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Sammanfattning 
Det finns banor som idag används i mycket begränsad omfattning och det finns banor som 
är viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Denna utredning syftar främst till att 
identifiera de framtida transportbehoven och vad det kommer att ställa för framtida krav på 
järnvägsanläggningen. Resultatet från utredningen kommer främst att användas som ett 
underlag till arbetet med nationell plan för transportsystemet. Det lågtrafikerade 
järnvägsnätet består av 53 bandelar och omfattar cirka 2250 spårkilometer, vilket motsvarar 
cirka 15 procent av det statliga järnvägsnätet1. Det framgår av tabell 1 nedan att denna andel 
av järnvägsnätet enbart står för mindre än 9 procent av det totala trafikarbetet i 
järnvägssystemet. 

Utredningen påvisar att i de allra flesta fall kommer den anläggningsstandard de 
lågtrafikerade banorna har idag även att klara av att möta upp de framtida 
transportbehoven. I de flesta fall innebär det dock att stora utbyten behöver genomföras 
framförallt av gammal räls, vilket kommer att generera stora kostnader. En handfull banor 
har även identifierats där det bedöms att det kommer att krävas en höjd funktionalitet i 
framtiden. På ett fåtal banor är bedömningen också att det kan räcka med lägre 
funktionalitet, då det inte finns någon efterfrågan för att trafikera banorna i dagsläget.  

Bedömningen är att det kommer att krävas investeringar- och reinvesteringar på upp emot 
11 miljarder att klara av att matcha de framtida behoven för dessa banor. Det innebär en 
betydande uppgradering av anläggningen på dessa banor, vilket ger en högre 
anläggningsstandard på vissa banor och generellt en robustare och mer tillförlitlig 
infrastruktur. Kostnaderna för att uppnå detta är relativt höga men samtidigt bidrar de till 
en betydande minskning av framtida underhållskostnader. 

Utredningen har identifierat ett behov av arbeta fram en strategi för hur lågtrafikerade 
järnvägsnätet som ska prioriteras i framtiden för att rätt prioriteringar genomförs i framtida 
planarbete. Det föreslås vidare att denna strategi bör grunda sig på ett underlag där de 
lågtrafikerade banornas roll i järnvägssystemet har tydliggjorts.   

     

  

                                                           
1 Exklusive Inlandsbanan med strax över 1000 spårkilometer. 



Inledning 
Begreppet ”lågtrafikerad bana” har i tidigare utredningar definierats som de banor som 
hörde till banklasserna 1 och 2 enligt Banverkets handbok för banklasser (BVH 820). En 
bana definierades i Banverkets handbok att tillhöra banklass 1 och 2 om trafikbelastningen 
uppfyllde något av nedanstående kriterier: 

• max 30 tåg per dygn eller 15 dubbelturer per dygn. 

• max 2,5 miljoner bruttoton per år.  

 
Denna banklassindelning härrör från tidigare definitioner som använts i beskrivningar av 
framtidsplaner för järnvägen. Banklassificeringen har därefter gjorts om och delas idag in i 
fem olika bantyper; Banor i storstadsområden, Banor som bildar större sammanhängande 
stråk, Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik, Banor med mindre trafik och Banor 
med ringa eller ingen trafik. De lågtrafikerade banorna är, med några få undantag, en 
delmängd av bantyperna Banor med mindre trafik och Banor med ringa eller ingen trafik. 
Vissa andra justeringar har genomförts i förhållande till bantyperna och definitionen ovan 
för att identifiera gruppen lågtrafikerade banor. Justeringarna ser ut enligt följande: 

• Bandelar med större planerade satsningar i nationell – eller regionala plan för 
transportsystemet som implicerar att banan kommer att få större trafikala 
förändringar har lyfts ur grupperingen. 

 

• Bandelar med större kända trafikökningar av andra orsaker, med följd att 
bandelarna skulle övergå till bantyp 3 eller högre har lyfts ur grupperingen. 

 

• Bandelar där det finns beslut om upphörande av underhåll eller nedläggning har 
lyfts ur grupperingen.  

 
Det har resulterat i förteckningen över de lågtrafikerade banorna som presenteras på karta i 
figur 1. Det är totalt 53 bandelar med en stor geografisk spridning över landet, från 
Norrbotten i norr till Skåne i söder. 

Utgångspunkten för denna utredning är att banorna ska vara en del av det svenska 
järnvägssystemet under nuvarande planperiod. Utredningen syftar till att identifiera vilket 
transportbehov som är relaterat till de lågtrafikerade banorna idag och i framtiden, samt 
uppskatta krav på funktionalitet och anläggningsstandard för att möta dessa behov. 
Utredningen syftar även på identifiera de kostnader som är förknippade med att uppnå 
detta. 

I ett första skede identifieras de framtida transportbehoven på banorna. I den analysen har 
ett perspektiv på cirka 20 år framåt tillämpats, vilket är ett långsiktigt perspektiv för många 
banor av dessa banor. I analysen har tidigare känd kunskap kring banorna nyttjats, 
exempelvis Trafikverkets basprognos, regionala- och lokala utredningar över den framtida 
utvecklingen. I ett andra skede analyseras vilka framtida krav som ställs på anläggningen för 
att möta de framtida transportbehoven. Slutligen görs en uppskattning om vad det skulle 
kosta att leverera en anläggningsstandard som matchar de framtida transportbehoven.     
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En sammanfattning av resultaten från utredningen presenteras i denna rapport, en mer 
utförlig beskrivning av varje bandel återfinns i underlagsrapporten ”Beskrivning av 
transport- och medelsbehov för lågtrafikerade bandelar” (TRV 2015:259). I 
sammanfattningen kategoriseras banorna i tre kategorier. Indelningen är baseras på hur 
stor påverkan förändringen i de framtida transportbehoven bedöms ha på framtida 
funktionalitet och anläggningsstandard på banorna. De tre kategorierna är; Banor med stora 
reinvesteringsbehov och behov av smärre investeringar, Banor med stora 
reinvesteringsbehov och Banor med normala reinvesteringsbehov.  

