl inte gärna kör bil till
skidanläggningarna och inte heller attraheras av bussresor. Konkurrenterna i Åre och
Riksgränsen som kan erbjuda tågresor tar denna kundkategori såvida de inte avstår
helt från fjällvistelse. Om Vemdalsområdet även kan erbjuda tågresor till sina
anläggningar ökar kundunderlaget för anläggningarna. Under vintersäsongen 20112012 kördes ett tåg på prov från Malmö och Göteborg till Röjan varifrån bussar erbjöd
transfer till de olika anläggningarna. Provet utföll mycket väl. Det finns även
skidanläggningar norr om Östersund som har uttryckt intresse av att kunna erbjuda
tågresor till anläggningarna. Potentialen för veckoslutstrafik till Vemdalen uppgår till ca
8 000 passagerare per år genom trafik via Röjan.
Förutom direkt anpassade chartertåg, kan en del av resebehovet till
skidanläggningarna lösas med trafik Östersund – Sveg under vintersäsongen. En sådan
trafik skulle också kunna möta en efterfrågan på andra lokala och regionala resor efter
17
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sträckan, en efterfrågan som är i minsta laget för att självt motivera trafik men som kan
stärka en trafik etablerad efter vinterturismens behov. En sådan trafik innebär att
persontrafiken på Inlandsbanan får en utökad säsong och fordon för trafiken finns
tillgänglig genom den vagnpark som redan finns för sommartrafiken. Så länge som de
fordonen räcker innebär inte vintertrafiken någon ökning av kapitalkostnaderna.
Om en större etablering av gruvdrift påbörjas utmed banan kommer det att innebära
en efterfrågan på pendlingsresor eftersom varken arbetskraftsbehovet eller
bostadsbehovet inledningsvis kan lösas i gruvans närområde. En sådan pendling kan
med tanke på avståndet mellan tätorter ske över relativt långa avstånd och
Inlandsbanan kan få en roll i detta avseende.
Sammanfattningsvis finns en potential för ökning av persontrafiken på Inlandsbanan
och då framförallt trafik under annan tid än under sommarsäsongen.
För godstrafiken finns en stor potential. Dels gäller det ökade frakter av skogsråvara,
men framförallt nytillkomna frakter av biobränsle, malm och tillsatsvaror till
gruvindustrin. För att detta ska kunna ske är slutsatsen från marknadsanalysen att det
krävs att Inlandsbanan har en hög bärighet (stax 22,5) och att tvärbanorna också har
samma standard, vilket har medfört en revision av IBAB:s underhålls- och
utvecklingsstrateg. En återöppning av sträckan Arvidsjaur – Jörn anses också nödvändig
för att Inlandsbanan ska kunna fylla det behov som kan ses i framtiden. För
gruvprojekten är en Inlandsbanan i en god standard en förutsättning för att de ska
kunna etableras och lösa transportbehoven. Inlandsbanan kan också visa sig ha en
betydelse för intermodala transporter från Norge mot Sverige och vidare.
En Inlandsbana med god standard tillsammans med tvärbanorna, inklusive de som nu
saknar trafik (Arvidsjaur – Jörn och Bollnäs – Orsa) innebär också att banan erbjuder en
alternativ väg till stambanan. Det ger en flexibilitet genom att trafik kan omledas vid
trafikstörningar på stambanan. Delen Boden – Vännäs saknar andra alternativa vägar
och ett trafikavbrott på denna del av stambanan får stora konsekvenser för näringslivet
om inga alternativa vägar står till förfogande.
De alternativa vägarna behövs inte enbart som reservvägar vid trafikavbrott utan de
kan också användas när tillgänglig kapacitet på stambanan inte förmår tillgodose ett
visst behov. Till exempel skulle den planerade kalktransporten från Orsa till
malmfälten bara med svårighet kunna utföras med det vagnmateriel som planen
förutsätter. Vagnarnas största tillåtna hastighet är så pass låg att transporterna skulle
ta alltför mycket kapacitet i anspråk på den redan hårt belastade stambanan.
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9. Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Inlandsbanans olika funktioner:

•
•
•
•
•

Regional tillgång
Godstransportled
Omledningsbana
Turistattraktion
Persontrafikled

Inlandsbanan har olika uppgifter och fyller därmed olika funktioner. I vissa fall finns
annan infrastruktur som fullgör samma funktioner. Föreliggande avsnitt syftar till att
beskriva de olika funktionerna som inlandsbanan fyller och vilka uppgifter/roller som
dessa funktioner fullgör för närvarande samt vilka bedömningar som kan göras inför
framtiden.
Själva banan ger för det första goda förutsättningar för det omgivande samhället i form
av alternativa förbindelser som annars inte skulle finnas. För glest bebyggda delar med
den näringsstruktur och näringsförutsättningar som finns längs inlandsbanan ger detta
en ökad möjlighet att kunna behålla och utveckla olika befintliga näringsverksamheter.
Banan utgör för det andra - främst för skogsnäringen - en led för transporter av olika
produkter.
Genom att inlandsbanan har flera kopplingar till av Trafikverket förvaltat järnvägsnät
ger inlandsbanan för det tredje en redundans i järnvägssystemet, vilket i vissa fall kan
vara av avgörande betydelse för industrin i Norrland och i Mellersta och Södra Sverige.
För det fjärde utgör inlandsbanan i sig en attraktion som skapar förutsättningar för en
utvecklad turism.
Slutligen kan banan utgöra alternativ för persontrafik både reguljärt och i form av
charter på vissa delsträckor för främst vinterturismen.

9.1 Inlandsbanans uppgift som regional tillgång
Som tidigare konstaterats har landets regionalpolitik förändrat karaktären under de
senaste 20 åren. Den har gått från att fördela tillväxt från rikare regioner till svagare
regioner till att skapa förutsättningar för tillväxt i alla regioner. I den meningen utgör
inlandsbanan en viktig tillgång för att näringslivet längs inlandsbanan ska kunna bidra
till ökad produktion i landet genom exploatering och förädling av de tillgångar som
finns. Inlandsbanan ger en möjlighet för transporter på järnväg för näringslivet i
området. I den meningen utgör banan en regional tillgång.
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Med inlandsbanan sedd som en sådan tillgång är det också väsentligt att det finns ett
tydligt regionalt engagemang. Den organisatoriska lösningen med Inlandsbanan AB ägd
av kommunerna längs inlandsbanan ger förutsättningar för ett sådant engagemang och
en närhet till de praktiska lösningar som krävs för att tillgången ska ge ett positivt
bidrag för regionen och skapa förutsättningar för tillväxt i form av bibehållen och ökad
produktion. En given förutsättning för att inlandsbanan ska kunna fullgöra den
regionala rollen är att den underhålls och förvaltas på så sätt att den kan hållas öppen
för befintlig och tillkommande trafik.

9.2 Inlandsbanans uppgift som godstransportled
I tidigare avsnitt har lämnats en mer utförlig redovisning av banans aktiva roll i
godstransportsystemet och vilka begränsningar och möjligheter som föreligger. På
inlandsbanan går majoriteten godstrafik på bandelar som tillåter axellast om 22,5 ton.
År 2009, som kan sägas vara ett representativt år, uppgick godstransporterna till 75,3
miljoner bruttotonkilometer. Av dessa gick över 93 procent på bandelar som upplåtits
för axellast om 22,5 ton.
I de marknadsanalyser som gjorts förs budskapet fram att bärigheten är en väsentlig
faktor när det gäller transporterna av gods. Det är ju också uppenbart att vid bärigheter
under 20 tons axellast kan järnvägen inte i normalfallet utgöra ett konkurrenskraftigt
alternativ. Den upprustning som genomförts på sträckningen Arvidsjaur - Gällivare
medför att banan som helhet uppnår en lägsta bärighet om 20 tons axellast. Det ger
möjligheter som inte funnits tidigare. I den underhålls- och utvecklingsstrategi som
tagits fram och beslutats av Inlandsbanan AB ingår även en standardhöjning till 22,5
ton. Till en viss del sker denna höjning automatiskt då de räler som ersätts sker med
räler som möjliggör en högre axellast.
Omfattningen av transporter av skogsråvara eller till viss del förädlad skogsråvara samt
torv ligger på cirka 75 miljoner bruttotonkilometer (BTK) per år. Det kan variera mellan
åren beroende på olika omständigheter. De prognoser eller scenarios som berör
utvecklingen av uttaget av biobränsle tyder vissa fall på mycket stora volymökningar.
Det finns emellertid flera faktorer som spelar stor roll om dessa prognoser eller
scenarios ska förverkligas, när en realisering kan komma att äga rum och i så fall med
vilken takt. Osäkerheten kring dessa faktorer, som rör framtida priser både på råvaror
och förädlade produkter och deras substitut inom landet och inte minst på
världsmarknaden, transportavstånd och transportpriser, m.m. är betydande. Den
hänger även samman med den framtida politik- och marknadsutvecklingen inom andra
områden. Även sådana faktorer som att samla olika aktörer för att etablera transportoch logistikkedjor, bl.a. med inslag av terminaler, kan göra transporterna ekonomiskt
försvarbara hör hit. Till viss del har även sådana etableringar också inslag av insatser
som ligger utanför möjligheterna att ensamt påverka för en infrastrukturförvaltare.
När det gäller transporter av malm eller därur förädlade produkter återstår många
överväganden och beslut innan ställning kan tas till hur transporterna ska utformas och
läggas upp. Steget mellan prospektering och brytning är långt. En brytning av järnmalm
i den storleksklass som diskuteras upp mot 10 miljoner ton per år skulle självfallet, om
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den blir aktuell, ställa extraordinära krav på transportinfrastrukturen i förhållande till
dagens standard. När det gäller upprustning/investeringar för de enskilda
transporterna krävs därför separata och omfattande utredningar och beslut och
behandlas inte närmare i denna utredning. Frågan om brytning kommer till stånd eller
ej måste ha kommit längre än vad fallet är just nu. Inlandsbanan kan i det
sammanhanget komma att fylla en funktion för transporter av insatsvaror och
förädlade produkter som inte har samma krav på anläggningen som tunga
malmtransporter.
Inlandsbanans roll som en viktig del i inlandets transportinfrastruktur bör ses
tillsammans med tvärbanorna som förbinder banan med stambanan och kusten i
frågor som rör standard och kapacitet. Det framgår inte minst av tabell 9.1 som
beskriver de nuvarande transportströmmarna som går från inlandsbanan via
tvärbanorna ner till kusten respektive via Dalabanan till slutdestination. Av
redovisningen i tabellen framgår också att inlandsbanan i allt väsentligt tjänar som
matarbana till tvärbanorna och de övriga banor som har kopplingar till inlandsbanan. I
tabell 9.1 återfinns även de bedömda potentialer som finns när det gäller
skogsprodukter inklusive biobränsle, sågade trävaror samt kalk. Däremot återfinns inte
i tabellen potentialer som kan följa av etablering av nya gruvor.
Tabell 9.1 Transportströmmar av gods mätt i volym och vikt på Inlandsbanan och
tvärbanorna år 2012 samt potential inför framtiden, exklusive gruvnäringen.
Varuslag
Från
Tvärbana
Till
Volym 2012 Potentiell
förändrad
kubikmeter volym i
respektive
framtiden
ton
1)
Massaved

Lomselenäs

Hoting –
Forsmo

Domsjö

9 000
kubikmeter

Massaved

Vinlidsberg

Hoting –
Forsmo

Domsjö

9 000
kubikmeter

Massaved

Vojmon/Dorotea

Hoting Forsmo

Domsjö

10 000
kubikmeter

Massaved

Jämtland Sikås

Forsmo –
Hoting

Husum

25 000
kubikmeter

Massaved

Östersund/Lugnvik

Husum

40 000
kubikmeter

Timmer

Brånan, Röjan,
Ytterhogdal, Sveg

Insjön

30 000
kubikmeter

Sågade

Hissmofors

Sikås

8 000

Dalabanan
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200 000
kubikmeter

trävaror

kubikmeter

Sågade
trävaror

Dorotea

Biobränsle

Sveg

55 000
kubikmeter

Holmsund
Dalabanan

Uppsala

121 500
ton

Biobränsle

44 000 ton

Cement

Strömsund

Östersund 4 000 ton

Kalk

Orsa

Gällivare

100 000 ton

1) Uppgifterna baseras på särskilda förfrågningar jämte bedömningar som bl.a. finns i
tidigare nämnda marknadsanalys

