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Sammanfattning

0B

Den drygt åttio år gamla Inlandsbanan är en del av det svenska transportsystemet, och
omfattar mer än 1 000 trafikerade spårkilometer genom svenska landsbygder.
Befolkningsunderlag och näringsstruktur längs banan skapar olika förutsättningar och
behov när det gäller Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Det finns därför inte en
funktion som kan tillskrivas hela banan, utan flera.
I dag har banan framförallt en kapillär funktion för skogsindustrin, mellan virkesterminaler
längs banan och processindustrier i Dalarna och vid kusten. För turism- och
upplevelseindustrin fyller banan en funktion under högsäsong, medan den för
vardagsresande erbjuder dagliga förbindelser på det södra omloppet mellan Mora och
Östersund stora delar av året. Det är i huvudsak på denna sträcka som både gods- och
persontrafik bedrivs. Längs det norra omloppet, mellan Östersund och Gällivare, finns i dag
endast högsäsongsbetonad persontrafik. Utifrån dessa befintliga funktioner bedömer vi
banans brister som små till måttliga från ett transportsystemperspektiv.
Omledning är en viktig funktion för näringslivets tilltro till järnvägssystemet, och därmed
för möjligheterna att kunna överföra gods från väg till järnväg. Det är också en viktig
funktion ur ett säkerhets- och beredskapsperspektiv. Möjligheterna till omledning är
alltjämt begränsade i norra Sverige, men kommer på sikt att förbättras med den aviserade
Norrbotniabanan. Fram till dess är Inlandsbanan särskilt betydelsefull för att upprätthålla
redundans i transportsystemet, framförallt i händelse av långvariga störningar.
Även för omledningsfunktionen bedömer vi Inlandsbanans brister som små till måttliga, i
huvudsak på grund av temporära och begränsade flöden i denna funktion. Om banan
däremot ska kunna användas som alternativ framföringsväg under i övrigt normala
driftförhållanden på kust- och stambanor, bedömer vi bristerna som måttliga till betydande.
Inlandsbanan är inte utformad för tyngre och snabbare transporter. En större överflyttning
av transporter till Inlandsbanan från väg, och från järnvägens stam- och kustbanor, skulle
kräva ett byte av banöverbyggnaden (spårbyte) för att anpassa dess egenskaper till normal
standard, framförallt i fråga om bärighet och linjehastighet. Om målsättningen är att
åstadkomma en sådan överflyttning har banan måttliga till betydande brister i fråga om
kapacitet och användbarhet för både gods- och persontransporter.
Staten äger Inlandsbanan, men nyttjanderätten är upplåten till den kommunägda
infrastrukturförvaltaren Inlandsbanan AB (IBAB), vars huvudsakliga intäktskälla är det
statliga driftbidraget. Driftbidraget får användas av IBAB för både utveckling och
vidmakthållande av infrastrukturen. Ramarna för driftbidraget i befintlig nationell plan för
transportsystemet 2018 – 2029 innebär att banans nuvarande funktioner i transportsystemet
kan upprätthållas på kort till medellång sikt, men inte på längre sikt.
Trafikverket avser att i ett fördjupat beslutsunderlag analysera effekterna av
utredningsalternativ som påverkar banans egenskaper och framtida funktion, varvid den
nuvarande ambitionsnivån jämförs med högre ambitioner. Det är lämpligt att genomföra
sådana analyser när nya basprognoser, kalkylvärden och varuflödesanalyser för
transportsystemet kan användas, vilket kommer att ske i juni 2020.
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1. Uppdraget
1.1 Syfte
I denna rapport belyser vi en av flera utpekade brister i regeringens fastställelse av nationell
plan för transportsystemet 2018 – 2029, nämligen Inlandsbanan 1 . Syftet med denna
rapport är att utreda Inlandsbanans förutsättningar och framtida funktion i
transportsystemet inför en kommande planrevidering.
0F

I bilaga 1 till denna rapport återges fastställelsebeslutet i den del som avser de utpekade
bristerna, med markering av det som specifikt avser Inlandsbanan. Trafikverket tolkar
uppdraget så att Inlandsbanans framtida funktion ska övervägas, och att vi därvid ska
beakta möjligheterna till överflyttning från väg till järnväg samt omledning.
I uppdraget ingår också att utpekade stråk ska utredas vidare så pass att de kan övervägas i
nästa planeringsomgång och planrevidering. De fördjupade ekonomiska analyser som krävs
för detta avser vi genomföra i särskild ordning, när nödvändiga underlag finns tillgängliga
(se avsnitt 5).