Avgränsningar 
Stora och komplexa investeringsprojekt som kan vara aktuella för bandelarna har inte 
beaktats i denna utredning. De flesta lågtrafikerade banor hamnar inte inom ramen för den 
kategorin, men kan hamna i utkanten av större utredningar kring järnvägssystemets 
funktion i vissa delar. Ett sådant konkret exempel som inte beaktats är framtida 
utbyggnadsplaner för ERTMS på det statliga järnvägsnätet. 

Större och mer komplicerade åtgärdsvalsstudier som pågår har inte heller inkluderats i 
arbetet. Resultaten kan ge stor påverkan på banans framtida roll- och funktion i 
transportsystemet och utredningen har inte tagit ställning innan åtgärdsvalsstudierna är 
klara. Utgångspunkten har därför i första hand varit att bibehålla dagens funktionalitet om 
inte bättre kunskap varit tillgänglig. 

Slutligen beaktas samtliga rimliga transportbehov relaterat till banorna som identifierats via 
olika källor, d.v.s. inga prioriteringar av framtida behov har gjorts inom- och mellan banor.  

Den som vill ha en helt fullständig bild av de framtida behoven för dessa banor behöver 
därför komplettera med mer information, kan slå både positivt och negativt 
kostnadsmässigt.     



Lågtrafikerade banorna i järnvägssystemet 
I tabell 1 framgår det att längden på det järnvägsnät som förvaltas av Trafikverket är cirka 
14100 spår kilometer2. På detta järnvägsnät återfinns ungefär 25 procent av spårlängden på 
banor med relativt liten trafikering, d.v.s. främst på bantyp 4 och bantyp 5. De banor som 
definieras som lågtrafikerade ligger främst inom dessa båda bantyper och utgör 53 bandelar 
med en total längd av cirka 2250 spårkilometer, d.v.s. strax över 60 procent av spårlängden i 
bantyp 4 och 5. De lågtrafikerade bandelarna utgör således cirka 15 % av den totala 
spårlängden i järnvägssystemet och står för en betydligt lägre trafik utryckt i tåg - kilometer. 

Tabell 1. Statistik för längd i spår kilometer och trafik i tåg kilometer på järnvägsnätet. 

Bantyper Beskrivning Spår - km Procent Tåg - km  Procent 
Bantyp 1 Banor i storstads-

områden 
1342 9,5 32807794 21,3 

Bantyp 2 Banor som bildar 
större samman-
hängande stråk 

4836 34,3 67154514 43,6 

Bantyp 3 Banor för övrigt viktigt 
gods- och resande 
trafik 

4338 30,8 40808611 26,5 

Bantyp 4 Banor med mindre 
trafik 

2770 19,6 12708741 8,2 

Bantyp 5 Banor med ringa eller 
ingen trafik 

815 5,8 600675 0,4 

Totalt 14101 100 154080335 100 

Källa: 1. Spår kilometer från BIS 2015 och tågkilometer från årsredovisning 2014. 

Trafikeringen på det svenska järnvägsnätet är väldigt ojämnt fördelat. Vissa delar av 
järnvägsnätet är väldigt hårt belastat medan andra delar har en betydligt lägre belastning. 
Det framgår av tabell 1 att endast 9 procent av det totala trafikarbetet på det svenska 
järnvägsnätet går på bantyp 4 och 5. Trafikvariationen inom gruppen lågtrafikerade banor 
är också relativt stor. Vissa delar har betydligt större trafikering än andra delar, där vissa 
delar har relativt hög trafikering och andra enstaka tåg eller ingen trafik alls i extremfallet. 
Andelen av det totala trafikarbetet är därför sannolikt betydligt lägre än 9 procent på de 
cirka 60 procent som definieras som lågtrafikerade banor i bantyp 4 och bantyp 5. 
Sammanfattningsvis har det svenska järnvägsnätet en relativt stor spårlängd som ska 
förvaltas och underhållas som det går en relativt liten trafik på.  

Tillståndet för det lågtrafikerade järnvägsnätet 
De lågtrafikerade banorna består till stor del av skarvspårsbanor. Banöverbyggnaden är ofta 
mycket gammal och sliten, rälerna är från 40, 50-tal eller tidigare, träsliprarna är uttjänta 

2 Spårlängden är beräknad för banor som förvaltas av Trafikverket och är öppen för 
trafikering. 

Utgångspunkter och förutsättningar 
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och grusballasten är sliten och förorenad. Banunderbyggnaden till dessa banor är oftast 
undermåliga med avseende på både bärighet och stabilitet. Broarna är i vissa fall äldre och 
har stora underhållsbehov eller i behov av utbyte. Merparten av banorna är inte 
elektrifierade och få eller inga investeringar är planerade.  

Tillståndsbesiktning på banorna sker kontinuerligt och med jämna mellanrum genomförs 
även mer omfattande inventeringar. Den sammantagna tillståndsbilden är att de 
lågtrafikerade banorna uppvisar brister i varierande omfattning för olika 
anläggningskomponenter. Orsaken till att dessa brister uppkommit är flera men en gammal 
och sliten anläggning som inte är anpassad för dagens trafik är sannolikt den viktigaste 
orsaken.  

En annan viktig orsak till det allmänt dåliga tillståndet är att dessa bandelar systematiskt 
har prioriterats ned till förmån för mer högtrafikerade banor genom åren. Den inriktning 
som beslutades i samband med fastställelse innevarande (2004-2015) planperiod angav 
tydligt att de lågtrafikerade banorna skulle prioriteras ned. Denna nedprioritering har 
därefter fortsatt i efterföljande planeringsomgångar.  