Dagens volymer av massaved och timmer uppgår till 123 000 kubikmeter, varav 40 000
kubikmeter avser en kort transport om några kilometer på inlandsbanan mellan
Lugnvik och Östersund. De volymerna som körs längre sträckor på inlandsbanan uppgår
således till drygt 80 000 kubikmeter. Sågade trävaror uppgår volymmässigt till cirka
8 000 kubikmeter per år och transporteras mellan Sikås och Hissmofors, en sträcka om
cirka 10 mil. Biobränsle i form av torv uppgår till cirka 120 000 ton per år från Sveg till
Mora för vidare transport till Uppsala. Den totala mängden torv kan dock variera
kraftigt mellan åren. Vidare transporteras cementblock från Strömsund till Östersund.
Som framgår av tabell 9.1 återfinns majoriteten av de framtida potentialerna rent
volymmässigt inom skogsnäringen och i tranporter av kalk från Orsa till Gällivare. Det
föreligger dock en betydande osäkerhet kring hur stor andel av de uppskattade
potentialerna som kan komma att realiseras. En del av den beskrivna potentialen
kanske över huvudtaget inte blir av och för en annan del så kanske det mer handlar om
när i tiden som råvaran kan komma att bli föremål för uttransporter.
Potentialerna är procentuellt betydande mätt i volym och vikt i förhållande till dagens
transportvolymer på inlandsbanan. När det gäller massaved och timmer bedöms den
tillkommande potentialen till 200 000 kubikmeter. Det är en ökning med ungefär 350
procent jämfört med dagens tranporter, om man bortser från de riktigt kortväga
transporterna om några kilometer mellan Lugnvik och Östersund. En sådan ökning sker
inte momentant utan, om den äger rum, sannolikt gradvis och förutsätter åtgärder
utöver dem som infrastrukturförvaltaren råder över exempelvis krävs det enligt
skogsindustrin terminaler i form av hårdgjorda ytor jämte andra typer av åtgärder som
tryggar en god och tillfredsställande logistik.
Den totala volymen sågade trävaror som beskrivs som potential skulle innebära en
ökning med i storleksordningen faktor 8 i förhållande till dagens volymer, där ökningen
går från 8000 kubikmeter till ungefär 63 000 kubikmeter. Transportupplägget är dock
osäkert i dagsläget och potentialen är beräknad på cirka 4-5000 kubikmeter per
månad.
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Den transporterade vikten biobränsle uppgår idag till cirka 120 000 ton per år. Den
totala potentialen över en längre tidshorisont är svår att spekulera kring då den
framtida efterfrågan beror på flera faktorer som nämnts ovan. Den potentialen som
identifieras att möjligt falla ut i närtid är en ökning med 44 000 ton till cirka 165 000
ton per år. Det finns även en del framtida transportmöjligheter inom biobränsle som
inte är kvantifierade, exempelvis framtida efterfrågan av biobränsle som en följd av de
investeringar som genomförs i Dova kraftcenter.
Kalktransporterna mellan Orsa och Gällivare bygger på ett koncept där flera partners är
inblandade. Om det realiseras så är potentialen upp emot 100 000 ton per år. Det finns
dock fortfarande en osäkerhet när det gäller kalktransporter mellan Orsa och Gällivare
som bör beaktas. Volymen på transporterna kan komma att variera och under år 2012
planeras provtransporter om ungefär 3 000 ton och om konceptet realiseras så bedöms
volymerna sannolikt successivt öka emot den bedömda potentialen om 100 000 ton. I
ett längre perspektiv bedöms dessa transporter ha möjlighet att utvecklas än mer om
omständigheterna är gynnsamma och konceptet blir en framgång.

9.3 Inlandsbanans uppgift som omledningsbana för gods
Trafikstopp kan ge upphov till betydande konsekvenser för företag som är beroende av
transporter av olika förnödenheter för sin produktion och för sina leveranser till kund.
Ett flertal godstransporter har en stor betydelse för näringslivet och även kortare
avbrott i transportflödena kan orsaka kostsamma produktionsstörningar eller
produktionsstopp. Det är inte bara varuflödena som är kritiska, utan även motsvarande
tomtåg. Utan tillgång till vagnar att lasta på, kan inga varor sändas iväg.
På Inlandsbanan har det under de senaste 15 åren varit tre omledningar: år 1997, år
2008 samt senast år 2011. Dessa omledningar har varit av stor betydelse för ovan
nämnda kunder. Därutöver kan det ha funnits tillfällen då omledning hade behövts
men inte genomförts. Detta antingen beroende på att tillräcklig kapacitet (banstandard
eller tillgänglighet på spåret) saknats eller på bristande kännedom om möjligheten till
omledning.
Vid omledningen år 2008 styrdes stålpendeln om. Dessutom styrdes tåg med gods från
Volvo lastvagnar och tåg med blandat gods om. Transporterna gick då in vid Hällnäs
mot Storuman och in på Inlandsbanan, Storuman-Östersund. Omvänd sträcka
transporterades stålpendelns tomvagnar och tåg med blandat gods som skulle norrut.
Även tomvagnar transporterades denna sträcka.
Vid omledningen år 2011 styrdes stålpendeln om samt även gods från Volvo lastvagnar
och tåg med blandat gods Transporterna gick då från stambanan in på tvärbanan vid
Forsmo och till Hoting. Därefter transporterades godset vidare in på Inlandsbanan,
sträckan Hoting-Östersund.
Omvänd sträcka transporterades av stålpendelns tomvagnar. Vidare styrdes
norrgående tåg från Stena Metall om - lastade med skrot. Även Norge-tågen Carg-link
från Alnabru och CargoNet NSB till Narvik styrdes om trafikmässigt liksom operatören
58

TX- Logistik på väg norrut med massaved från södra Sverige till Dynäs och några tåg i
Hector Rails regi med massaved.
Behovet av omledning är en funktion av den risk som föreligger att det blir stopp på de
ordinarie banor och bandelar som nyttjas och hur länge som stoppet varar. I tabell 9.2
redovisas den riskbedömning som för närvarande kan göras. Det finns flera typer av
åtgärder för att minska risken för långa stopp. Det första och absolut allra viktigaste är
att underhållet av infrastrukturen och järnvägsfordonen är tillräckligt omfattande. Det
andra är att riskerna för störningarna på det ordinarie körschemat är minimala. Det
tredje är - vid eventuella stopp - att det finns en beredskap som snabbt kan sättas in för
att åtgärda felen. Det bör emellertid starkt understrykas att tidsfaktorn med tiden har
blivit allt mer betydelsefull.
Tabell 9.2 Schematisk tabell över sannolikheten att nyttja Inlandsbanan i samband
med avbrott på normalt nyttjade bandelar.
Bandel på
Åtgärder för att
Sannolikhet för
Kommentar
stambanan
begränsa risken
användning av
eller andra
inom de
Inlandsbanan
aktuella
närmaste 10 – 15 med hänsyn till
risken för
bandelar
åren
avbrott
Malmbanan
GällivareBoden, bdl
118

Utökat
förebyggande
underhåll jämte
organisatoriska
åtgärder

Ej trolig

Vid längre stopp så sker
troligen utlastning av malm
via Narvik, och övrigt via
lastbil.

S BodenHällnäs, bdl
119, 124 del
av 126

D:o

Låg (from 2013),
endast längre
avbrott.

Omledning måste ske via
Gällivare vilket ger 70 mil
omväg samt begränsad
axelvikt/tågvikt/tåglängd

HällnäsVännäs, bdl
126 (del av)

D:o

Låg, endast vid
längre avbrott

Inlandsbanan är enda möjliga
omledningsmöjlighet (dock
begränsad
axelvikt/tågvikt/tåglängd
samt ej elektrifierad)

Ej trolig

Omledning sker i första hand
via Botniabanan

VännäsLångsele, bdl
129, 130

Kundernas krav på industrin handlar om tid och kvaliteter. Kostnaderna för stopp i
leveranserna kan vara och är oftast betydligt högre än själva transportkostnaderna. I
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takt med att tidskraven och kraven på specifika kvaliteter blir varje transport i sig unik –
tid och specifik kvalitet ska träffa rätt kund. Med en starkt kundorderstyrd produktion
skärps kraven på transporterna kraftigt. Känsligheten i systemen ökar, samtidigt som
kunderna kräver garantier och transparenta rutiner för hur eventuella avvikelser kan
och ska hanteras.
När det gäller omledning får de banor som kan vara aktuella inte avvika alltför mycket i
bärighetshänseende från de banor som godstrafiken normalt nyttjar. Den höjning av
bärigheten som har skett (se avsnitt 6)på den norra delen av inlandsbanan bör kunna
svara mot kraven från de företag som är beroende av redundans i systemet.
I och med att Ådalsbanan/Botniabanan nu är i drift i sin helhet så torde omledning via
inlandsbanan söder om Vännäs inte vara aktuell. Det betyder att Volvotågen antingen
kan gå Stambanan alternativt kustbanorna samt att Stålpendeln och Bolidens
kopparpendel endast är aktuella för omledning Boden-Vännäs (via Inlandsbanan). En
strategi för omledning Vännäs söderut bör vara kuststråken, både vid planerade
arbeten samt oförutsedda händelser. Vännäs-Hällnäs används Inlandsbanan som
omledning vid oförutsedda händelser/längre avbrott. Genom upprustningen av
Inlandsbanan söder om Jokkmokk från STAX 16 till 20 ton kan även den sträckan
användas för stålpendeln och kopparpendeln (dock med ca 70 mils extra sträcka
Boden-Hällnäs).

9.4 Inlandsbanans uppgift som turistattraktion
Inlandsbanan är i sig en turistattraktion och fyller därmed en uppgift som kan sägas
ligga utanför andra trafikleders uppgift. I den bemärkelsen påminner inlandsbanan om
exempelvis Göta kanal. Under de senaste åren har årligen ca 18 000 turister (mätt som
antal sträckor passagerare åkt) åkt på inlandsbanan. Intresset från kunderna har ökat,
detta bland annat beroende på erbjudande med paketresor som också innehåller resor
med Hurtigrutten längs den norska kusten.
Den nuvarande turisttrafiken upprätthålls enbart under sommarsäsongen.
Inlandsbanan AB har påbörjat ett samarbete med intressenter inom vinterturismen för
att på så sätt utöka säsongen med turisttrafik att gälla även vintersäsongen.

9.5 Inlandsbanan uppgift som persontrafikled
För persontrafik utöver turisttrafik har banan under senare år haft en begränsad roll. I
samarbete med kollektivtrafikmyndigheterna i berörda län har banan kört trafik för i
huvudsak veckoslutspendling mellan Östersund och Mora. Under år 2011 har 1 600
resenärer begagnat sig av denna möjlighet. Den trafiken ska under kommande säsong,
2012/2013, köras dagligen och därmed också kunna spela en roll för vinterturismen i
området. En sådan trafik kan ha en potential och kan också vara aktuell norr om
Östersund till främst Strömsund och möjligen Storuman. För skidanläggningarna kan
ett reselaternativ på järnväg innebära att de kan expandera eftersom man på så sätt
även når den kundkategori som föredrar tåget. Dessa skidanläggningar ligger i områden
som i övrigt har en svag arbetsmarknad, Härjedalen och Västerbottens fjälltrakter och
en expansion av vinterturismen i dessa regioner är av stort värde för respektive
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kommuners och regioners förmåga att behålla och utveckla servicen för rimliga
kostnader.
För persontrafiken på inlandsbanan finns, som nämnts, en möjlighet till volymökningar
främst i samband med skidturismen där framförallt skidorterna i och omkring
Vemdalsfjällen har visat ett intresse. Under vintersäsongen 2011-2012 sattes ett tåg in
på prov från Malmö och Göteborg till Röjan varifrån bussar erbjöd transfer till de olika
anläggningarna. Provet utföll mycket väl. Inför kommande säsong kommer denna
verksamhet att etableras. Nödvändiga investeringar i vagnar och draglok har
genomförts. Det finns även skidanläggningar norr om Östersund som har uttryckt
intresse av att kunna erbjuda tågresor till anläggningarna. Potentialen för
veckoslutstrafik till Vemdalen uppgår till cirka 8 000 passagerare per år genom trafik via
Röjan.
Utanför sommarsäsongen finns de fordon som används för sommarens turisttrafik
tillgängliga. Det innebär att trafik motsvarande sommartrafiken i volym kan köras
under denna period utan tillkommande kapitalkostnader, vilket inverkar positivt på
kostnaden för tillkommande trafik.
Vid en exploatering av malmfyndigheter och ett ökat lokalt behov av arbetskraft kan
Inlandsbanan få en roll för det pendlingsbehov som då kan uppstå. Det synes dock ligga
långt fram i tiden.