1.2 Redovisade brister i underlag till nationell plan
I en underlagsrapport till den nationella planen redovisade Trafikverket i huvudsak följande
brister på Inlandsbanan och de anslutande tvärbanorna 2 .
1F

På sträckan Arvidsjaur – Gällivare framhöll vi kapacitetsbegränsningar i samband med
omledningar vid långvariga avbrott. Det handlar om begränsad bärighet, hastighet och
avsaknad av elektrifiering.
Härutöver redovisade Trafikverket också sträckorna Kristinehamn – Nykroppa och
Daglösen – Persberg som bristfälliga, men bedömde samtidigt att bristerna inte är
betydande i förhållande till trafikeringen på sträckorna. Samtliga brister redovisades utifrån
ett stråkperspektiv där utgångspunkten var transportsystemets funktion och flöden för såväl
gods- som persontrafik.
När det gäller tvärbanan Storuman – Hällnäs redovisade vi brister i form av
kapacitetsbegränsningar för godstrafiken (timmer) och avsaknad av elektrifiering för
persontrafiken. Även avsaknad av stängsling redovisades som en brist på grund av
rennäringen i området. För tvärbanan Forsmo – Hoting angavs bristande kapacitet och
robusthet som de huvudsakliga bristerna, och vi framhöll att detta innebär begränsningar i
Inlandsbanans användbarhet för omledning av långväga gods.
Trafikverket genomför nu regionala bristbeskrivningar i särskild ordning, som även
omfattar tvärbanorna, och de kan komma att leda till andra slutsatser än de ovan nämnda.

Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet avseende perioden 2018-2029 (N2018/03462/TIF), bilaga 3.
2
Trafikverket. Publikation 2017:154. Tillstånd och brister i transportsystemet, underlagsrapport till
Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.
1
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1.3 Genomförande och avgränsningar
Denna bristanalys avser de trafikerade delar av Inlandsbanan som IBAB förvaltar. Den ej
trafikerade delen av Inlandsbanan söder om Mora, via Vansbro och Filipstad, mot Persberg
har inte trafikerats på flera decennier. En rustning av denna och andra bandelar som inte
heller har trafikerats på mycket länge skulle i det närmaste kunna jämställas med
nyinvestering. Med tanke på hur förhållandena kan ha förändrats skulle en rustning av
sådana banor kunna aktualisera ny planprövning. Vi menar att sådana förutsättningar i
princip faller utanför de brister vi har att utreda här.
En åtgärdsvalsstudie benämnd Gods Värmland pågår, och i den utreds bland annat gods på
järnväg- och sjö i anslutning till hamnarna i Kristinehamn och Karlstad. Tidigare har en
åtgärdsvalsstudie för logistiklösningar från nordvästra Dalarna tagits fram 3 . Det har varken
i dessa studier eller på annat sätt framkommit ett marknadsbehov som motiverar närmare
analys av den stängda delen av Inlandsbanan söder om Mora.
2F

När det gäller de trafikerade tvärbanor som Trafikverket förvaltar redovisas eventuella
brister inom ramen för det parallellt pågående regionala bristbeskrivningsarbetet, och faller
därmed utanför denna utredning. Däremot berör vi tvärbanornas generella betydelse för
Inlandsbanan.
IBAB har försett Trafikverket med ett omfattande utredningsmaterial. För analys och
bedömningar av såväl detta som annat utredningsmaterial i denna huvudrapport svarar
dock endast Trafikverket. I bilaga 3 till huvudrapporten utvecklar IBAB sin syn på banans
framtida funktion.
Inlandsbanans framväxt och historiska utveckling har utförligt redovisats i tidigare
utredningar, bland annat av Trafikverket 2013 4 . Dessa aspekter berörs därför inte närmare
här. Den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och regioner som kringgärdar
Inlandsbanan kan ha betydelse för ställningstaganden till framtida funktioner eller
satsningar. Den utvecklingen beskrivs dock bättre och mer utförligt i regionala
systemanalyser eller Tillväxtverkets regionala analyser, och berörs därför inte annat än
mycket övergripande i avsnitt 2.
3F