Sammanfattningsvis kräver fortsatt trafikering på dessa banor på lite längre sikt stora 
insatser i form av restaurering av banorna. Det innebär att de lågtrafikerade banorna 
generellt har ett stort uppdämt underhållsbehov för att klara av att uppnå av dagens 
funktionalitet i framtiden. 

Inom ramen för arbetet med Nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 
genomfördes en översyn av de lågtrafikerade banorna. Översynen resulterade i att det 
bedömdes vara samhällsekonomiskt motiverat med fortsatt trafikering på majoriteten av de 
lågtrafikerade banorna. I Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 föreslogs därför 
att funktionaliteten skulle bibehållas på cirka 80 procent av de lågtrafikerade banorna under 
nuvarande planperiod.  

”Det samlade resultatet av översynen visar att cirka 80 procent av det lågtrafikerade 
järnvägsnätet är motiverat att behålla inom ramen för den statligt förvaltade 
infrastrukturen. Trafikverket avser att avsätta tillräckligt med resurser för lämpliga 
åtgärder som säkerställer funktionen på dessa banor.”  

Ambitionen är således att bibehålla funktionaliteten men vid medelsbrist så är det de 
lågtrafikerade banorna som allt som oftast prioriteras ned då transporterna på dessa banor 
generellt sett genererar lägre samhällsnytta jämfört med transporter på de mer 
högtrafikerade delarna. Sammanfattningsvis är utgångspunkten för denna utredning att 
banorna ska vara kvar i järnvägssystemet, samt att funktionaliteten ska bibehållas på såväl 
kort som lång sikt. Därutöver belyser även utredningen hur transportbehoven på dessa 
banor bedöms utvecklas över tiden, och vad som krävs i termer av funktionalitet för dessa 
banor. De lågtrafikerade banorna presenteras i figur 1 nedan. 



Figur 1: Lågtrafikerade järnvägsnätet inklusive Inlandsbanan. 
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Framtida transportbehov – funktionalitet och krav 
på anläggningen 
I utredningen har utgångspunkten för arbetet varit det framtida transportbehovet på de 
lågtrafikerade banorna. De framtida behoven har därefter legat till grund för att analysera 
vilken funktionalitet och vilken standard på anläggningen som klarar att matcha dessa 
behov. Banorna har delats in i tre olika kategorier beroende på hur stor påverkan de 
framtida transportbehoven har på förändrade krav på funktionalitet och 
anläggningsstandard på banorna.  

Detta är ingen kategorisering som ligger till grund för någon prioritering av åtgärder mellan 
banorna utan det syftar främst till att beskriva hur de framtida kraven på anläggningen bör 
vara utformade. De tre kategorierna är: 

• Banor stora reinvesteringsbehov och behov av smärre investeringar, är banor där
det bedöms krävas en högre standard på anläggningen för att matcha de framtida
transportbehoven. Bedömningen är att det kommer att krävas större reinvesteringar
och mindre investeringar för att matcha de framtida transportbehoven på dessa
banor.

• Banor med stora reinvesteringsbehov, är banor där det bedöms krävas en högre
funktionalitet på anläggningen för att matcha de framtida transportbehoven. Detta
bedöms kunna realiseras via reinvesteringsåtgärder och riktade underhållsåtgärder
på dessa banor.

• Banor med normala investeringsbehov, är banor där dagens funktionalitet bedöms
tillräcklig för att matcha de framtida transportbehoven.  Bedömningen är att detta
kan realiseras via riktade underhållsåtgärder och en naturlig reinvesteringstakt.

Banor med stora reinvesteringsbehov och behov av smärre investeringar 
Bandelarna med behov av högre krav på anläggnings standard är identifierade utifrån de 
förändrade framtida kraven på banans funktion för att uppnå de framtida transportbehoven. 
Det innebär att det är bandelar där det kommer kräva större förändringar i anläggningen för 
att uppnå önskvärd funktionalitet i förhållande till dagens standard. 

I figur 2 framgår det att de funktionella behoven som genererar högre krav på anläggningen 
framförallt är; krav på ökad kapacitet, förkortade restider/möjlighet att köra med högre 
hastighet på banan och behov av att kunna köra tyngre tåg på vissa sträckor. Det är 
sammanlagt 7 banor fördelade över landet med behov av högre anläggningsstandard. I figur 
2 beskrivs dessa banor och på en övergripande nivå vilka behov som föreligger.  



Bandel Sträckning Dagens trafikering 
Bedömning  
av framtida 
transportbehov 

Framtida krav på 
funktionalitet 

152 Hällnäs - 
Storuman 

Ganska omfattande 
person- och gods-
trafik. 

Passagerar- och 
godstrafiken för-
väntas öka betydligt. 

Behov av ökad kapacitet, 
robusthet och tillförlitlighet. 

621 Udevalla - 
Strömstad 

Ganska omfattande 
persontrafik och 
begänsad godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Behov av förkortade restider, 
ökad turtäthet, högre robusthet 
och tillförlitlighet. 

656 Borås - Varberg 
Omfattande person-
trafik och begränsad 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt.  

Behov av förkortade restider, 
ökad turtäthet, högre robusthet 
och tillförlitlighet. 

661 Kil - Torsby 
Omfattande person-
trafik och begränsad 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt.  

Behov av förkortade restider, 
ökad turtäthet, högre robusthet 
och tillförlitlighet. 

731 Jönköping - 
Vaggeryd 

Omfattande person-
trafik och begränsad 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt, viss ökning 
av godstrafiken. 

Behov av ökad kapacitet, kortare 
restider, ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet. 

732 
Nässjö - 
Värnamo - 
Landeryd 

Omfattande person-
trafik på sträckan 
Vaggeryd-Värnamo, 
begränsad på rest-
erande delar. 
Godstrafik i be-
gränsad omfattning. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt, även viss 
ökning av 
godstrafiken. 

Behov av ökad kapacitet, kortare 
restider, ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet. 

876 Kalmar -
Blomstermåla 

Ganska omfattande 
persontrafik och be-
gränsad godstrafik. 