10. Sammanfattande analys och preliminära överväganden
I föreliggande kapitel görs utifrån de fakta och prognoser/scenarios som redovisats i
föregående kapitel en analys som syftar till en övergripande bedömning av den
transportinfrastruktur som främst i första hand representeras av inlandsbanan och E45
(i den del denna gå parallellt med inlandsbanan). Bedömningen görs utifrån
övergripande samhällsekonomiska överväganden och de mål som ligger till grund för
transport- och trafikpolitiken i landet. Utredningen är ett komplement till
Kapacitetsutredningen18.
Utredningen är också ett underlag till den åtgärdsplanering som ska äga rum och avser
perioden 2014 – 2025. Till skillnad från åtgärdsplaneringen som dels sker under en
bestämd budgetrestriktion i form av planeringsramar dels tar sikte på konkreta val av
åtgärder utifrån trafikekonomiska kalkyler, samhällsekonomiska analyser och
noggranna avstämningar gentemot de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen
har denna utredning inte en inriktning mot konkreta åtgärdsval. Vidare tar denna
utredning sikte enbart på en partiell del av infrastrukturen och transportförsörjningen i
ett visst geografiskt område medan åtgärdsplaneringen avser helheten i
transportsystemet.
Kapitlet inleds med en redogörelse över det synsätt och de övergripande principer som
gäller för utredningen. I avsnitt 10.2 rekapituleras den historiska och bedömda
18

Uppdrag till Trafikverket i regeringsbeslut den 10 mars resp. 8 september 2011.
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framtida utvecklingen i fråga om befolkning och näringsliv längs inlandsbanan.
Avsnittet ger en inramning till den fortsatta framställningen som tar sikte
transportströmmarna och transportinfrastrukturen, inlandsbanans funktion jämte
inlandsbanans roll ur ett transportförsörjningsperspektiv. I avsnittet 10.6 görs en
bedömning av inlandsbanans roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I det
avslutande avsnittet sammanfattas analysen och övervägandena som har gjorts utifrån
den kartläggning av fakta och prognoser som tidigare lagts fram.

10.1 Synsätt och övergripande principer
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Delmålen utgörs av ett funktionsmål Tillgänglighet och ett hänsynsmål
Säkerhet, hälsa och miljö. 19 Tillgänglighetsmålet innefattar att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Hänsynsmålet innefattar att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.
Den 1 april 2010 inrättades Trafikverket med ett trafikslagsövergripande ansvar för
transportsystemets funktionalitet. Avvägningen mellan olika åtgärder och olika
trafikslag lades då på en ansvarig myndighet. En stor anledning till bildandet av
Trafikverket var att möjliggöra en effektiv planering och förvaltning av
transportssystemet. Det krävs kombinationer av trafikslag med olika uppgifter i det
samlade transportsystemet för att svara mot det transportbehov som dagligen gör sig
gällande. Många enskilda transportbehov måste oftast mötas med en kombination av
trafikslag för att bli effektiva. Vilka infrastrukturella och andra centrala trafikpolitiskt
initierade åtgärder som ska vidtas ska grundas på samhällsekonomiska analyser och
bedömningar i enlighet med riksdagens trafikpolitiska beslut.
Den utredning som nu görs rörande inlandsbanas funktion och roll i transportsystemet
ska ses i det ljuset. De beslut om olika åtgärder som rör infrastruktur och
transportsystem har ofta verkan på lång sikt. Investeringar binder kapital under lång
tid. Genom att transporter påverkar förutsättningarna för individers, hushålls och
företags agerande fordras en långsiktighet i transportpolitiken och i val av olika
åtgärder.
Kapacitetsutredningen har ett mycket långsiktigt perspektiv fram till år 2050. Även om
perspektivet inte är lika långsiktigt i denna utredning är långsiktighet en ledstjärna
också i analyser och överväganden rörande transportsystemet i inlandsregionen. I
huvudsak är det inlandsbanan som är i fokus i utredningen men till viss del beskrivs
även övriga relevanta delar av transportsystemet. I denna utredning har främst de
tvärbanor som anknyter till inlandsbanan inkluderats från järnvägsystemet och från
vägsidan har E45 (delen Mora – Gällivare) beskrivits.
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I kapacitetsutredningen som Trafikverkets genomfört på regeringens uppdrag
konstateras brister i transportsystemet men också potentialer. De största bristerna
finns inom järnvägen, men brister finns även inom väg, främst i storstadsområdena.
Bristande bärighet finns både i väg- och järnvägsnätet i delar av landet. Potentialer
finns inom sjöfarten för godstrafiken men också buss och cykel för persontrafik. Det
förväntas att såväl gods- som persontransporterna kommer att öka kraftigt till år 2050.
Att enbart bygga nytt kommer enligt utredningen inte att vara ekonomiskt hållbart
eller lösa kapacitetsproblemen.
Det finns potential att lösa delar av problemen genom samverkan mellan alla trafikslag,
och det finns stora möjligheter att effektivisera i transportsystemet. Fyrstegsprincipen
är en grundläggande utgångspunkt. Den innebär att man i första hand överväger
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt, i andra
hand åtgärder som effektiviserar användningen av infrastruktur och fordon, i tredje
hand begränsade ombyggnadsåtgärder och i fjärde hand nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.

10.2 Hittillsvarande och framtida utveckling längs inlandsbanan
Det har varit en negativ befolkningsutveckling bland kommunerna längs inlandsbanan
under de senaste 20 åren. Tio av de 15 kommunerna har tappat omkring en femtedel
av sin befolkning under denna period. Skogs- och gruvnäringen dominerar näringslivet.
Inom dessa näringar har produktivitetsökningen varit mycket stark under perioden,
vilket till en del förklarar befolkningsminskningen. Sammantaget har kommunerna haft
en svagare tillväxt än landet i övrigt. Ett skäl till denna utveckling är att
arbetsmarknadsregionerna är små och glesa.
Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen har låtit göra två framtidsscenarios till år
2030. I det ena av de framtidsscenarios bedöms en fortsatt befolkningsminskning äga
rum i norrlandslänen. I centralorterna ökar folkmängden medan för övriga delar av
Norrland prognostiseras en stor minskning. En minskad befolkning och en snabb
produktivitetsökning medför en negativ sysselsättningsutveckling under perioden. I
det andra scenariot som förutsätter ett förverkligande av Botniabanan,
Norrbotniabanan och uppgradering av Mittbanan dämpas utflyttningen och
inflyttningen till Norra Sveriges regionala centra ökar.
Även fortsättningsvis kommer näringslivet bland kommunerna längs inlandsbanan att
domineras av skogs- och gruvnäringen. För råvarubaserade näringar finns ett tydligt
behov av en effektiv transportförsörjning och ett effektivt transportsystem, då
transportkostnaderna svarar för en relativt stor del av de totala kostnaderna i dessa
näringar.

10.3 Transportströmmarna och transportinfrastrukturen
Det bedrivs såväl gods- som persontrafik på inlandsbanan. Persontrafiken utgörs dels
av en tidtabellsbunden helgtrafik mellan Mora och Östersund dels av turisttrafik.
Antalet resenärer i helgtrafiken uppgick under år 2011 till 1 600 passagerare.
Turisttrafiken kan i sin tur delas upp i två kategorier. Den ena avser Inlandsbanan som
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självständig turistattraktion. Den andra avser vinterturismen till fjällvärlden i
Härjedalen/Jämtland. I den förstnämnda trafiken har dess omfattning uppmätts till ca
16 000 årligen försålda biljetter under de senaste åren. Fjällturismen har bedrivit på
försök under den senaste säsongen. Inför kommande säsong kommer det att etableras
nya koncept för vinterturismen i Härjedals - och Jämtlandsfjällen, där
järnvägstransporter från södra och västra Sverige ingår och där inlandsbanans södra
del kommer att utnyttjas. Det är ett nytt inslag och en ny uppgift för inlandsbanan som
persontrafikled.
Godstrafiken är och har huvudsakligen varit koncentrerad till främst sträckan Sveg –
Mora, som svarar för knappt två tredjedelar av trafiken mätt i bruttotonkilometer.
Bandelarna Östersund – Hoting samt Storuman – Hoting svarar tillsammans för knappt
en tredjedel. Transporterna på bandelen Sveg – Mora går vidare på Dalabanan.
Transporterna vid Hoting går vidare på tvärbanan Hoting – Forsmo. Totalt har antalet
bruttotonkilometer på inlandsbanan under senare år årligen uppgått till ca 75 miljoner
bruttotonkilometer.
De bedömningar som gjorts i tidigare utredningar tar sikte på de potentialer som finns
för framtida transporter. Dessa bedömningar innebär bland annat att transporterna
från skogsnäringen kan öka, att det finns en stor potential avseende biobränsle, att
gruvnäringen kan ge mycket stora volymer och att turisttrafiken har en potential som
inte är realiserad än. Banan har även i den nära framtiden en betydelse som
omledningsbana till stambanan. Genom att Ådalsbanan och Botniabanan öppnats för
trafik anses omledning via inlandsbanan söder om Vännäs inte längre äga någon
aktualitet.
Transportinfrastrukturen som kan nyttjas för att tillgodose godstransportbehovet i
inlandet utgörs förutom av inlandsbanan och därtill kopplade tvärbanorna (Forsmo –
Hoting och Hällnäs – Storuman), Mittbanan och Dalabanan också av E45, E10, E12 och
E14 med flera vägförbindelser. Till betydande del utnyttjar dagens transporter en
kombination av väg och järnväg. Standarden på de nämnda tvärbanorna är i fråga om
bärighet generellt sett högre än den på inlandsbanan. De mest trafikerade delarna av
inlandsbanan har dock samma bärighetsstandard som tvärbanorna.
Inlandsbanan AB har under årens lopp höjt standarden på vissa bandelar. Från och med
hösten 2012 höjs bärigheten på Arvidsjaur – Jokkmokk till 20 tons axeltryck. Det har
varit möjligt genom att betydande del av tillförda medel används för reinvesteringar i
form av rälsbyten på denna bandel. Det förebyggande underhållet jämte
reinvesteringar har totalt sett uppgått till cirka 83 procent av de totala kostnaderna för
avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och reinvesteringar. Trots det finns
enligt den underhålls- och utvecklingsstrategi som Inlandsbanan AB tagit fram ett
eftersläpande underhåll på inlandsbanan. Det är också väsentligt att understryka att
underhållsbehovet genereras i allt väsentligt av andra faktorer än trafiken. Däremot
behöver banan underhållas om trafik ska bedrivas.
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10.4 Inlandsbanans funktion
Inlandsbanan fullgör flera funktioner idag. I utredningen har fem funktioner
identifierats.
Inlandsbanan ger förutsättningar till regional utveckling för det omgivande samhället
som annars inte skulle finnas. För glest bebyggda delar av landet med den
näringsstruktur och näringsförutsättningar som finns längs inlandsbanan innebär detta
en möjlighet att kunna behålla och utveckla befintliga näringsverksamheter.
Inlandsbanan har en traditionell funktion som godstransportled från inlandet till
kusten, samt i nord-sydlig riktning. De behov som föreligger för såväl råvarutransporter
som för transporter av förädlade produkter kommer att göra sig gällande även i
framtiden.
Genom att inlandsbanan har flera kopplingar till de av Trafikverket förvaltade
järnvägsnätet ger inlandsbanan, för det tredje, en redundans i järnvägssystemet. Det
innebär att inlandsbanan såväl har en funktion som omledningsbana vid störningar i
systemet, men även att banan har en viss potentiell funktion som avlastningsbana vid
planerade underhållsarbeten.
För det fjärde utgör inlandsbanan i sig en funktion som attraktion som skapar
förutsättningar för en utvecklad turism särskilt under sommarhalvåret. Det bidrar i sin
tur till den regionala utvecklingen som tidigare beskrivits. Det sker såväl på kort sikt i
form av ökad ekonomisk aktivitet i regionen men även på lång sikt via potentiell
marknadsföring av regionens möjligheter.
Slutligen kan banan utgöra alternativ för persontrafik både reguljärt och i form av
charter på vissa delsträckor för främst vinterturismen. I det senare fallet så har ett
konkret koncept tagits fram för kommande vintersäsong 2012-2013.