Trafikverket har låtit genomföra intervjuer med företrädare för olika näringar som vi
bedömer har ett aktuellt eller potentiellt intresse av Inlandsbanan för sina transporter.
Resultatet av dessa intervjuer återges översiktligt i avsnitt 3.
Våra överväganden om Inlandsbanans framtida funktion redovisar vi i avsnitt 4. Oavsett
framtida trafikfunktion erbjuder Inlandsbanan ett stycke fascinerande svensk kulturhistoria,
men sådana aspekter liksom symbolvärden belyser vi inte i denna utredning.
Trafikverket noterar den politiska Januariöverenskommelsen som innebär att den
nationella planen för transportinfrastruktur ska fullföljas, vilket också upprepas i
regeringsförklaringarna den 21 januari respektive 10 september 2019. Det innebär, enligt
Rapport. Trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för logistiklösningar från nordvästra Dalarna.
TRV 2015/17356.
4
Rapport. Utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet. Trafikverket.
Publikationsnummer: 2013:108.
3
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vår bedömning, att de medel som i planen är avsatta för driftbidrag till Inlandsbanans
förvaltning tills vidare gäller, och ingår i vårt jämförelsealternativ (se avsnitt 5).
Förhållandet att brister pekats ut innebär inte per automatik att de ska åtgärdas, utan det
handlar primärt om att de kräver ytterligare utredning. I avsnitt 5 beskriver vi två
alternativa ambitionsnivåer (utredningsalternativ), som vi föreslår bör övervägas för en
fördjupad analys med tillämpning av nya trafikprognoser och kostnadskalkyler med mera.
I rapporten förekommer vissa nyckelbegrepp med den innebörd som anges i tabell 1.
Tabell 1. Nyckelbegrepp.
Begrepp

Innebörd

Drift

Avser tekniska, administrativa, och styrande åtgärder i anläggningen
som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av
tåglägen.

Eftersatt underhåll

Återanskaffningskostnaden för anläggningar vars optimala livslängd ur
ett livscykelperspektiv (LCC) har passerats.

Reinvestering

Avser utbyte eller upprustning av järnvägsanläggning där grundsyftet
är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion.

STAX

Största tillåtna axellast, dvs. gräns för hur mycket varje hjulaxel får
belasta spåret (ton).

STH

Största tillåtna hastighet (km/tim).

Stråk

En eller flera sammanhängande bandelar utgörs av stråk vilket ger ett
helhetsperspektiv för trafikflödena.

STVM

Största tillåtna bruttovikt per längdmeter av tåget eller per längdmeter
av lok eller enstaka vagnar (ton/m).

Underhåll

Förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel
av anläggningen.
Förebyggande underhåll genomförs vid förutbestämda intervall eller
enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för
fel. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas exempelvis
besiktningar och tillståndsmätningar.
Avhjälpande underhåll genomförs efter det att fel upptäckts och med
avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd
uppgift.
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2. Inlandsbanan i dag
2.1 Infrastruktur och omland
2.1.1 Geografisk sträckning
Inlandsbanans ursprungliga sträckning går mellan Kristinehamn och Gällivare. Sedan 1993
upplåter staten sträckorna Mora – Brunflo och Östersund – Gällivare till det kommunägda
bolaget Inlandsbanan AB (IBAB) med nyttjanderätt 5 . I upplåtelsen ingår även
spåranläggningarna Orsa – Furudal, Ulriksfors – Strömsund och Arvidsjaur – Nordlunda
(se tabell 2).
4F