Passagerar- och 
godstrafiken förväntas 
öka betydligt. 

Behov av ökad största tillåtna 
axellast på vissa delar, ökad 
turtäthet och ökad robusthet. 

Figur 2. Bandelar där det krävs en högre anläggningsstandard för att möta de framtida 
transportbehoven, och stora reinvesteringsbehov och smärre investeringar krävs för att uppnå det. 

 

I grunden har samtliga banor någon form av behov av ökad kapacitet och en generell 
höjning av tillståndet på banorna för att uppnå den önskvärda funktionaliteten. De generella 
åtgärderna handlar i de flesta fall om att rusta upp banöverbyggnaden till en tillräckligt hög 
standard. Utöver det finns speciella behov för vissa av banorna. 

Hällnäs – Storuman är den av banorna med redan idag existerar idag kapacitetsproblemet, 
samtidigt som det är den bana med minst trafik i denna kategori. Utvecklingen av 
persontrafiken har dock varit positiv senaste åren och bedöms även ha en fortsatt positiv 
utveckling i framtiden. Det föreligger redan kapacitetsproblem på banan som inte riktigt 
haft de anläggningsmässiga förutsättningarna för denna trafikutveckling. 
Kapacitetsproblematiken är ett naturligt hinder för framtida utveckling och visar sig redan i 
exempelvis punktlighetsproblem för persontrafiken.  

Bohusbanan (Uddevalla – Strömstad), Viskadalsbanan(Borås – Varberg) och Frykdalsbanan 
(Kil- Torsby) har samtliga behov av förkortade restider och en generell upprustning av 
anläggningens tillstånd för att matcha de framtida transportbehoven. Dessa banor är relativt 
högtrafikerade för att vara lågtrafikerade banor och den framtida utvecklingen av resenärer 
bedöms vara positiv även i framtiden. Det är framförallt riktade större åtgärder relaterat till 
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spåranläggningen kommer att behöva genomföras för att klara av att uppnå högre 
hastigheter på sträckorna.  

Utredningarna kring Y:et  Jönköping/Nässjö – Värnamo är pågående och vissa scenarier 
föreligger det större framtida förändringar i kraven på anläggningen, större hastighets- och 
kapacitetsförändringar. Av den anledningen tar vi upp bandelarna Jönköping- Vaggeryd och 
Nässjö – Värnamo – Landeryd under dessa banor. Hur de framtida kraven kommer att se ut 
kommer att framgå av pågående åtgärdsvalsstudie (ÅVS).  

Slutligen finns ett behov av att klara belastningen från tyngre tåg på bandelen Kalmar - 
Blomstermåla, vilket i praktiken innebär en höjning av största tillåtna axellast till 25 ton på 
bandelen. Det är en bana med bedömd en positiv utveckling av godstrafiken och för att möta 
upp denna behöver även andra kapacitetshöjande åtgärder genomföras. Hänsyn måste även 
tas till pågående ÅVS för stråket Kalmar – Linköping. 

 
Banor med stora reinvesteringsbehov 
Bandelarna med behov av en högre funktionalitet är identifierade utifrån de förändrade 
framtida kraven på banans funktion för att uppnå de framtida transportbehoven. Det 
innebär att önskvärd funktionalitet går att uppnå med uppgraderingar i befintlig 
anläggning. Det kan exempelvis vara att reinvesteringar och riktade underhållsåtgärder 
medför att tillförlitligheten och robustheten ökar när det generella tillståndet på 
anläggningen blir bättre. Det är totalt 9 banor fördelade över landet med behov av högre 
funktionalitet inom ramen för befintlig anläggning.  

I figur 3 nedan framgår det att majoriteten av de framtida transportbehoven är relaterade 
till banor där persontrafiken förväntas öka i framtiden. En ökning av persontrafiken ställer 
högre framtida krav på punktlighet, tillförlitlighet och komfort. Det är endast en renodlad 
bana med godstrafik som ingår i denna kategori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bandel Sträckning Dagens trafikering 
Bedömning  
av framtida 
transportbehov 

Framtida krav på 
funktionalitet 

552 Gårdsjö - 
Håkanstorp 

Omfattande person-
trafik och begränsad 
godstrafik. 

Relativt oförändrade 
transportbehov. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

652 Öxnered - 
Håkanstorp 

Omfattande person-
trafik, ingen reguljär 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt, samt 
omledningsfunktion. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

654 Herrljunga - 
Borås 

Omfattande person-
trafik, ingen reguljär 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt, samt 
omledningsfunktion.  

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

829 Nässjö - 
Vetlanda 

Ganska omfattande 
persontrafik och 
begränsad godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt, även viss 
ökning av 
godstrafiken. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

841 Bjärka Säby - 
Hultsfred 

Omfattande 
persontrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas vara 
relativt konstant. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

843 Linköping –  
Bjärka Säby 

Omfattande 
passagerartrafik  
och begränsad gods-
trafik. 

Passagerar- och 
godstrafiken 
förväntas vara 
relativt konstant. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

845 Bjärka Säby -
Västervik 

Omfattanade 
persontrafik och 
begränsad godstrafik. 

Passagerar- och 
godstrafiken 
förväntas vara 
relativt konstant. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

851 Älmhult - 
Olofström 

Omfattande gods-
trafik, del av större 
logistikkedja 

Viss ökning av 
godstrafiken. 

Högre framtida krav på robusthet 
och tillförlitlighet. 

875 Berga - 
Blomstermåla 

Ganska omfattande 
persontrafik och ingen 
godstrafik. 

Passagerartrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Behov av ökad turtäthet, högre 
robusthet och tillförlitlighet.   

Figur 3: Bandelar där det krävs en högre funktionalitet på den befintliga anläggningsstandarden för att 
möta de framtida transportbehoven. 