10.5 Inlandsbanans roll ur transportförsörjningsperspektiv
De funktioner som inlandsbanan har är av olika betydelse. I detta delavsnitt avhandlas
de funktioner som inlandsbanan har i förhållande till den roll inlandsbanan bedöms ha i
transportsystemet.
Banans funktion som turistattraktion ligger utanför det som normalt omfattas av
transportpolitiska överväganden. Banan ingår i den bemärkelsen i den näringsgren som
rör turism. Själva existensen av banan skapar dock förutsättningar för att fullgöra
denna funktion.
För reguljär persontrafik är inlandsbanans roll mycket begränsad och huvudsakligen
knuten till bandelar söder om Östersund. Den trafiken kan effektivt genomföras med
annan form av kollektivtrafik. Den bedömningen gjordes också vid den tidpunkt då
Inlandsbanan AB tog över förvaltarskapet av banan.
Inlandsbanan avser att nyttjas för vintertrafik av charterkaraktär och ingår därvid i ett
större koncept för fjällturismen. Ur ett transportförsörjningsperspektiv så är det dock
en marginell del av fjällturisterna som kommer att färdas via det konceptet.
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Inlandsbanan utgör en del i ett sådant transportupplägg och har där en roll i
transportsystemet. Inför kommande säsong etableras denna trafik i en större skala. Här
finns en potential för inlandsbanan knuten till vinterturismen och till de koncept som
turistindustrin avser att utveckla.
Godstransporterna är som nämnts huvudsakligen koncentrerade till den södra delen av
inlandsbanan mellan Mora och Sveg och området kring Hoting. Det är också där de
framtida transportbehoven som beskrivs i kapitel 9 främst kan komma att realiseras.
Den godstrafik som går idag på den norra delen om Östersund handlar främst om
kortare transporter antingen mellan industrier eller för vidare transporter ut på det
övriga statliga järnvägsnätet. De transporter som går på den norra delen skulle kunna
flyttas över på väg utan större påverkan på trafiken, se tabell 10.1. De transporter som
går på den södra delen är volymmässigt större men ändå så pass små att de spelar en
mindre roll för transportsystemet som helhet. I det fallet finns det även andra hänsyn
att ta, där exempelvis avseende transporter med torv med slutdestination i Uppsala
bygger på järnvägstransporter i sin logistik och kan inte utan vidare flyttas över på
lastbil.
I de marknadsanalyser som genomförts på initiativ av Inlandsbanan AB har det
identifierats potentialer av tillkommande godstransporter som är relativt stora sett till
dagens volymer. Det är dock allmänt sett förenat med svårigheter att ändra
transportupplägg och få nya kunder. Det är i allmänhet lättare att få befintliga kunder
att transportera mera. Särskilt svårt är det att erbjuda nya kunder nya upplägg av
transporter. En stor del av de potentialer som har identifierats kräver för att kunna
realiseras nya logistiska upplägg, där nya aktörer måste gå samman för att erbjuda
ekonomiskt fördelaktiga transporttjänster. Det är inte omöjligt men man bör ha stor
respekt för att det tar tid att genomföra alla analyser och överväganden innan beslut
om genomförande kan äga rum. Steget mellan identifierade potentialer och
realiseringen av dessa kan vara stort.
Den beskrivna potentialen är stor som relativ ökning till dagens transporter men inte av
den storleksordningen att det nuvarande transportsystemet inte skulle klara att
hantera det utan smärre åtgärder. Även om de beskrivna potentialerna i kapitel 9
skulle falla ut så skulle vägsystemet belastningsmässigt klara av dessa transportvolymer
på bandelarna norr om Östersund. Den transportvolym som potentialerna genererar
på bandelarna söder om Östersund skulle kunna få viss inverkan på transportsystemet,
om samtliga beskrivna potentialer i avsnitt 9 faller ut. Det skulle kunna krävas
justeringar av de utpekade bristerna i kapitel 6 för att klara av att genomföra dessa
transporter smidigt. I detta scenario är det förutom torvtransporter även viktigt att
beakta att de potentiella kalktransporterna från Orsa till Gällivare som tidigare
diskuterats bygger på en järnvägslösning.
Den nuvarande transportinfrastrukturen i form av vägar och järnvägar synes kunna
hantera den beskrivna ökningen av efterfrågade transportvolymer utan att det krävs
omfattande investeringar i ny eller uppgraderad transportinfrastruktur. Inlandsbanan
spelar en roll för att vissa transporter i huvudsak ska vara aktuella. Bedömningen är
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även att en standardhöjning av inlandsbanan inte påtagligt skulle generera mer
transporter på järnväg under dagens förutsättningar. Om påtagliga förändringar på
marknaden skulle generera stora förändringar i transportkostnader mellan olika
trafikslag kan efterfrågan på olika transportlösningar förändras. Den kombination av
väg- och järnvägstransporter som idag föreligger torde också svara mot en framtida
tillfredsställande transportförsörjning. Det utesluter inte att det i vissa lägen och på
vissa punkter kan visa sig nödvändigt att förbättra funktionaliteten i systemet.
Inlandsbanan har även i fortsättningen en roll som omledningsbana vid avbrott på de
reguljära banorna längs norra delen av norrlandskusten. När det gäller inlandsbanans
uppgift som omledningsbana skulle den rollen reduceras påtagligt vid ett eventuellt
förverkligande av Norrbotniabanan. Det ligger många år fram i tiden innan den banan
kan realiseras även om beslut skulle tas i närtid. Norrbotniabanan finns inte med i
gällande långtidsplan för utveckling av den nationella transportinfrastrukturen. I
oktober 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag till nya riktlinjer för de
Transeuropiska transportnätverken (TEN-T). I detta nät ingår den s.k. Botniska
korridoren varvid sträckan mellan Umeå och Luleå avser en planerad Norrbotniabana.
Förslaget vilket den svenska regeringen ställt sig bakom bereds f.n. av
Europaparlamentet. Beslut kring riktlinjerna väntas ske under år 2013.
Inlandsbanans kopplingar till det svenska järnvägsnätet i övrigt är också av betydelse.
Inlandsbanan kan bidra till att öka kapaciteten i det övriga järnvägsnätet för avlastning
vid underhållsbehov.
De tvärförbindelser som idag trafikeras bör därför hålla en teknisk standard som
innebär att de inte utgör flaskhalsar för den trafik som går från inlandsbanan. På två av
tvärförbindelserna förekommer idag ingen trafik. För den förbindelse som går mellan
Arvidsjaur och Jörn har funnits ett intresse för att den ska åter öppnas för trafik av
främst skogsprodukter. År 2008 gjordes en marknadsanalys för att klarlägga
näringslivets intresse att använda järnvägen i stället för vägen vid godstransporter från
Sorsele/Arvidsjaur-området ut till kusten i syfte att belysa underlaget för gods på
tvärbanan Arvidsjaur - Jörn. I samband därmed gjordes också en uppskattning av
behovet av förstärkt underhåll. Utredningen föranledde inga åtgärder. Senare propåer
om att öppna banan för trafik har efter överväganden inte resulterat i något ändrat
ställningstagande.
Tvärbanan mellan Furudal och Bollnäs har hittills inte heller varit aktuell för att öppnas
för trafik. Transportbehoven är för små och kan tillgodose på annat sätt.
Om de stängda banorna åter ska öppnas för trafik bör avgöras i ett samlat perspektiv
och hör naturligen till arbetet med den långsiktiga åtgärdsplaneringen.

10.6 Inlandsbanans roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
I en samhällsekonomisk bedömning ställs nuvärdet av nyttor en åtgärd ger upphov till
mot nuvärdet av de uppoffringar som är förknippade med åtgärden. Är nyttosidan
större än kostnadssidan finns det en grund för att genomföra åtgärden. De
transportpolitiska riktlinjer som riksdagen lagt fast innehåller krav på
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samhällsekonomiskt baserade överväganden vid beslut. Den samhällsekonomiska
bedömningen utgår från de principer som tillämpas inom ramen för
samhällsekonomisk bedömning inom trafikverket återfinns i ASEK 5 20 och Trafikverkets
beskrivning av effektsamband.
Den samhällsekonomiska bedömningen utgår ifrån befintligt vägnät med den standard
och trafikering som råder på banan idag. I den bedömningen analyseras det bidrag
som inlandsbanan ger till transportsystemet i form av effekter kopplade mot de
transportpolitiska målen.
De åtgärder som återfinns i den underhålls- och utvecklingsstrategi för åren 2013 –
2022 som tagits fram av Inlandsbanan AB innehåller en rad infrastrukturella åtgärder
avseende avhjälpande underhåll, planerat underhåll, reinvesteringar och investeringar
på inlandsbanan. Kostnaderna för perioden sammantaget har beräknats till ca 2,9
miljarder kronor. I den strategin så ingår en kontinuerlig standardhöjning av banan till
stax 22,5 ton. Detta sker som tidigare nämnts naturligt vid de räls- och slipersbyten
som genomförs. Även andra enstaka åtgärder krävs. Det innebär att funktionaliteten
på banan blir högre än dagens standard. De åtgärder och kostnader som är beskrivna i
underhålls- och utvecklingsstrategin ska därför bedömas med hänsyn till de nyttor de
gör upphov till.
Inlandsbanans har från grundandet haft en regionalpolitisk roll. Inlandsbanan ger
näringslivet i regionen möjlighet till transporter av gods även på järnväg. Alternativa
transportmöjligheter ger en flexibilitet i valt av transporter och en ökad möjlighet att
finna effektiva transportlösningar, vilket ger näringslivet möjligheter att växa i
regionen. Den regionala betydelsen av inlandsbanan för utvecklingen i regionen är
dock svår att bedöma. Inlandsbanan har funnits under många årtionden och
utvecklingen i stora delar av regionen har trots det varit negativ med avseende på
generell tillväxt och befolkningsutveckling i regionen. I stora drag gör utredningen
bedömningen att en bidragande orsak till detta är att de näringsgrenar som har den
största potentialen att använda inlandsbanan har karaktäriserats av hög produktivitet
och hög grad av specialisering. Även om den trafik som gått historiskt varit relativt liten
på stora delar av banan så anser utredningen att inlandsbanan har en roll att spela för
näringslivsutvecklingen i regionen. Utredningen kan dock inte göra någon bedömning
om i vilken utsträckning de regionala effekterna som tillskrivs banan påverkat
utvecklingen i regionen.
Bedömningen är att de turistströmmar som går på inlandsbanan är relativt små. De
bedöms dock ha lokal och regional betydelse i varierande grad. Konceptet med
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Myndighetsgemensam arbetsgrupp för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom
transportområdet (ASEK). ASEK ansvarar bl.a. för att rekommendera vilka viktigare indata som
ska användas för trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser (makroekonomiska och
socioekonomiska indata, effektsamband och värderingar). En viktig ledstjärna i arbetet är att
utgå från verifierbara fakta, vetenskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa detta har en
rådgivande expertgrupp knutits till ASEK. Expertgruppen består av forskare på Centrum för
transportstudier (CTS), vid KTH och VTI.
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vinterfjällturismen kan exempelvis komma att bidra positivt till den lokala och
regionala näringslivsutvecklingen om det blir lyckat.
Transportekonomiskt har järnvägen sina komparativa fördelar vid transporter av tungt
gods, stora volymer, stora avstånd och frekventa relationer. I sådana lägen finns i de
flesta fall goda samhällsekonomiska motiv för val av järnvägen. Anledningen är att
järnvägsanläggningen är relativt sett mycket dyr att såväl bygga som att underhålla.
De godstransporter som går på inlandsbanan idag kännetecknas av att de till stora
delar är råvarubaserade och därmed främst är relativt tunga transporter. Det är dock
relativt små godsvolymer som transporteras på banan totalt sett. Fördelningen av de
godsvolymer som går på banan är varierande på olika delar av inlandsbanan. På den
södra delen på bansträckningen Mora – Sveg går det betydligt större godsflöden
jämfört med de bandelar som ligger efter sträckningen Östersund – Gällivare. Det finns
vissa undantag i området kring Hoting och på vissa kortare sträckningar, exempelvis
mellan Sikås – Hissmofors. 21 I Trafikverkets uppdrag att utreda kapaciteten i landets
samlade transportsystem har transportsystemen i regionerna med koppling till
inlandsbanan analyserats och i det sammanhanget således även E45. I
kapacitetsutredningen framgår det bland annat att det finns en vilja att lyfta över
godstransporter på järnväg i den grad som det finns tillgänglig kapacitet på dagens
infrastruktur I det perspektivet är det viktigt att beskriva hur de transporter som går på
inlandsbanan kommer att belasta vägsystemet idag och i den närmaste framtiden. De
transporter som går på järnväg kan teoretiskt räknas om till motsvarande antal lastbilar
som krävs för att klara dessa transporter, vilka benämns som lastbilsekvivalenter.
I tabell 10.1 nedan presenteras genomsnittliga värden som baseras på trafikdata på
E45 som tidigare beskrivits i avsnitt 6 samt de lastbilsekvivalenterna som har beräknats
fram från tidigare beskrivna volymer i tabell 9.1. De lastbilsekvivalenterna som
beskriver dagens transportvolymer är samma volymer som tidigare är presenterade i
tabell 9.1. De framtida volymerna i tabell 10.1 är dock summan av dagens - och de
potentiella transportvolymerna som är beskrivna i tabell 9.1.
Tabell 10.1: Beskriver genomsnittliga värden för trafikering på sträckorna som är
hämtade från tabell 6.5, samt omräknade transportvolymer som är presenterade i
tabell 9.1.
Varav
Väglängd Genomsnittli
genomsnittl Lastbilsekvivalent Lastbilsekvivalent
g trafikvolym
i
Vägsträckor E
er per dygn
ig tung
er per dygn
per
kilomete
45
trafik per
(Dagens volym) (Framtida volym)
dygn(ÅTD)
r
dygn (ÅTD)
Storuman Gällivare

398

587

102

21

1

16 (varav 12
utgörs av kalktrp)

Den relativa trafikjämförelsen är gjord mot Trafikverkets motsvarande banor, se exempelvis
tvärbanornas trafikering som framgår av kapitel 6.
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Hoting Storuman

145

1083

134

4

32 (d:o)

Östersund Hoting

145

1987

241

6

28 (d:o)

Mora- Sveg

306

2016

278

36

46 (d:o)