Trafikverket förvaltar stomnätet mellan Brunflo och Östersund (del av Mittbanan) liksom
infrastrukturen från Mora söderut mot Kristinehamn. Sträckan mellan Mora och Persberg
är stängd för trafik sedan flera decennier. De sydligaste delarna, Kristinehamn – Nykroppa
och Daglösen – Persberg, förbinds av Bergslagsbanan och trafikeras av både gods- och
persontåg (se bilaga 2).
Driftplatser inom parantes förvaltas av Trafikverket.
Tabell 2. Bandelar som förvaltas av IBAB.
Bandel
Sträcka
265

Mora – Sveg och Orsa – Furudal

264

Sveg – (Brunflo)

262

Ulriksfors – Strömsund (bibana)

261

(Östersund) – Hoting

165

Hoting – Storuman

164

Storuman – Arvidsjaur

161

Arvidsjaur – (Gällivare)

151 (del av)

Arvidsjaur – Nordlunda

I bilaga 2 synliggörs också tvärbanorna som förvaltas av Trafikverket, såväl de trafikerade
som de ej trafikerade.
Av de spår som i dag trafikeras så förvaltar Trafikverket mindre än 100 kilometer och IBAB
mer än 1 000 kilometer.

Denna definition av Inlandsbanans geografiska sträckning gäller enligt punkten 3 i avtalet mellan
staten och IBAB. Se även definition enligt riksdagens trafikutskott bet. 1997/98:TU1, bilaga 2.
5
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2.1.2 Landsbygderna som kringgärdar Inlandsbanan
Inlandsbanan går genom landsbygder av skiftande karaktär, från små avfolkningsbyar till
vitala orter. Kommunerna som kringgärdar banan uppvisar såväl tätortsnära miljöer med
goda kommunikationer som glesa områden med långa avstånd till samhälleligt utbud och
service, och svag potential för kollektiva transportlösningar.
Den förväntade regionala utvecklingen innebär att befolkningen minskar till år 2040 i de
flesta av IBAB:s ägarkommuner. Av de nitton ägarkommunerna (se avsnitt 2.3.1) förväntas
alla utom Östersund och Kristinehamn minska sin befolkningsmängd, enligt Tillväxtverkets
framskrivning av den regionala utvecklingen 2015 – 2040 6 . Därmed minskar också
underlaget för god service. Denna utveckling följer ett större mönster som innebär att
mindre regioner minskar- och större regioner ökar i befolkningsmängd.
5F

Framskrivningarna tyder alltså på tilltagande demografiska obalanser och polarisering
mellan stora och små avlägset belägna kommuner. Framskrivningarna visar också att
skattekraften utvecklas svagare för avlägsna landsbygdskommuner, vilket minskar
handlingsutrymmet för att möta framtida utmaningar. 7
6F

Tillgänglighet på våra landsbygder blir allt viktigare i takt med att urbanisering och ändrade
livsvillkor påverkar och förändrar landsbygden. Utmaningen ligger i att upprätthålla en
grundläggande standard och tillgänglighet i enlighet med transportpolitikens funktionsmål,
vilket är en förutsättning för att befolkning och näringsliv ska kunna leva och verka på
landsbygderna. Det handlar om tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig- och kommersiell
service eller kulturupplevelser. För näringslivet handlar det om tillgången till utbildad
arbetskraft och marknader.
I många områden är infrastrukturen gles och måste därför fylla flera funktioner; från
transportled för gods till skolväg för barn och ungdomar. Trafikflödena är små, vilket sällan
brukar motivera större investeringar. Det kommer därför att krävas en mycket högre grad av
flexibilitet vad gäller åtgärder och samordning mellan olika aktörer för att nyttja knappa
resurser.
I vissa landsbygder är bristen på arbetskraft påtaglig. Det gäller arbetskraft för såväl
grundläggande offentlig service som expansiva industrier såsom gruvor och besöksnäring.
Snabbare och säkrare förbindelser till centralorter och större destinationer, samt till
attraktiva boendemiljöer, är exempel på behov som brukar lyftas fram.
Sveriges basnäring är i hög grad specialiserad och beroende av förbindelser både inom och
ut ur landet, eftersom företag ofta agerar på en global marknad. Begränsad kapacitet och
standard på delar av järnvägsnätet påverkar näringslivets konkurrenskraft negativt.
För skogsindustrin är möjligheten till tyngre transporter en avgörande faktor för
konkurrenskraften. Särskilt för enskilda basindustrier är det mycket angeläget att
upprätthålla standarden även på vissa lågtrafikerade banor, eftersom konsekvenserna av
störningar på dessa kan vara betydande.