 

Bandelen Älmhult – Olofström är den bana som enbart trafikeras med godstrafik i denna 
kategori. Trafiken på banan ingår i ett större industriellt logistiskt systemupplägg som 
innebär att det finns krav på hög tillförlitlighet och robusthet för att transporterna ska 
fungera effektivt.   

Behovet av högre funktionalitet på de övriga banorna är främst relaterat till en positiv 
bedömning av utvecklingen för persontrafiken. Om denna utveckling ska kunna realiseras i 
framtiden kommer det ställa större krav i termer av turtäthet, tillförlitlighet och robusthet. 
Bedömningen är att dessa krav kan uppnås via normala utbytesplaner, då det sker en 
naturlig uppgradering av anläggningen vid framförallt spårbyten3. En förutsättning för att 
det ska vara möjligt är att reinvesteringsplaner genomförs och underhållsnivåer ligger på en 
sådan nivå att robustheten och tillförlitligheten ligger på en hög nivå. 

 
                                                           
3 Se avsnitt bedömning av resurser som krävs för respektive scenario. 



14 
 

Banor med normala reinvesteringsbehov  
Majoriteten av de lågtrafikerade bandelarna bedöms kunna matcha de framtida 
transportbehoven med befintlig funktionalitet. Det är totalt 36 av de lågtrafikerade banorna 
som återfinns i den kategorin. De banor som bedöms ligga inom denna kategori presenteras 
i figur 4 nedan. Utgångspunkten för bedömningen är att banorna kan trafikeras enligt 
gällande förutsättningar på ett tillförlitligt sätt, d.v.s. utan hastighetsnedsättningar eller 
andra större störningar. Det innebär således att det är en förutsättning att ett utökat 
underhåll genomförs även på dessa bandelar för att uppnå den efterfrågade funktionaliteten 
på längre sikt.   

Det framgår av figur 4 att i denna kategori finns det färre banor med någon frekvent 
persontrafik, utan det blir en större andel godsbanor jämfört med de två föregående 
kategorierna. Godstrafiken har inte samma krav i större utsträckning robusthet och 
tillförlitlighet att transporterna kan genomföras framför punktlighet och restider. Det kan 
också förekomma ett fåtal banor där det inte förekommer någon trafikering i dagsläget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bandel Sträckning Dagens 
trafikering 

Bedömning av 
framtida 
transportbehov 

Framtida krav på 
funktionalitet 

141 Nyfors - Svedjan Ganska omfattande 
godstrafik. 

Godstrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

143 Bastuträsk - 
Skellefteå hamn 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Godstrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

147 Gimonäs - 
Holmsund 

Ganska omfattande 
person- och 
godstrafik. 

Godstrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

149 Mellansel-
Örnsköldsvik 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken, samt 
omledningsfunktion. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

153 Forsmo-Hoting Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken, samt 
tvärfunktion från 
Inlandsbanan 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

231 Skönvik-Tunadal Begränsad godstrafik. Viss ökning av 
godstrafiken. 

En exploatering av hamnen kräver 
andra förutsättningar. 

232 Västeraspby-
Långsele 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken, samt 
omledningsfunktion. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

236 Åänge-Sandarne Begränsad godstrafik.  Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

238 Nyland-
Västeraspby Ingen trafik Inga kända 

transportbehov. Inga krav 

302 Gävle-Fliskär Omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

340 Fagersta-Ludvika 
Relativt omfattande 
person- och 
godstrafik.  

Viss ökning av 
passagerar- och 
godstrafik. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

344 Ängelsberg - 
Snyten 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken, nyttjas 
som omlednings-
bana.  

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

364 

Kristinehamn - 
Daglösen- 
Filipstad 
(Persberg) 

Begränsad person - 
och godstrafik på 
vissa delsträckor. 

Oförändrade, finns 
viss efterfrågan på 
ökade 
godstransporter. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

361 Mora-Vika Omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

371 Mora-Märbäck Begränsad godstrafik.  Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

376 Repbäcken-
Rågsveden 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

393 Bofors - Strömtorp Begränsade 
godstransporter 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

435 Örbyhus - 
Hallstavik 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Osäkerhet om 
framtida trafikering, 
bedöms i dagsläget 
bli oförändrade. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 
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Bandel Sträckning Dagens 
trafikering 

Bedömning av 
framtida 
transportbehov 

Framtida krav på 
funktionalitet 

452 Folkesta - 
Nybybruk Begränsad godstrafik. 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

453 Åkers styckebruk 
- Grundbro 

Mycket begränsad 
godstrafik 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Inga krav 

563 Finspång - 
Kimstad 

Ganska omfattande 
godstrafik. 

Lite osäkerheter men 
bedöms som 
oförändrade. 

De framtida transportbehoven 
uppnås med dagens funktionalitet. 

591 Kumla - Norrtorp Begränsad godstrafik. 

Lite osäkerheter men 
bedömningen är en 
viss ökning av 
godstransporter.  

De framtida transportbehoven 
uppnås med dagens funktionalitet. 

623 Smedberg - 
Lysekil 

Turisttrafik sommartid 
och ett handfull 
spärrfärder per år. 

Oförändrad, 
osäkerheter kring 
framtida trafikering. 

De framtida transportbehoven 
uppnås med dagens funktionalitet. 

662 Mellerud - 
Billingsfors 

Begränsad godstrafik, 
några spärrfärder i 
veckan och turisttrafik 
sommartid. 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

De framtida transportbehoven 
uppnås med dagens funktionalitet. 

666 Alvhem - Lilla 
Edet 

Begränsad godstrafik, 
några spärrfärder i 
veckan. 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

733 Furet - Landeryd 
Ganska omfattande 
person- och 
godstrafik. 

Godstransporter 
förväntas öka, 
persontrafiken 
bedöms relativt 
oförändrad. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

735 Torup - Hyltebruk Begränsad godstrafik. 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

742 
Smålands 
Burseryd - 
Landeryd 

Ingen trafikering 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Inga krav 

831 Nässjö - Hultsfred 
Ganska omfattande 
persontrafik och 
begränsad godstrafik. 

Utökning av 
passagerartrafiken på 
delsträckan Nässjö-
Eksjö.  