Anm. En lastbilsekvivalent motsvarar det antal lastbilar som skulle åtgå för att transportera
motsvarande mängd gods som transporteras på järnväg.(BVH 706)

Det framgår av tabell 10.1 att det antal lastbilsekvivalenter som dagens trafik på
inlandsbanan skulle generera har marginell påverkan på den tunga trafiken på
vägsträckor norr om Sveg. Även om det finns en del utpekade brister i vägsystemet så
skulle med största sannolikhet inte dessa transportvolymer påverka vägsystemets
funktionalitet. Det går även att utläsa att det är på sträckan Mora – Sveg som det blir
en ökad belastning av tunga fordon. Det handlar dock i storleksordningen om en
ökning av den tunga trafiken på strax över 10 procent, från i genomsnitt 280 tunga
fordon till cirka 310 tunga fordon, motsvarande en ökning av den totala tunga trafiken
med cirka 1 procent. I det stora hela bedöms vägsystemet klara denna belastning utan
problem.
En viktig aspekt att lyfta fram är att det finns transporter med specifika
logistiklösningar eller som av andra skäl inte är lämpliga att lyftas över mellan trafikslag
på ett enkelt sätt. En sådan lösning är den transport av torv från Sveg till Mora och
vidare ut på dalabanan till Uppsala. Det är transporter som går periodvis under året
(eldningssäsongen) och volymen tenderar att variera mellan åren beroende på de
förhållanden som råder. Den framtida utvecklingen bedöms i marknadsanalysen som
gjorts på uppdrag av Inlandsbanan AB som positiv för denna transportlösning.
I tabell 10.1 framgår det att i ett framtida perspektiv på transportvolymerna så är
trenden densamma som för dagens transporter. Det finns en generell ökning beskriven
men främst är volymökningen även i framtiden koncentrerad till bansträckningen Sveg
– Mora, samt området kring Hoting. Det är en relativt stor ökning av
transportvolymerna i förhållande till dagens volymer som går på inlandsbanan. Trots
att ökningen är relativt stor så handlar det i praktiken om strax under 50 lastbilsekvivalenter per dygn som skulle belasta vägsystemet på den högst trafikerade delen.
Bedömningen är att de volymökningarna som beskrivs mycket väl kan hanteras av
vägsystemet på bandelarna Östersund – Gällivare och även utefter de södra
bandelarna med mindre åtgärder på de utpekade bristpunkterna på vägen.
I ett framtida perspektiv har kalktransporter till gruvindustrin på järnväg från Orsa till
Gällivare efter inlandsbanan lyfts fram som en möjlig transportlösning. En stor del av
den generella ökningen kan förklaras av de på diskussionsplanet aktuella
kalktransporterna. Omsatt till lastbilsekvivalenter svarar dessa för nästan 12 lastbilar
per dygn, vilket kan utläsas på samtliga bandelar i för de potentiella transporterna i
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tabell 10.1. Detta är även ytterligare ett fall av transporter som inte är helt lämpliga för
vägtransporter.
Det finns även en del framtida potentialer som beskrivs i utredningen som inte är
upptagna i tabell 9.1 och som därför inte heller behandlas i tabell 10.1. som också
beaktas i bedömningen. I utredningen har det gjorts en bedömning om hur stor del av
de totala potentialerna inom skogsnäring och biobränsle som kommer att kunna
realiseras under en överblickbar framtid. Bedömningen grundar sig främst på vilken
råvarutillgång som finns, marknadslägen och den framtida råvarutillväxten. Som
tidigare angetts är den framtida utvecklingen av olika skäl svårbedömbar. Det finns
även en rad gruvprospekteringar som genomförs och om de skulle bli realiserade så
förändras förhållandena så radikalt att det skulle krävas nya utredningar.
I bedömningen av godstransporter ingår även de externa effekterna. De externa
effekter som betraktas i denna utredning är trafiksäkerhet, hälsa, miljö och även en
ökad väghållarkostnad som en följd av överflyttning av trafik från järnväg till väg.
Överflyttningen mellan trafikslag ska teoretiskt grunda sig på en prissättning som tar
hänsyn till de resurser som förbrukas och de konsekvenser som ett givet val ger
upphov till. Prissättningen ska således ge information om exempelvis de
miljökonsekvenser som följer med val av ett visst trafikslag. Om prissättningen grundas
på olika principer mellan olika trafikslag eller om den inte tar i beaktande alla
kostnader som följer av transporten riskerar man en snedvridning av
transportefterfrågan.
Bedömningen av de externa effekterna genomförs på basis av skillnaderna som
uppstår med avseende på trafiksäkerhet och miljö med olika alternativa
transportupplägg. De externa effekterna blir positiva om godstransporterna genomförs
på järnväg istället för på vägsystemet. Effekterna blir dock små framförallt beroende på
att trafiken är mycket begränsad.
Inlandsbanan har en roll som omledningsbana i den norra delen intill dess ett
eventuellt förverkligande sker av Norrbotniabanan, vilket kan dröja många år, minst 10
till 15 år framåt i tiden. Kostnaderna för om något händer och transporterna uteblir för
industrin även vid enstaka tillfällen kan vara väldig höga. Det bör också understrykas
att tidsfaktorn vid omledning med tiden har blivit allt mer betydelsefull och att det
framförallt är viktigt för näringslivets fortsatta utveckling med säkra transporter.
Kostnaderna för stopp i leveranserna kan vara och är oftast betydligt högre än själva
transportkostnaderna. En av infrastrukturförvaltarens uppgifter är därför att minimera
dessa risker. Ett förbättrat och effektivare underhåll kombinerat med organisatoriska
och andra åtgärder för att hantera olika incidenter kan riskerna för avbrott och långa
avstängningar begränsas avsevärt. Det är väsentligt att det finns ett etablerat
samarbete mellan infrastrukturförvaltarna, järnvägsföretagen och industrin för att
hantera de konkreta situationer såväl de som planeras, som de vilka kan uppkomma till
följd av oönskade incidenter.
Den sammanvägda samhällsekonomiska bedömningen av de transporter som går på
inlandsbanan är att banan ger näringslivet möjligheter till olika transportupplägg för att
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tillgodose sina transportbehov. Transportkostnaderna för järnvägsalternativet kan i
vissa fall vara fördelaktigare för näringslivet i regionen, och därmed bidra till ökad
regionalekonomisk aktivitet. Inlandsbanan fyller även en roll som omledningsbana
under den närmaste framtiden för den norra delen, om näringslivet inte kan garantera
sina transporter så får det konsekvenser på samhällsekonomin. Utredningens
bedömning är att valet av transportupplägg har mindre effekter på miljö och
trafiksäkerhet. Anledningen till det är framförallt att det går för lite godsvolymer på
banan för att effekterna ska bli mer betydande.
I den teoretiska beskrivningen av godsvolymernas belastning på vägsystemet i tabell
10.1 så framgår det tydligt att de godsmängderna som beskrivs inte skulle påverka
funktionaliteten på vägnätet nämnvärt. Bedömningen är att de ökade tillskottet av
tung trafik på vägnätet från dessa transporter troligen inte skulle bidra till några större
investeringsbeslut. Det skulle dock kunna leda till överväganden om förstärkt underhåll
på vissa sträckor, framförallt vintertid. I den meningen ger den samhällsekonomiska
bedömningen att de positiva transportekonomiska vinsterna för näringslivet och de
svag positiva externa effekterna inte väger upp de kostnader som samhället får bära i
termer av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering av inlandsbanan.
I den samhällsekonomiska bedömningen behandlas inte samtliga aspekter, vissa typer
av godstransporter såsom torv- och eventuella kalktransporter bygger på att
inlandsbanan finns av främst transportekonomiska skäl. Inlandsbanan med dess
nuvarande standard ger också möjlighet till andra typer av transporter. I och med att
infrastrukturen finns där så bör den också utnyttjas på ett transportekonomiskt och
samhällsekonomiskt optimalt sätt. I den mån det krävs särskilda åtgärder prövas dessa i
sedvanlig ordning inom ramen för åtgärdsplaneringen.

10.7 Sammanfattning av analys och överväganden
Inlandsbanan har funnits sedan år 1937. Den var nedläggningshotad under slutet av
1980-talet och början av 1990-talet. Riksdagen tog då beslut om att överlåta
förvaltarskapet av inlandsbanan till ett av kommunerna längs inlandsbanan ägt bolag,
Inlandsbanan AB. Inlandsbanan tillskrevs då en roll när det gällde godstransporter och
turismen. Utvecklingen därefter har inte infriat alla de förhoppningar eller
förväntningar som då hystes.
Inlandsbanan är en regional tillgång. Det finns verksamhet längs inlandsbanan som får
bedömas vara starkt beroende av att banan finns. Det finns också verksamheter där
inlandsbanan utgör ett alternativ till eller komplement till vägtransporter.
Inlandsbanan har en mycket begränsad roll som persontransportled. Det är som
godstransportled den har sin regionala betydelse. Så har det varit under de senaste 30
– 40 åren och så synes det se ut också inför framtiden.
Liksom tidigare görs även nu prognoser över vilka potentialer som finns i fråga om
råvaruutfångst längs inlandsbanan som skulle kunna transporteras på järnväg eller
rättare sagt en kombination av väg- och järnvägstransporter. Hittills har de
bedömningar som gjorts över potentialerna vida överstigit vad som blivit utfallet. Det
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finns därför anledning att noggrant analysera förutsättningarna för att realisera dessa
potentiella transportbehov. I tidigare avsnitt har särskilt strukits under att det inte
räcker med en fysisk transportinfrastruktur i form av en inlandsbana eller en
inlandsväg, utan det krävs också ett stort antal andra inslag och villkor som måste
uppfyllas för att potentialerna ska resultera i en verklig transportefterfrågan. Det finns
stor anledning att uppmärksamma dessa kritiska inslag och villkor när prognoserna
över transportefterfrågan ska göras. De mer noggranna och verklighetsnära
prognoserna ingår i arbetet med åtgärdsplaneringen. Här och nu kan konstateras att
det saknas viktiga inslag för att transportefterfrågan skall öka påtagligt under
överskådlig framtid. De potentialer som framgår av denna utredning ryms väl inom
ramen för den kapacitet som i dag finns i transportinfrastrukturen.
Det finns dock ingen anledning att här och nu helt utesluta sannolikheten att
transportefterfrågan kan öka i sådan omfattning att den skulle kräva särskilda åtgärder
i transportinfrastrukturen. Det föreligger inga skäl att nu förutskicka eller spekulera i
åtgärder utöver dem som följer av ett löpande underhåll av banan. Det finns heller inga
bärande argument för att en utbyggd transportinfrastruktur generellt sett skulle
generera en ökad transportefterfrågan. En ökad råvaruutfångst längs inlandsbanan
hindras inte av kapaciteten i dagens transportinfrastruktur i form av vägar och banor.
Det finns andra kritiska påverkansfaktorer. Även om en höjd bärighet i
järnvägssystemet skulle generera ökade järnvägstransporter längs en sträcka är det
inte säkert att infrastruktursatsningen är samhällsekonomiskt lönsam och/eller ryms
inom den planeringsram som föreligger. Kostnaderna för åtgärden ska ställas mot den
nytta den genererar. Den typen av kalkyler och därur sammanvägda överväganden
görs inom ramen för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen.
Transporter handlar förvisso inte enbart om krav på kapacitet och tillgänglighet. De har
också påverkan på trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Dessa typer av konsekvenser ska
beaktas inte enbart i de trafik- och samhällsekonomiska kalkylerna och analyserna utan
också i de avgifter och skatter som tas ut av trafiken. Det rationella valet av åtgärder
respektive val av transportupplägg förutsätter ett sådant beaktande. De övergripande
analyser som gjorts i denna utredning ger vid handen att eventuell tillkommande trafik
under den närmaste planperioden har liten påverkan på trafiksäkerhet, hälsa och miljö
om de till alla delar skulle utföras med lastbil jämfört med järnvägstransporter. Det rör
sig i verkligheten om mycket små tillskott i det stora hela.
Inlandsbanan utgör en del av det samlade godstransportsystemet i norra Sverige. Som
framgår av Kapacitetsutredningen finns brister i systemet, men det finns också en rad
åtgärder som kan genomföras i det nuvarande systemet som påverkar kapaciteten
utan att för den skull göra stora investeringar. De närmast till hands liggande
lösningarna har tagits med i kapacitetsutredningen och är inriktade på åtgärder på de
trafikstarka bandelar som Trafikverket förvaltar. Dessa åtgärder ger sådana effekter att
de bedöms klara tillkommande transportströmmar. Under alla omständigheter är det
väsentligt att noggrant följa utvecklingen inom de näringar där det kan finnas en
potential att exploatera mer av de naturtillgångar och från tid till annan förnya
analyserna.
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Bilaga 1

Remissammanställning av inkomna yttranden över rapporten
Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet per den 15
december 2012
Allmänt
Arbetet med rapporten har ägt rum under sommaren och hösten 2012. I direkt anslutning till arbetet
har Trafikverket arrangerat en hearing där intressenter och berörda bjöds in för att lämna synpunkter
såväl muntligt som skriftligt. En preliminär rapport snabbremitterades för synpunkter bland dem som
deltog på hearingen. Det slutliga förslaget har vidare remitterats till en bred krets av intressenter.
Denna remissammanställning avser de yttranden över den rapport som remitterades den 27 oktober
2012 och som skulle inkommit senast den 14 december 2012.
Rapporten har remitterats till en vid krets av intressenter och berörda. Totalt gavs över 70 instansser
möjlighet att avge yttrande. Totalt har inkommit XX yttranden över utredningen. Yttrandena spänner
över ett stort antal aspekter och rör även generella synpunkter på Trafikverkets roll, de samhällsekonomiska analysernas förmåga att fånga och värdera alla väsentliga aspekter, etc.
Sammanställningen läggs därför upp på sådans sätt att generella synpunkter hålls åtskilda från
synpunkter som rör själva rapporten som sådan. Även de synpunkter som rör rapporten i sig tar sikte
på skilda aspekter. En del rör underlaget inriktning och omfattning, medan andra synpunkter tar sikte
på de analyser, värderingar och överväganden som görs i rapporten. Vidare görs en uppdelning av
remissinstanserna med avseende på om det är kommuner, regionförbund, länsstyrelser, statliga
myndigheter, intresseorganisationer och företag.