6
7

Tillväxtverket. Flerregionalt scenario 2015 – 2040. Mars 2019. Version 1.
Långtidsutredningen 2015. SOU 2015:101. Demografins regionala utmaningar. Sid. 17 ff.
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2.1.3 Banstandard
Banunderbyggnad
Järnvägens banunderbyggnad består av bland annat broar, tunnlar och trummor. Eftersom
Inlandsbanan korsar många vattendrag finns närmare 200 broar med olika typer av
konstruktioner. De flesta är stålbroar, men konstruktioner i granit eller betong förekommer
också. De längsta broarna går över Stora Lule älv (drygt 190 meter) och Ångermanälven
(drygt 150 meter), men de flesta broar är kortare än 50 meter.
Brobesiktningar på sträckorna Mora – Brunflo och Östersund – Storuman har visat att
broarna är i bättre skick än befarat, och att det på kort sikt inte finns risk för begränsningar i
tågtrafiken 8. Vissa stålbroar har dock utsatts för rostangrepp som IBAB åtgärdar enligt ett
program för bromålning för att klara STAX 22,5 ton och STVM 6,4 ton (se definitioner i
avsnitt 1.3). I princip är alla stålbroar längs sträckan i behov av ommålning eller utbyte inom
tjugo år. Många broar har även behov av mindre åtgärder som åtdragning av bultar eller
utbyte av sliprar, samt justering eller utbyte av räcke med mera. IBAB har äskat 40 miljoner
kronor utöver driftbidraget för akuta broåtgärder till och med 2022, men det totala behovet
har IBAB beräknat till 200 miljoner kronor på tio års sikt.
7F

Till Inlandsbanans underbyggnad hör också drygt 1 680 trummor och en tunnel. IBAB har
äskat 20 miljoner kronor utöver driftbidraget för akuta åtgärder i dessa anläggningar till och
med 2022, men det totala behovet har beräknats till cirka 100 miljoner kronor på tio års
sikt.
Banöverbyggnad
I banöverbyggnaden ingår bland annat den drygt 1 000 kilometer enkelspåriga banan med
spikskarv infäst i kreosotimpregnerade träsliprar. Impregnering med kreosot ökar
motståndskraften mot röta och svampangrepp, och kan hålla i flera decennier beroende på
trafikering och andra omständigheter. Spårvidden överensstämmer med svensk
normalstandard, dvs. 1 435 millimeter.
Träsliprar ger ett relativt elastiskt spår och kan dessutom klara av skador vid urspårningar
utan att behöva kasseras. Till nackdelarna hör den begränsade livslängden och en relativt
låg vikt, vilket ger sämre stabilitet än ett spår med betongsliprar (se bild 1).
Bild 1. Träsliper på Inlandsbanan.