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

832 Hultsfred-Berga 
Omfattande 
persontrafik och 
begränsad godstrafik. 

Passagerar- och 
godstrafiken förväntas 
minska något i 
framtiden.  

De framtida transportbehoven 
uppnås med dagens funktionalitet. 

833 Berga -
Oskarshamn 

Begränsad person- 
och godstrafik. 

Viss ökning av 
passagerartrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

872 
Vetlanda -
Kvillsfors-
Järnforsen 

Ingen trafikering 

Oförändrade, 
beroende av 
utvecklingen hos 
enskilda industrier. 

Inga krav.  

873 Kvillsfors-
Pauliström Ingen trafikering 

Oförändrade, bero-
ende av utvecklingen 
hos enskilda 
industrier. 

Inga krav.  

877 
Mönsterås bruk-
Mönsterås-
Blomstermåla 

Enbart godstrafik i 
begränsad 
omfattning. 

Godstrafiken 
förväntas öka 
betydligt. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

952 Kristianstad-Åhus Ganska omfattande 
godstrafik. 

Viss ökning av 
godstrafiken. 

Framtida transportbehov uppnås 
med dagens funktionalitet. 

Figur 4. Lågtrafikerade banor där dagens funktionalitet är tillräcklig för att möta de framtida behoven. 

 



Det framgår av figur 4 att 22 av banorna är renodlade godsbanor med relativt hög variation i 
de volymer som transporteras på banorna. Dessa godsbanor fyller olika funktioner i 
systemet, men gemensamt är att de fyller en viktig funktion för svenskt näringsliv. Det är 7 
banor som har både person- och godstrafik inom denna kategori, och 1 bana där det går 
enbart går enstaka godstransporter och turisttrafik sommartid. 

Det är även 5 banor inom ramen för denna kategori som trafikeringen har upphört på under 
sista åren eller att det inte finns någon sökt kapacitet i framtiden. Det är av vikt att följa hur 
transportefterfrågan utvecklas på dessa banor för att kunna anpassa underhållet på dem 
därefter. Anledningen till att trafikeringen har upphört är dock en kombination av många 
faktorer, där konkurrensen från andra trafikslag även är en viktig faktor. Det är framförallt 
banor med ett beroende av utvecklingen hos enskilda industrier som berörs av detta då 
känsligheten blir större. De tre bandelarna; 238 Nyland - Västeraspby, 742 Smålands 
Burseryd – Landeryd och delsträckan Kvillsfors – Järnforsen är för tillfället under utredning 
för beslut om upphörande av underhåll då bedömningen är att det inte finns någon framtida 
efterfrågan att trafikera dem. 
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Bedömning av de resursbehov som krävs för 
dagens- och framtidens transportbehov 
I utredningen har det tagits fram ett underlag för varje bandel över vilka åtgärdsbehov och 
åtgärdskostnader som krävs för att funktionaliteten hos de lågtrafikerade banorna ska 
kunna matcha dagens- och morgondagens transportbehov.  

I ett första steg har det gjorts en inventering av respektive bandels nuvarande tillstånd på 
befintliga komponenter i anläggningen. I nästa steg har det, utifrån banans status, räknats 
fram en underhållskostnad för varje bana. Den framräknade underhållskostnaden är 
teoretisk och visar den nivå underhållet borde ha för att klara nuvarande funktion om det 
inte funnits något uppdämt underhållsbehov på banan. Denna teoretiska underhållskostnad 
har arbetats fram för att kunna jämföras med den faktiska kostnaden för underhållet per 
bana. 

Slutligen har de åtgärder som krävs för att möta de framtida transportbehoven på längre sikt 
arbetats fram per bana. Kostnaderna för dessa åtgärder är framtagna utifrån ett nationellt 
och teknikslagsövergripande ramverk. Kostnadsbedömningarna för respektive bana har 
gjorts för respektive teknikslag; El, Geo/Mark, Spår- och Spårväxlar, Signal, Bro och Tunnel 
och Berg. Det innebär att behovsbedömningen fångar upp helheten för anläggningen. 
Analysen och bedömningarna av behoven har delats in i två olika scenarios.  

I det första scenariot jämförs den teoretiska underhållskostnaden med det faktiska utfallet. 
Det finns i stort inget utbyte eller förebyggande underhåll i de åtgärder som finns bakom det 
faktiska utfallet, utan bara ett minimum av komponentbyten och felavhjälpande underhåll 
för att försöka bibehålla dagens funktion. Utifrån detta görs en ansats till att beskriva varför 
Trafikverket har svårt att bibehålla nuvarande funktionalitet på dessa banor samt varför det 
inte är rimligt att fortsätta underhålla dessa banor på detta sätt på längre sikt.  

I det andra scenariot genomförs bedömningen med utgångspunkt i vad som krävs för att 
matcha de framtida transportbehoven. Grundprincipen är att den funktionalitet som krävs 
för att matcha dessa behov ska kunna upprätthållas på lång sikt. Det innebär att den mest 
kostnadseffektiva underhållsstrategin ur ett livscykelperspektiv bör tillämpas vid 
framtagande av behoven. Skillnaden mot föregående scenario är att större 
reinvesteringsåtgärder och investeringsåtgärder effekter på 30 – 40 år ingår vid val av 
åtgärder.  

  

Underhållskostnad för scenariot att bibehålla dagens funktionalitet 
Om de lågtrafikerade banorna, med samma ingående komponenter som i dag, historiskt 
underhållits på ett sådant sätt att det just nu inte skulle finnas något uppdämt 
underhållsbehov skulle den teoretiska årliga underhållskostnaden för att upprätthålla 
funktionen i JNB vara cirka 365 miljoner kronor per år. 