Generella aspekter på samhällsekonomiska kalkylmodellerna
Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna och SSAB påpekar att de tillämpade
samhällsekonomiska kakylmodellerna systematiskt undervärderar godset. Näringslivets Transportråd
att beslutsunderlagen för drift och underhåll och utbyggnad av infrastrukturen bör omfatta ett
bredare perspektiv på samhällsnyttan av godstransporter. Faktorer som högre tillförlitlighet och
mindre sårbarhet vid investeringar i godsrelaterade projekt fångas inte upp. Rådet efterlyser en
samhällsekonomisk värdering av godsprojekt som på ett rättvisande sätt speglar dess betydelse för
näringslivet. Utvecklingsarbetet med kalkylmodeller och samlade effektbedömningar måste
intensifieras. SSAB räknar i sitt yttrande följande faktorer som (de samhällsekonomiska)modellerna
inte tar hänsyn till:
•
•
•
•

Utebliven fakturering som en följd av förseningar
Inställda tåg blir räknas inte som försenade
Modellerna tar inte hänsyn till vagnshyran, som i regel är högre än kapitalvärdet för godset
som ligger på vagnarna
Tomvagnar som går i retur räknas inte som försenade, trots att de är lika viktiga för
transportsystemet som lastade vagnar
1

•

Kostnader för alternativa transportsätt som måste användas när tågtransporter inte fungerar
finns inte med i modellerna. Ett sådant exempel är när båttransporter fick användas i
samband med urspårningen på norra stambanan i januari 2011.

Övergripande synpunkter på utredningen
Östersunds kommun anser att utredningen inte alls beskriver Inlandsbanans potential och värde på
det sätt som kommunen anses ska göras. Rapporten bör arbetas om i grunden så att Inlandsbanans
funktion och roll ges en allsidig behandling. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att rapporten har så
stora brister att den inte kan ligga till grund för beslut som påverkar banans framtid.
Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) hänvisar till sitt yttrande över den första versionen
av Trafikverkets utredning där IEF fann anledning att ta upp ett antal frågor som föreningen ansåg
otillräckligt berörda i utredningsunderlaget. Föreningen saknade främst ett helhetsperspektiv på
utvecklingen av dels Inlandsregionen som helhet i ett långsiktigt perspektiv och dels en bred analys
av den totala infrastrukturen och dess tidigare men i första hand framtida roll. Föreningen
konstaterar i sitt yttrande över den officiella remissversionen att Trafikverket gjort vissa marginella
justeringar med anledning av de många kritiska synpunkterna på verkets bedömning av både
Inlandet och Inlandsbanans utvecklingspotential. Föreningen redovisare en rad perspektiv som den
anser fortfarande saknar eller är ofullständigt behandlade i utredningen. Perspektiven tar sikte på
hur man skulle kunna utveckla hela Inlandsregionen där Inlandsbanan och E45 skulle kunna ha en
mer strategiskt viktig roll för framtiden jämfört med tidigare decennier.
Storumans kommun anser att rapporten inte kan anses visa på Inlandsbanans funktion och roll i
transportsystemet utan bekräftar ett nuläge och banans historia. Utredningen tar enligt kommunen
avstamp i två makroekonomiska utredningar trots att dessa berör Inlandsbanan i mycket liten eller
ingen utsträckning. I det sammanhanget hänvisar kommunen dels till den studie som ÅF Infrastruktur
tagit fram rörande investeringar i Storumans kommun fram till år 2030 dels till den studie som
Vectura tagit fram på uppdrag av inlandsbanekommunerna, ”Tredje spåret”.

Synpunkter på utredningens tidsperspektiv
Östersunds kommun anser att tidsperspektivet är för kort i utredningen och att det måste utsträckas
till åtminstone 2050 för att viktiga aspekter ska kunna tas in i bedömningen. Infrastrukturinvesteringar och deras effekter är i allmänhet mycket långsiktiga. Inlandskommunernas ekonomiska
förening vill med emfas hävda att det inte finns några sakliga skäl att i en del av landet ha ett ytterst
begränsat tidperspektiv medan man för andra regioner skall ha en upp till tre gånger så lång
tidsperiod när man gör trafikpolitiska framtidsbedömningar. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att
tidshorisonten måste utsträckas till åtminstone år 2050. Flera skäl talar för detta, bl.a. att
Kapacitetsutredningen har detta perspektiv och att få en bättre överensstämmelse med såväl
nationella som internationella miljö- och klimatmål.

Synpunkter på utredningens bedömningar om framtida potentialer
Östersunds kommun anser att Inlandsregionen har goda utvecklingsmöjligheter om bara de rätta
förutsättningarna ges. Här finns stora energi- och skogstillgångar som snabbt kan bidra till ett
hållbart Sverige och ge högre förädlingsvärden inom träbranschen. Inlandsbanan har potential för,
och bör ges möjlighet till att bli en nationell och nordisk pulsåder för tunga järnvägstransporter.
Bedömningar av transportbehov och marknadsförutsättningar visar på betydande vinster med att
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etablera Inlandsbanan med dess tvärbanor som ett strategiskt ”tredje spår” genom landet, som
komplement till Norra stambanan och de upprustade kustbanorna. Detta skulle göra
järnvägssystemet mer robust och bidra till att utveckla bland annat gruvnäringen. Tillsammans med
ett utvecklat vägnät för tunga transporter och ändamålsenliga omlastningsterminaler kan en stor och
välbehövlig kapacitet tillföras i ett heltäckande och effektivt transportsystem. Östersunds kommun
avser att etablera en kombiterminal i den strategiska skärningspunkten mellan europavägarna 14 och
45, Mittbanan och Inlandsbanan. Inlandskommunikationerna används sedan många år också av
norska företag för transporter av livsmedel och andra varor till övriga Europa. För att utveckla
Inlandsbanan krävs en etappvis upprustning av hela sträckan samt anslutande tvärbanor. En sådan
sträcka är Brunflo – Sveg där bärigheten behöver förstärkas.
Det bör enligt Tågoperatörerna slås fast att utveckling av Inlandsbanenätets kvalitet och kapacitet
inför framtiden i första hand bör inriktas på funktioner för godstrafikens behov. Det innebär fokus på
följande teknikområden

•
•
•

Bärighet
Största tillåten hastighet för loktåg
Trafikledning

Marknaden för järnvägstransport från Inlandsbanans upptagningsområde utgörs nu och med hög
sannolikhet även i framtiden av konjunkturkänsliga råvaror och insatsvaror med relativt låg
förädlingsgrad. Tilltransporterna är av liten omfattning och utgörs av industriförnödenheter och
konsumtionsvaror. Nya transportgenererande projekt av någon omfattning kräver oftast jämförelsevis stora baninvesteringar och avser marknader med betydande konjunktursvängningar, då i första
hand skogs- och gruvnäringen torde komma i fråga. Det ligger i saken enligt Tågoperatörerna att
transportprognoser med precision på längre sikt är svåra att göra, i synnerhet i ett nuläge som
präglas av svag och oviss konjunktur.
På kort sikt har transporter av bioenergi störst förutsättningar för väsentligt ökade volymer. En
mycket stor del av Sveriges skogsråvaror återfinns inom Inlandsbanans upptagningsområde.
Mycket intressant långsiktigt är regelbundna kalktransporter från Orsa till Malmfälten. Leveranssäkerhet och god ekonomi för dessa transporter kräver dock högre lägsta bärighet än för närvarande
och ett kvalitetssäkert förebyggande underhåll. Befintliga torvtransporter från Sveg till Uppsala
bedöms som långsiktiga och kan antas fortsatt dominera trafiken i det södra avsnittet.
Som rapporten konstaterar är transportmönstren relativt statiska när det gäller de godsslag som
genereras inom inlandsbanenätet. Då Inlandsbanans godsslag är känsliga för transportkostnader
skulle dock ökad bärighet och höjd hastighet öka den marknadsmässiga aktionsradien för berörda
transporter avsevärt.
Omfattande investeringar för besöksnäringen i Vemdalsområdet planeras. Provtransporter av
nattågsresenärer har genomförts med gott resultat via Röjan för vidaretransport med buss till
Vemdalen. Det är naturligtvis en organisatorisk utmaning att genomföra trafik med komfort och
attraktiva restider från storstadsområdena via Röjan i större skala. Fullföljs aviserade utbyggnader i
Vemdalen med option att även Funäsdalen och Klövsjö kan inkluderas i upptagningsområdet för
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tågen blir detta emellertid en turistmarknad att räkna med och berörda bedömer Tågoperatörerna
potentialen för långväga tågresor till omkring 10 000 tur- och returresor per vintersäsong.
Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) konstaterar i sitt yttrande den 15 oktober 2012 till
vilket föreningen hänvisar i sitt yttrande den 13 december 2012 att kommunerna efter Inlandsbanan
har i en särskild utredning visat på Inlandsbanans tänkbara roll som ett Tredje Spår vid sidan om de
två kustlinjerna efter Norrlandskusten. Detta analysmaterial finns inte behandlat i trafikverkets
utredning, vilket vi finner extra märkligt. I kommunernas utredning finns även starka argument för att
återupprusta den ursprungliga bansträckningen från Kristinehamn till Mora. Transportbehoven på
denna idag ofullständiga sträcka ökar stadigt. Då skulle Inlandsbanan få direktkontakt med en viktig
Vänerhamn och stålverk och andra företag i söder få tillgång till järnvägen. Dessutom anknyts
Inlandsbanan direkt till väl fungerande järnvägar kring Vänern.
Det finns – konstaterar föreningen vidare -inte några längre framtidsanalyser och mer breda OHanalyser utöver kortsiktiga bedömningar av behovet av tunga transporter från gruv- och
skogsindustrin samt partiellt även biobränslesektorn. När man bygger om och utvecklar en lång och
strategiskt viktig järnväg är ju ett tioårsperspektiv nästan ointressant. Det viktiga är ju decennierna
därutöver. I detta fall krävs det en Barentsregionanalys insatt i ett framtidsperspektiv eftersom
utvecklingen i hela detta stora framtidsområde – tänk bara på oljeutvinningens konsekvenser för
områdets möjliga tillväxt i samtliga länder – kan få stora effekter i hela Norden inklusive Ryssland.
Detta gäller även om oljans utvinning begränsas. Områdets andra potentialer har stora möjligheter
att öka sysselsättning och befolkning. Enbart en ökad handel och turisttrafik mellan Barentsregionens
länder och befolkning kan få en omfattande påverkan på behovet av en väl utbyggd
transportinfrastruktur.
Trafikverket har i sin remisshandling helt glömt de norska behoven och möjligheterna att dels ersätta
stora norska investeringar i infrastruktur med svenska eller gemensamma anläggningar och göra
Inlandsbanan (och E 45) till ett strategiskt trafikstråk samt buffertled även för norska företag. Det
finns heller ingen analys av vad en ökad samverkan mellan Norge och Sverige kan föra med sig av
tillväxt och utveckling på alla möjliga näringssektorer. Trafikverket har inte heller i sin utredning tagit
med pågående arbete inom flera olika organisationer som IEF och Vattenkraftskommunerna om att
skapa gemensamma trafikanläggningar och helt nya finansieringslösningar för tung
transportinfrastruktur.
Storumans kommun anser att bland annat analyserna borde utvecklas som rör skogsnäringens
utveckling. Ett troligt scenario för skogsnäringen är att skogliga produktionen ökar kraftigt de
kommande åren och där kan kostateras att 1/3 av skogsarelen finns längs Inlandsbanan. Vad händer
om detta behöver fraktas på väg eller importeras?
Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg har lämnat ett förtydligande kring tänkbara trafikströmmar
från Inlandsbanan via Orsa – Bollnäs alternativt genererat inom sträckan Orsa – Bollnäs.
Beräkningarna är nyligen uppdaterade och bygger på att det finns en öppen järnväg mellan Furudal
och Bollnäs och lämpliga lastplatser.
Länsstyrelsen i Jämtlands län saknar en analys av efterfrågan på järnvägstransporter i ett scenario
med kraftigt höjda kilometerkostnader för vägtransporter. Det är, menar man, ett högst sannolikt
scenario utifrån behovet att minska koldioxidutsläppen för att uppnå klimatmålen.
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Skogsindustrierna konstaterar i sitt yttrande att med en fungerande tåglogistik på Inlandsbanan,
inklusive dess tvärbanor, skulle mer biobränsle kunna skördas i regionen och komma södra Sverige
till del både genom större volymer och genom ett lägre pris. Bannätets standard på Inlandsbanan är
en central del i detta, men även andra faktorer spelar en viktig roll t.ex. antalet terminaler,
terminaler som är anpassade för bulkig skogsvara och inte minst tillgången på tågtider. En
omställning av Sverige till en nation utan fossila utsläpp, och där biobränsle har en stor roll, ställer
därmed krav på Inlandsbanan och dess tvärbanor. Skogsägarna Norrskog och NWP (Norrskog Wood
Products) framför liknande synpunkter i sitt yttrande.
Region Västerbotten konstaterar att det under senare år har framkommit olika aspekter som stödjer
ett fortsatt statligt engagemang för att säkerställa Inlandsbanans fortsatta utveckling. Den
hittillsvarande utvecklingen har varit stigande om än inte dramatisk. Mot bakgrund av
omkringliggande faktorer såsom klimatproblematiken, kommande implementering av IMO:s
svaveldirektiv, sannolikt ökade bränslekostnader i absoluta tal samt en sannolik utveckling av
skogens betydelse för det svenska och europeiska energisystemet, finns också mycket som talar för
att Inlandsbanan, tillsammans med de tvärbanor som kopplar samman denna med stamnätet, får en
ökad betydelse.