8

ÅF. Inlandsbanan – dragkraften som utvecklar inlandet. Rapport. 2017-06-22. Avsnitt 3.2.6.
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Det finns cirka 200 000 träsliprar som borde ha bytts ut, från ett livscykelperspektiv. Det
årliga underhållsanslaget har bedömts tillräckligt för att årligen byta de cirka
30 000 – 40 000 sliprar som krävs för att vidmakthålla banans standard, men de
undermåliga träsliprarna leder till ett stort antal hastighetsnedsättningar på grund av dåligt
spårläge. Det gäller främst på den norra delen av Inlandsbanan. Det finns alltså ett eftersatt
underhåll på Inlandsbanan, på samma sätt som i den järnvägsinfrastruktur Trafikverket
förvaltar (se definition i avsnitt 1.3).
För det svenska järnvägsnätet är en bärförmåga på STAX 22,5 ton normal standard. IBAB
utförde förtätning av sliprar på sträckan Sveg – Brunflo mellan 2014 och 2016, vilket
medförde att STAX på den sträckan ökade från 20 till 22,5 ton. Bärförmågan är emellertid
fortfarande begränsad till STAX 20 ton på sträckan Arvidsjaur – Gällivare. Även på denna
sträcka har IBAB dock höjt bärigheten, som före 2013 var begränsad till endast STAX 16 ton.
En del av denna satsning på cirka 40 miljoner kronor finansierades genom driftbidraget, och
kan ha möjliggjort flera av de omledningar som ägde rum senare under det året (se avsnitt
4.4).
En annan viktig egenskap i fråga om banans prestanda är största tillåtna vikt per meter
(STVM). Det är ett viktigt mått på hållfasthet, inte minst för de många broarna längs
Inlandsbanan. Normal standard i Sverige är STVM 6,4 ton per meter, och den uppfylls längs
hela Inlandsbanans sträckning.
Största tillåtna hastighet (STH) är 80 – 100 km/h för motorvagnar och 40 – 70 km/h för
lokdragna gods- och persontåg på Inlandsbanan. Det kan jämföras med 90 – 200 km/h på
kust- och stambanor. IBAB har uttryckt en målsättning om hastigheter på 100 km/h för
gods och 140 km/h för persontrafiken, något som förutsätter en större upprustning 9 . På
sträckorna Arvidsjaur – Gällivare och Sveg – Brunflo är linjehastigheten begränsad till
40 km/h på grund av klena räler (34 kg).
8F

Ytterligare ett mått som definierar järnvägens egenskaper är referensprofilen, som anger det
utrymme i sid- och höjdled inom vilket fordon och last ska rymmas. Den normala (statiska)
referensprofilen i Sverige benämns A, vilket innebär en bredd på 3,40 meter och en höjd på
4,65 meter. Om referensprofilen överskrids klassas transporten som specialtransport. En
betydande andel av godstransporterna på svenska järnvägar, inte minst timmer och
containrar, framförs i dag som specialtransport. Utvecklingen inom järnvägstransport går
mot tyngre och längre tåg med större profil, och därför finns också en utökad referensprofil
– C – som i dag används vid nybyggnation. Syftet är att framtidssäkra större transporter
genom att medge utökad transportvolym. På elektrifierade banor är kontaktledningssystemet ofta begränsande när det gäller möjligheten att kunna erbjuda en utökad profil för
större transportvolymer. Eftersom Inlandsbanan inte är elektrifierad kan det därför vara
enklare att erbjuda en utökad referensprofil på den banan.
Sammanfattningsvis finns i banöverbyggnaden begränsningar som gör att Inlandsbanans
prestanda och egenskaper avviker från omgivande järnvägsinfrastruktur. Det är framförallt
bärigheten och de låga hastigheterna som begränsar användbarheten och konkurrenskraften, särskilt på den cirka 270 kilometer långa sträckan Arvidsjaur – Gällivare; en sträcka
som redan från början byggdes med lägre standard.

9

Transportnet. 10 december 2019. Intervju med IBAB.
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2.1.4 El,- signal- och teleutrustning
Elutrustning
Endast en mycket kort del av Inlandsbanan, nämligen Kristinehamn – Nykroppa (41 km), är
elektrifierad. Förhållandet att Inlandsbanan i stort saknar elektrifiering är i vissa avseenden
en både teknisk och marknadsmässig begränsning, men kan också sägas bidra till en mer
robust anläggning eftersom trafikstörningar på elektrifierade spår ofta kan hänföras till fel i
elutrustningen.
Elektrifiering ingår inte i IBAB:s nu aktuella verksamhetsplaner, så långt de går att
överblicka. Inriktningen är istället att bolagets mål om fossilfri drift ska uppnås genom
framdrivning utan eltillförsel via kontaktledning. I ett första steg sker en uppbyggnad av
tankstationer för HVO (hydrerad vegetabilisk olja). En anläggning står nu på plats i
Östersund och vidare utbyggnad planeras i Mora, Sveg, Hoting, Storuman och Arvidsjaur.
På sikt ser IBAB en potential i ny teknik som bygger på bränsleceller och vätgasdrift (se
avsnitt 4.6). I ett pilotprojekt kommer IBAB under 2020 – 2021 att, tillsammans med
Statkraft, närmare undersöka förutsättningarna för denna teknik när det gäller godståg.
Signalutrustning
Det vanligaste sättet att styra trafiken på en järnväg är att utrusta den med fjärrblockering,
vilket hindrar ett tåg från att komma in på ett spår där det redan finns ett fordon.
Inlandsbanan har inte haft fjärrblockering, utan trafikledningen har istället skötts manuellt
av lokala tågklarerare som skickar tågen mellan sig med stöd av kommunikationssystemet
TAM 2014 1 0 . Systemet bygger på att linjen övervakas manuellt utan hjälp av linje- eller
radioblockering. Eftersom detta system endast medger ett tåg i taget på en övervakad
sträcka blir systemet starkt kapacitetsbegränsande, särskilt på långa sträckor och avstånd
mellan tågklarerarna vilket är vanligt förekommande på Inlandsbanan.
9F