De stora behoven återfinns inom ramen för teknikslaget spår- och spårväxlar, cirka 75 
procent av de totala underhållsbehoven. Teknikslagen Bro, Signal och Mark/Geoteknik står 



för vardera cirka 5 – 8 procent av de totala underhållskostnaden, och övriga teknikslag står 
för något mindre andelar av de totala underhållskostnaderna.     

Trafikverket och tidigare Banverket har som tidigare nämnts under en längre tid tvingats 
prioritera ner underhållet av de lågtrafikerade delarna av skarvspårsnätet. De mer 
högtrafikerade delarna av järnvägsnätsystemet, som genererar störst samhällsnytta, har 
prioriterats när anslagen inte räckt för att täcka samtliga behov.   

Det innebär således att tidigare förebyggande järnvägsunderhåll, med systematiska utbyten 
och underhållsinsatser, övergått till att i stort enbart innefatta felavhjälpande underhåll. Att 
bedriva felavhjälpande underhåll på en åldrande anläggning, med ambitionen att bibehålla 
nuvarande funktion gör att kostnaderna för det felavhjälpande underhållet skjuter i höjden. 
Utfallet för underhållet för de lågtrafikerade banorna 2014 var 488,0Mkr4. Det är 34 % mer 
än vi skulle gjort om vi inte låtit anläggningen åldrats och byggt på sig ett uppdämt 
underhållsbehov.  

Så länge ett felavhjälpande underhåll fortsatt bedrivs på dessa banor kommer 
underhållskostnaden att öka, om avsikten är att bibehålla nuvarande funktion. En strategi 
innehållande felavhjälpande underhåll är inte hållbar på längre sikt. Tillståndet på dessa 
banor kommer vara så dåligt att det inte tillåter järnvägstrafik med dagens funktion, och i 
förlängningen inte järnvägstrafik över huvud taget. 

 

Åtgärdskostnad för att uppnå målbild 2030 
Efterfrågan av transporter bedöms öka på nästan samtliga banor i framtiden i någon 
omfattning, med några få undantag. Den övergripande bedömningen är att de ökade kraven 
på högra funktionalitet kan uppnås via ett utökat underhåll och i vissa fall riktade 
underhållsåtgärder i form av reinvesteringar för majoriteten av de lågtrafikerade banorna. 
En handfull av banorna kommer det dock att krävas mer betydande förbättringar på för att 
möta de framtida transportbehoven. De innebär att det kommer sannolikt kommer att 
krävas större åtgärder på dessa banor och troligen även mindre investeringar.     

Det som krävs för att fylla gapet mellan de framtida kraven på anläggningen och dagens 
tillstånd är således utgångspunkten för förslagen till åtgärder och behovsbedömning. I 
framtagandet av åtgärdsförslagen har även hänsyn tagits till att det är lägre trafikerade 
banor, d.v.s. åtgärderna är dimensionerade därefter. Det innebär att exempelvis meterpriser 
är lägre än normalt med tanke på att vissa delar kan rustas med begagnat material och att 
det finns större möjligheter att få tider i spår för att genomföra åtgärder på lågtrafikerade 
banor.  

Ambitionen är att metodiken och de grundläggande principerna för hur åtgärdsförslagen 
ska identifieras och beräknas är likadana för samtliga banor över landet. Den slutliga 
bedömningen av åtgärdsförslagen har dock genomförts både på regional och nationell nivå 
och kan därför skilja sig åt marginell. I de fall bedömningen hat tagits fram av olika 
regionala kompetenser har först ett nationellt ramverk arbetats fram. Detta för att likrikta 

                                                           
4 Exklusive extra satsningar som genomförts för att inte sänka funktionaliteten på vissa 
banor. 
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bedömningarna i så stor utsträckning som möjligt. Exempel på några av de viktiga 
nationella riktlinjer som tillämpats är följande:  

• Reservdelshållning på 43-kilosräler är obefintlig och rälen nyproduceras inte. På de 
sträckor där vi har 43-kilosräler och målbilden är bibehållen eller utökad trafik över 
70Km/h, så skall dessa räler bytas ut annars kommer vi inte att klara målbilden. 
Anledningen är framförallt att 43-kilosräler inte nyproduceras och 
reservdelshållningen är obefintlig.  

• Där ballasten utgörs av enbart jord/humus ska denna bytas till godkänd makadam. 

• Växlar som ingår i trafikverkets avvecklingssortiment där vi inte har tillgång till 
reservdelar skall bytas när en långsiktig åtgärd genomförs. 

• En vägskyddsanläggnings livslängd är 30 år och ska bytas ut efter den tiden oavsett 
om det är lågtrafikerat eller inte. 

• En sträcka där merparten av träsliprarna är i sådant skick att befästningen/rälsen 
inte längre går att få fast i sliprarna kan inte bytas inom ramen för ordinarie 
underhåll utan måste bytas ut homogent via reinvesteringsåtgärder.  

 
I den långsiktiga underhållstrategin för att uppnå målbilden för transportbehoven 2030 och 
framåt har konsekvent den långsiktigt mest kostnadseffektiva strategin används. Det 
innebär att såväl investeringsåtgärder, reinvesteringsåtgärder och möjligheten till ett utökat 
underhåll har ingått i strategin.  

De totala behoven presenteras i tabell 2 nedan.  I tabell 2 är behoven presenterade för de tre 
kategorierna och uppdelat på teknik- och kostnadsslag. Investerings-reinvestering- och 
underhållsbehoven för varje bandel återfinns i tidigare nämnda underlagsrapport 
(2015:239) tillsammans med underhållsbehoven för de båda scenarierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2: Totala uppskattningar av framtida medelsbehov för olika scenarier i mkr. 