Synpunkter på utredningens bedömningar om Inlandsbanans funktion som
omledningsbana
SSAB konstaterar att transportkedjorna över tid har blivit alltmer tidskritiska för SSAB. I takt med att
kapacitetsutnyttjandet har ökat i hela järnvägsnätet, och även i takt med att underhållet har blivit
eftersatt, har störningseffekterna blivit alltmer tydliga. Norra Stålpendeln som förbinder
ståltillverkningen i Luleå med valsningsoperationerna i Borlänge är en livsnerv för företaget. I
händelse av störningar på Norra Stålpendeln blir det i de flesta fall direkta effekter i form av
störningar för SSAB:s kunder, eller i värsta fall utebliven fakturering. Dessa effekter är mycket
kostsamma för företaget och våra kunder. Därför föreligger behov av att kunna omleda trafik när det
uppstår störningar. Vi förordar därför att Inlandsbanans roll i detta sammanhang omprövas. Det är
vår uppfattning att Inlandsbanan har en roll att fylla både som ordinarie godsstråk och som
omledningsmöjlighet för tunga transporter, som exempelvis i fallet SSAB.
I den nyligen lagda Infrastrukturpropositionen finns en ansats till ett utökat underhåll av
infrastrukturen för järnvägsnätet, vilket är bra. Åtgärdsplaneringen är visserligen inte klar, men det är
rimligt att förvänta sig att behovet av omledning kommer att öka om underhållsarbeten på Norra
stambanan och kringliggande banor kommer att öka. Även i detta sammanhang är det SSAB:s
uppfattning att utredningens slutsatser bör omprövas, eller åtminstone att man beaktar sambandet
mellan underhållsarbeten och omledningsbehov.
Länsstyrelsen i Jämtlands län konstaterar att Inlandsbanans roll som omledningsbana beskrivs i
rapporten. Däremot berörs inte alls banans möjliga roll när det gäller avlastning på det övriga
järnvägsnätet. Det finns stora kapacitetsproblem på dagens banor i norra Sverige. Bristen på
dubbelspår och mötesstationer begränsar kapaciteten och förlänger restider för såväl gods- som
persontrafik. En upprustning av Inlandsbanan skulle ge förutsättningar för överföring av viss trafik
från de idag överbelastade banorna och därmed öppna upp för nya godsmängder på dessa.
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Många banor har idag redan enligt Skogsindustrierna nått kapacitetstaket och det är därför viktigt att
skapa alternativa bansträckningar för att skapa flexibilitet i systemet. Inlandsbanan kan stå för en
sådan roll. I den händelse att Stambanan genom övre Norrland blir oframkomlig om än endast med
något enstaka dygn behövs Inlandsbanan för att omleda trafik. Tills vidare är Inlandsbanan den enda
alternativa banan i Norrland norr om Vännäs. Söder om Vännäs finns Botniabanan men där krävs
ETC-utrustade fordon anpassade för ERTMS. I dagsläget finns inte tillräckligt antal lok med denna
teknik. Med tanke på de urspårningar som har skett och de stora avbrott det har lett till är behovet
av redundans mycket stort och viktigt. Infrastrukturpropositionen betonar dessutom ett robust
järnvägssystem och Inlandsbanan är därför att anses som en viktig samhällsfunktion för att minimera
risken i det nationella systemet.

Yttranden med krav på olika typer av konkreta åtgärder
Tågoperatörerna anser att sträckan Sveg – Brunflo bör uppgraderas till stax 22,5 t. Skogägarna
Norrskog och NWP anser att bärigheten är av största betydelse och att 22,5 tons axeltryck på hela
banan är viktig.
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Bilaga 2

Inbjudna deltagare i hearing jämte instanser som beretts tillfälle att
avge yttrande rörande rapport om Inlandsbanans funktion och roll i
transportsystemet

Organisation/Företag

Yttrande
vid
hearing

Mora kommun
Orsa kommun
Ljusdals kommun
Härjedalens kommun
Bergs kommun
Östersunds kommun
Strömsunds kommun
Dorotea kommun
Vilhelminas kommun
Storumans kommun
Sorseles kommun
Arjeplogs kommun
Arvidjaur kommun
Jokkmokks kommun
Gällivare kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens
län
Länsstyrelsen i Västerbottens
län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Jämtland
Region Västerbotten
Tillväxtverket
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Näringsdepartementet
Finansdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Svensk energi
Svensk fjärrvärme AB
Skogsindustrierna
Bergstaten

ja

Skriftligt
yttrande
från
hearing
ja

ja
ja

ja
ja

Snabbremissyttande Officiellt
remissyttrande
ja
ja

ja
ja

ja

ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja
ja
ja

ja

Svensk bioenergiföreningen
Tågoperatörerna
Näringslivets transportråd
Skellefteå kraft AB
Mälarenergi AB
Jämtkraft AB
Norrenergi AB
Vattenfall AB
EON
Fortum
Söderenergi
SCA
Holmen
Stora Enso
Norrskog
Sveaskog
Norra skogsägarna
Bergvik skog AB
Femper AB
NWP
Weda skog
Norske skog
Boliden
LKAB
Nordkalk
SSAB
SJ
Green Cargo
Hectorrail
Railcare
TX Logistics
Tågåkeriet i bergslagen
Skistar AB
Visit Sweden
Orsa Järnvägsförening
Destination Vemdalen
Inlandskommunernas
ekonomiska intresseförening
Terminal Storuman
Jämtlands turism
Föreningen Dala-Hälsinglands
järnväg

ja
ja

ja
ja
ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja
ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja
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Särskilt yttrande från Inlandsbanan AB till
Traﬁkverkets utredning om Inlandsbanans
funktion och roll i transportsystemet
Rapporten är framtagen på initiativ av Trafikverket som ett komplement till Kapacitetsutredningen. Inlandsbanan AB (IBAB) är kritiskt till hur arbetet bedrivits. Utredningen
har bedrivits med korta reaktionstider för IBAB. Överväganden och slutsatser
presenterades för första gången kort före den hearing som hållits. Efter en snabbremiss
som efter klagomål från remissinstanserna fick förlängas skulle rapporten publiceras i
mitten av december. IBAB begärde att få avge ett särskilt yttrande eftersom bolaget inte
kunde ställa sig bakom slutsatserna. Publiceringen av rapporten sköts då upp trots att
rapporten skulle utgöra underlag för regeringens beslut om direktiv för åtgärdsplaneringen för perioden 2014-2025. Direktiven beslutades utan detta underlag. I
månadsskiftet april-maj fick IBAB slutversionen av rapporten daterad i januari 2013.
Under tiden har Trafikverket i sitt budgetunderlag till regeringen uppgett att en utredning
genomförts vari IBAB har deltagit utan att det framgår vare sig att rapporten ännu inte
publicerats eller att IBAB inte delade slutsatserna i rapporten.
Av remissammanställningen framgår att stark kritik riktas mot Trafikverkets utredning.
En tung remissinstans som Länsstyrelsen i Jämtlands län anser tom att rapporten har så
stora brister att den inte kan ligga till grund för beslut. Trafikverket har inte beaktat dessa
och många andra kritiska synpunkter avseende rapporten. På liknande sätt har
Trafikverket ignorerat de synpunkter som IBAB har framfört under arbetets gång. IBAB
har uppfattningen att rapporten i grunden är ensidig och ofullständig.
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IBAB delar den av flera remissinstanser framförda uppfattningen att tidsperspektivet är
för kort och måste utsträckas till att avse samma tidsperspektiv som
Kapacitetsutredningen. Det saknas skäl att belysa Inlandsbanans roll under en 10-15 års
period när Kapacitetsutredningen, som behandlar det övriga järnvägsnätet och vägnätet,
har ett betydligt längre tidsperspektiv.
IBAB är också kritiskt till att Trafikverket inte har gjort någon egen fördjupad
marknadsanalys för att analysera Inlandsbanans framtida roll i transportsystemet.
Trafikverket har i stället använt en marknadsundersökning som IBAB har gjort för eget
behov. Trafikverket har sedan avfärdat IBAB:s undersökning som ett alltför osäkert
underlag för att kunna dra några slutsatser av.
IBAB delar inte de slutsatser som Trafikverket menar kan dras. Slutsatserna stämmer
dåligt med det faktaunderlag som redovisas i rapporten.
Trafikverket har också på ett oacceptabelt sätt begränsat utredningen i ett annat avseende.
Verket slår fast att Inlandsbanan har en stor regionalpolitisk betydelse för såväl
befolkningen som näringslivet i Norrland men menar att detta saknar betydelse i denna
utredning om Inlandsbanans roll i transportsystemet. IBAB anser att detta är fel. De
regionalpolitiska aspekterna ingår i det transportpolitiska målet om tillgänglighet.
Regionalpolitiken ska bidra till att skapa förutsättningar som leder till tillväxt i alla
regioner. Den potential och livskraft som finns i alla regioner ska tas tillvara.
Transportsystemet har en roll i detta arbete. Det transportpolitiska målet om tillgänglighet
innefattar att transportsystemets funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet och bidra till utvecklingskraft i hela landet. De
regionalpolitiska aspekterna ska därför ingå i denna utredning och inte särskiljas och
utredas i ett senare skede av Tillväxtverket som Trafikverket tycks anse.
Det är svårt att värja sig från tanken att Trafikverket har drivits av en förutfattad mening
om att Inlandsbanan bara har en funktion att fylla under en kortare tid på 10-15 år för en
trafik av nuvarande omfattning.
IBAB anser såldes att utredningen i flera avseenden inte uppfyller de krav man kan ställa
på en sådan objektiv utredning. Det finns aspekter som utredningen borde belysa men
som den inte gör. I vissa fall har utredarna valt att dra slutsatser trots att underlaget har
varit bristfälligt eller helt saknats.
IBAB vill i detta sammanhang främst peka på att utredningen inte gör någon
kostnadsjämförelse mellan Inlandsbanan och E45. Betydelsen av tvärbanan Arvidsjaur –
Jörn utreds inte. Slutligen är Inlandsbanans betydelse som alternativ väg till stambanan
dåligt belyst.

Utredningen saknar kostnadsjämförelse
I utredningen finns ingen dokumenterad jämförelse mellan kostnaderna för å ena sidan
Inlandsbanan och tvärbanorna och å andra sidan väg E45.
Utredningen har detaljerat beskrivit de direkta kostnaderna för att driva Inlandsbanan
samt även det investeringsbehov som finns för att banan ska kunna fortsätta att fylla en
roll i transportsystemet. Utredningen har däremot inte beskrivit motsvarande direkta
kostnader för vägnätet samt de investeringar som behövs för nuvarande trafik och för att
det ska kunna ta emot en ökad trafik. Utredningen beskriver inte heller i vilken
utsträckning kostnaden för vägunderhåll är beroende av mängden tung trafik. För
järnvägen finns däremot ett konstaterande i utredningens avsnitt 6 att
underhållskostnaden för järnvägen i allt väsentligt styrs av andra faktorer än
trafikbelastningen.
Utredningen anger på flera ställen att väg E45 kräver ett antal smärre justeringar för att
kunna ta emot ökad trafik i större omfattning utan att precisera vilka dessa justeringar är
och kostnaderna för dem.
För tvärbanorna saknas en kostnadsberäkning som motsvarar den som finns för
Inlandsbanan.
Betydelsen av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn är inte utredd
Tvärbanan Arvidsjaur – Jörn kan få en stor betydelse såväl för omledningstrafik som för
möjligheten att frakta råvaror från inlandet till förädlingsindustrierna vid kusten. Varken
banans betydelse eller kostnaderna för att återuppta trafiken belyses på något sätt i
utredningen.
I utredningens avsnitt 10.5 finns en referens till en marknadsanalys som gjordes 2008
med anledning av näringslivets intresse av att använda banan för transporter av främst
skogsprodukter. I utredningens faktaavsnitt redogörs inte för vad denna marknadsanalys
kom fram till för resultat. Det framgår inte heller varför varken analysen eller senare från
näringslivet framställda propåer har resulterat i några åtgärder.
Inlandsbanans betydelse som alternativ väg till stambanan är dåligt belyst
Utredningen behandlar Inlandsbanans uppgift som omledningsbana i avsnitt 9.3.
Avsnittet belyser det behov av omledning som kan uppstå för den malm som
transporteras på Malmbanan men bortser helt från övrigt gods.
Utredningen behandlar inte heller vilken betydelse banan Arvidjaur – Jörn skulle kunna
få för järnvägssystemets möjligheter till omledning. Vidare analyseras inte Inlandsbanans
betydelse för avlastning av stambanan från särskilt kapacitetskrävande transporter något
som framför allt gäller sådana transporter som inte kan framföras i normal
godstågshastighet. Behovet av planerad omledning vid större banarbeten behandlas
endast i förbigående.
Utredningen föreslår att åtgärder som utökat förebyggande underhåll jämte
organisatoriska åtgärder ska användas i stället för omledning. Utredningen anger
emellertid varken kostnaderna för dessa åtgärder eller ens hur de skulle kunna förhindra
flertalet av de fall vid vilka omledning behövs.

Inlandsbanans betydelse vid störningar på stambanan visades med tydlighet vid de
urspårningar som inträffade under maj 2013.

Flera påståenden i utredningens kapitel 10 saknar belägg i utredningens
faktaavsnitt
Vi redovisar dem vi anser viktiga i en bilaga till detta yttrande.

IBAB drar följande slutsatser med anledning av den genomförda utredningen.
IBAB delar utredningens uppfattning om vilka övergripande principer, nämligen de
regionalpolitiska och transportpolitiska målen, som ska ligga till grund för slutsatserna.
IBAB delar också utredningens uppfattning (avsnitt 9) att Inlandsbanan är en regional
tillgång och att det är väsentligt med ett regionalt engagemang. Att förvaltarskapet
överfördes på det av kommunerna ägda bolaget IBAB för 20 år sedan har skapat intresse
och engagemang för frågorna och IBAB har sedan dess haft en central roll i samarbetet
om skötseln och utvecklingen av Inlandsbanan. Samarbetet har sammansvetsat regionerna
i inlandet. Samarbetet har bedrivits i bra former och har haft stor regionalpolitisk
betydelse. Detta engagemang bör tas till vara och det finns stort intresse för att
vidareutveckla såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan framöver.
Av den marknadsanalys som redovisas i utredningen framgår att det inom olika delar av
näringslivet finns stort intresse för att öka godstransporterna på Inlandsbanan. Det rör sig
totalt om stora volymökningar. Intrycket av näringslivets intresse förstärktes vid den
hearing som anordnades av utredningen. För kalktransporterna gäller att tre
provtransporter genomfördes i oktober-november 2012 och att förhandlingar för
närvarande pågår om permanenta kalktransporter på Inlandsbanan från Orsa till
Malmfälten. För vissa andra projekt behöver vissa förbättringar på Inlandsbanan göras
innan planerna kan förverkligas.
Då det gäller hur den ökade efterfrågan på godstransporter i regionen kan tillgodoses
framgår det av Kapacitetsutredningen att det finns brister i kapaciteten och robustheten på
stambanan genom övre Norrland. Norrbotniabanan finns inte med i den nationella
långsiktiga planeringen. Av Kapacitetsutredningen framgår också allvarliga brister på
E45. Den har skiftande bredd och bärighet. Den är kurvig. Det finns ytterligare brister
som påverkar restid och trafiksäkerhet. Som exempel nämns två flaskhalsar i Dalarna som
redan med dagens trafik föranleder låga hastigheter och fördröjningar.
Genomfartstrafiken får köra betydande omvägar vid Sveg. Ett stort antal problemsträckor
har identifierats där problem för tung trafik uppstår. Vid svåra väderförhållanden blir det
till och med helt stopp i trafiken.
I förevarande utredning lämnas en redovisning för Inlandsbanans och tvärbanornas
standard. Redogörelsen för Inlandsbanan är detaljerad och kostnadsberäknad medan
motsvarande detaljerade beräkning saknas för tvärbanorna och E45.
Vid val av transportslag för den tillkommande godstrafiken talar enligt IBAB:s
uppfattning det transportpolitiska hänsynsmålet säkerhet, hälsa och miljö för järnvägen.
Transporterna avser också tungt gods, stora volymer, stora avstånd och frekventa
relationer. Av utredningen framgår att underhållskostnaderna på Inlandsbanan i huvudsak
är tidsberoende och i praktiken oberoende av de trafikmängder som förekommer. Samma
förhållanden gäller däremot inte för vägnätet då underhållskostnaden ökar vid ökad trafik.

Befintlig infrastruktur ska vidare användas i första hand enligt riktlinjerna för den
långsiktiga planeringen. Den befintliga järnvägsanläggning som skulle kunna svara mot
den ökade efterfrågan är idag Inlandsbanan i vissa fall tillsammans med tvärbanorna. För
att få så stor del av den tillkommande trafiken som möjligt på järnväg bör tvärbanan
Arvidsjaur – Jörn åter öppnas för trafik och bärigheten höjas till 22,5 ton på hela
Inlandsbanan och de tvärbanor som behövs för trafiken. På inlandbanan krävs då en
initial investering på 600 milj. kr. Denna kostnad inkluderar ett nytt trafikledningssystem.
Den i utredningen i avsnitt 10 nämnda kostnaden på 2,9 miljarder kr avser förutom denna
investering på 600 miljoner kr direkta kostnader på 2,3 miljarder kr för drift som till
exempel snöröjning, underhåll och reinvesteringar under åren 2013 – 2022. Några
motsvarande siffror för väg E45 eller andra järnvägar redovisas inte i utredningen. Denna
investering på 600 miljoner kr för att höja bärigheten och ansluta tvärbanorna är enligt
IBAB långsiktigt riktig bland annat för att visst gods, som framgår av utredningen, inte är
lämpligt att frakta på väg.
Kostnaden på 2,3 miljarder kronor för drift underhåll och reinvesteringar av Inlandsbanan
under 2013 – 2022 avser befintlig bana med befintlig trafik. Som ovan framhållits
framgår av utredningen att dessa kostnader inte påverkas av trafikvolymen utan är den
kostnad som följer av att banan hålls öppen för trafik. Kan trafikmängden på banan ökas
kommer tillskottet att bidra till att minska statens kostnader för att driva banan.
Någon fullständig och korrekt samhällsekonomisk analys går inte att göra på det material
som redovisats i utredningen. Det är tveksamt om de allvarliga brister på E45 som
påverkar både restid och trafiksäkerhet för nuvarande trafik på E 45 (redovisade i
utredningens kapitel 6) skulle kunna avhjälpas för mindre än 600 miljoner kronor, den
summa som redovisats som kostnaden för den upprustning som behövs av Inlandsbanan
för att klara befintlig trafik och för att möjliggöra att banan kan ta emot en del av den
tillkommande trafiken.
Slutligen delar inte IBAB utredningens pessimism då det gäller prognoserna över
tillkommande trafik. Den omständigheten att tidigare prognoser slagit fel kan inte direkt
användas för att dra slutsatsen att vad som framkommit i den nu gjorda marknadsanalysen
inte heller kommer att leda till någon ökad trafik. Det finns mycket idag som visar på en
positiv utveckling i Norrland och IBAB som deltar i planeringsarbetet tillsammans med
bland annat näringslivet är övertygat om att många av planerna kommer att kunna
realiseras.
Vad man däremot med säkerhet kan konstatera är att om inte bärigheten på Inlandsbanan
och tvärbanorna höjs på de delar den är lägre än 22,5 ton och om inte tvärbanan
Arvidsjaur – Jörn öppnas för trafik så att efterfrågan på transporter i området kan
tillgodoses, kommer transporterna inte att gå på järnväg i den utsträckning som är
önskvärt.
Otto Nilsson

Vd Inlandsbanan AB

Bilaga
Påståenden i Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i
transportsystemet som saknar belägg i utredningen
De framtida transportbehoven kan främst komma att realiseras på den
södra delen mellan Mora och Sveg samt området kring Hoting (avsnitt 10.5)
Det framtida transportbehov som står närmast ett förverkligande är
kalktransporter från Kallholsfors vid Orsa till malmfälten. Det är fråga om stora
volymer och berör Inlandsbanan i hela sin längd. Det innebär att påståendet inte
är korrekt.
Det är dock allmänt sett förenat med svårigheter att ändra transportupplägg
och få nya kunder. Det är i allmänhet lättare att få befintliga kunder att
transportera mera (avsnitt 10.5)
Det finns inget belägg i utredningen för detta påstående.
Bedömningen är även att en standardhöjning av inlandsbanan inte påtagligt
skulle generera mer transporter på järnväg under dagens förutsättningar
(avsnitt 10.5)
Det finns inget belägg i utredningen som styrker detta påstående. Vid hearingen
framkom tvärtemot exempel på transporter som inte blivit av på grund av för låg
bärighet och de kommande kalktransporterna skulle inte kunna genomföras utan
den bärighetshöjning som nyss har genomförts norr om Arvidsjaur.
Ett förverkligande av Norrbotniabanan dröjer minst 10 till 15 år framåt i
tiden (avsnitt 10.6)
Det finns inget i utredningen som styrker påståendet om att Norrbotniabanan
skulle kunna vara klar om 10 år. Norrbotniabanans sträckning, planerings- och
beslutsläge berörs inte i utredningens faktaavsnitt. I avsnitt 10.5, om
Inlandsbanans roll ur transportförsörjningsperspektiv, finns dock angivet att
Norrbotniabanan inte finns med i gällande långtidsplan. Trafiken på Botniabanan
kunde börja ungefär 15 år efter att riksdagsbeslutet om banans byggande togs år
1996. När beslut fattas om ett eventuellt förverkligande av Norrbotniabanan är
osäkert.
I den samhällsekonomiska bedömningen behandlas inte samtliga aspekter,
vissa typer av godstransporter såsom torv- och eventuella kalktransporter
bygger på att inlandsbanan finns av främst transportekonomiska skäl.
(avsnitt 10.6)
Utredningen anför att man inte har behandlat samtliga aspekter.
Det finns heller inga bärande argument för att en utbyggd
transportinfrastruktur skulle genererera en ökad transportefterfrågan
(avsnitt 10.7)
Påståendet styrks inte av fakta redovisade i utredningen. Av den
marknadsundersökning som har gjorts på uppdrag av Inlandsbanan AB och av
vad som framkom på hearingen framgår att industrins bedömning är att
transportefterfrågan skulle öka om transportinfrastrukturen var mer utbyggd då
det gäller dels bärighet dels en öppning av bandelen Arvidsjaur – Jörn.

En ökad råvaruutfångst längs inlandsbanan hindras inte av kapaciteten i
dagens transportinfrastruktur i form av vägar och banor (avsnitt 10.7)
Påståendet styrks inte av fakta redovisade i utredningen. Av vad som framkom på
hearingen framgår att det i vissa fall är olönsamt att transportera skogsråvara
längre sträckor än 250 km om det är frågan om biltransport.
De övergripande analyser som gjorts i denna utredning ger vid handen att
eventuell tillkommande trafik har mycket marginella konsekvenser på
trafiksäkerhet, hälsa och miljö om de till alla delar skulle utföras med lastbil
jämfört med järnvägstransporter. Det rör sig i verkligheten om mycket små
tillskott i det stora hela (avsnitt 10.7)
Påståendet styrks inte av fakta redovisade i utredningen. Det finns inga
beräkningar av konsekvenserna. Om alla potentialer faller ut, vilket kräver
investeringar i bana, blir tillskotten dessutom större. Detta gäller särskilt om
gruvprospekteringarna faller ut med transporter av malm.
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