 
 

Det går att utläsa i tabell 2 att de totala investerings- och reinvesteringsbehoven är 
uppskattade till cirka 10.7 miljarder, trots att de ligger på en miniminivå för att upprätthålla 
funktionaliteten. Det återspeglas även att kostnadsbilden är högre för de två översta 
kategorierna som kräver en ökad funktionalitet hos anläggningen för att möta de framtida 
transportbehoven. Investerings- och reinvesteringsbehoven är omkring 1.5 gånger högre per 
spår- kilometer på dessa banor. En viktig detalj att notera är att underhållskostnaden 
bedöms minska betydligt till omkring 220 miljoner årligen för samtliga lågtrafikerade banor 
när åtgärderna är genomförda.   

I tabell 2 framgår det även att de största reinvesteringsbehoven är relaterade till spår- och 
spårväxlar, nästan 70 procent av behoven ligger inom detta område. Det kan vara 
reinvesteringar i form av rälsbyte, ballastbyte, slipersbyte eller någon kombination av dem. 
Slutligen kan reinvesteringen i vissa fall vara utbyte från skarvspår till helsvetsat. 
Teknikslaget signal uppvisar också relativt stora behov, cirka 15 procent av de totala 
behoven. Det beror framförallt på att många vägbomsanläggningar på detta järnvägsnät är 
gamla och behöver bytas ut i en närstående framtid.  De övriga teknikslagen ligger på lite 
lägre och förväntade nivåer gällande de framtida reinvesteringsbehoven. 

Det är möjligt att man kan komma fram till målbilden 2030 med en något lägre 
reinvesteringsnivå beroende på vilka åtgärder som prioriteras i anläggningen, men då blir 
underhållskostnaden en helt annan samt att målbilderna för framförallt robusthet kommer 
att bli svåra att uppnå. För att sätta saker i sitt perspektiv uppnås en högre funktionalitet på 
de lågtrafikerade banorna för en ökning av den årliga kostnaden. Om inte reinvesteringarna 

Kategori Kostnadsslag Totalt Spår & Växlar El Bro Geo Tunnel Signal
Årlig underhållskostnad vid 
nuvarande tillstånd

82 61 3 6 5 1 7

Investerings- och 
reinvesteringskostnader

2688 1774 463 0 31 42 378

Årliga underhållsbehov efter 
investerings- och 
reinvesteringsåtgärder

49 24 7 6 5 1 7

Årlig underhållskostnad vid 
nuvarande tillstånd

86 66 1 6 5 1 7

Investerings- och 
reinvesteringskostnader 

3649 2471 0 533 36 21 587

Årliga underhållsbehov efter 
investerings- och 
reinvesteringsåtgärder

49 29 1 6 5 1 7

Årlig underhållskostnad vid 
nuvarande tillstånd

196 155 6 12 10 1 12

Investerings- och 
reinvesteringskostnader 

4379 3242 242 129 111 11 645

Årliga underhållsbehov efter 
investerings- och 
reinvesteringsåtgärder

123 79 8 12 10 1 12

Årlig underhållskostnad vid 
nuvarande tillstånd

365 282 10 23 20 3 27

Investerings- och 
reinvesteringskostnader 

10717 7488 705 662 178 74 1610

Årliga underhållsbehov efter 
investerings- och 
reinvesteringsåtgärder

221 132 16 23 20 3 27

Banor med stora 
reinvesteringsbehov 
och smärre behov av 

investeringar

Banor med stora 
reinvesteringsbehov 

Banor med normala 
reinvesteringsbehov

Totalt
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genomförs är det inte enbart kostnadsökningar av det årliga underhållet som blir följden 
utan det finns även stora osäkerheter kring att överhuvudtaget klara banornas funktionalitet 
på lite längre sikt.   



Slutsatser och fortsatt arbete 
Utredningen har analyserat respektive bana som ingår i gruppen lågtrafikerade banor när 
det gäller; framtida transportbehov, förändrad funktionalitet och krav på anläggningen och 
kostnaden för att matcha dessa. De huvudsakliga slutsatserna från denna utredning av de 
lågtrafikerade banorna är att: 

• Tillståndet på de lågtrafikerade banorna är i de flesta fall mycket dåligt och många
banor riskerar att få en nedsatt funktionalitet inom en snar framtid. Dagens
underhållsnivå på dessa banor är lägre än vad som skulle krävas för att upprätthålla
funktionaliteten. Om inte underhållet förstärks väsentligt eller att utbyten
genomförs kommer funktionaliteten inte kunna upprätthållas.

• De framtida transportbehoven kommer att ställa något högre krav på
funktionaliteten på strax under en tredjedel av de lågtrafikerade banorna.
Majoriteten av banorna bedöms dock ha tillräcklig funktionalitet idag för att möta
de framtida behoven. Transportbehoven bedöms i framtiden öka så pass att över 10
procent av banorna kommer att behöva högre krav på anläggningen i framtiden.

• Bedömningen är att det kommer att krävas investeringar- och reinvesteringar på
upp emot 11 miljarder för att klara av att matcha de framtida behoven för dessa
banor. Det innebär i praktiken att underhållskostnaderna minskar betydligt under
en lång tid framöver efter genomförda reinvesteringar.

Utredningens resultat ger ett bra underlag kring de framtida behoven för de lågtrafikerade 
banorna. Den har dock inte tagit hänsyn till om pågående åtgärdsvalsstudier eller nationella 
projekt kommer att generera större investeringsåtgärder på någon av banorna, till viss del 
har inte heller systemperspektivet behandlats. Exempelvis har inte eventuell 
omledningsfunktion ur ett systemperspektiv beaktats när framtida krav på anläggningen. På 
samma sätt har inte heller ERTMS utbyggnaden beaktats, vilket kan generera stora 
investeringskostnader. 

Utredningens förslag är att det inom en relativt snar framtid krävs en strategi för hur det 
lågtrafikerade järnvägsnätet ska prioriteras på längre sikt. Förslaget är att en strategi för hur 
Trafikverket vill att järnvägssystemet ska utvecklas på längre sikt bör tas fram, där de 
lågtrafikerade banorna roll klargörs ur ett systemperspektiv för hela järnvägssystemet.  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 
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