Inom just signalområdet har staten historiskt skjutit till medel för vissa säkerhetshöjande
åtgärder. IBAB har därför aviserat att man gärna ser Inlandsbanan som en ”pilotbana” för
signalsystemet ERTMS Regional. Det handlar om den för lågtrafikerade banor särskilt
utvecklade varianten av det standardiserade europeiska säkerhetssystemet för järnvägar.
Trafikverket beslutade emellertid redan 2014 att tills vidare inte installera ERTMS Regional
på fler banor 1 1 . Det beslutet gäller fortsatt.
10F

IBAB har nu istället byggt om sju strategiska mötesplatser för fjärrstyrning med
trafikledningssystemet Cactus, som tagits i drift under 2019. Det handlar om nybyggnation
av ställverk, byten till växlar med motordriv samt ombyggnation av vägskydd på
driftplatserna. Åtgärderna har genomförts på sträckan Mora – Östersund samt
driftplatserna Orsa, Fågelsjö, Röjan, Svenstavik, Sorsele, Arvidsjaur och Jokkmokk (se bild
2). Fram till 2028 planerar IBAB att bygga om ytterligare fem driftplatser för fjärrstyrning i
Storuman, Sveg, Hoting, Vilhelmina och Jämtlands Sikås.
Trafikledningssystemet Cactus har en enklare beskaffenhet och saknar de
skyddsmekanismer som ATC eller ERTMS har, men det ger kapacitetsvinster jämfört med
det manuella system som hittills använts.

10
11

Systemet benämns M och dessförinnan Tåganmälan.
TRV 2014/17038. Beslut ERTMS val av system för lågtrafikerade banor. 7 mars 2014.
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Teleutrustning
Telekommunikationen stöds av 90 GSM Rail-anläggningar inklusive radiomaster som står
på ett mellanliggande avstånd om cirka 10 kilometer, och är en del av anläggningsmassan.
Systemet möjliggör kommunikation mellan tågbesättning, tågklarerare, underhållspersonal,
tågdator och säkerhetssystem. Det går alltså att ringa alla dragfordon oavsett var de befinner
sig på Inlandsbanan. Satsningen har möjliggjorts genom tillskott av statliga medel utöver
driftbidraget.
I bild 2 visas Inlandsbanan med vissa av de aktuella förutsättningar och begränsningar som
vi redovisat i detta avsnitt. Sedan 1969 trafikeras och underhålls inte den prickade sträckan
mellan Persberg (utanför Filipstad) och Mora. Norr om Arvidsjaur är bärigheten lägre och
hastigheten nedsatt.
Bild 2. Driftplatser, fjärrmanövrering och begränsningar längs Inlandsbanan.
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2.1.5 Övriga anläggningar
I järnvägsinfrastruktur ingår plankorsningar, inklusive säkerhetsanordningar för
vägtrafiken 1 2 . Inlandsbanan har drygt 700 öppna plankorsningar, varav cirka 140 med
bommar eller ljud och ljus. Det finns dessutom knappt 1 200 stängda plankorsningar där så
kallade ägovägar korsar spåren. Det handlar om mindre väganslutningar som ofta inte har
någon specifik väghållare.
11F

Åtskilliga industrispår, lastplatser och virkesterminaler är andra viktiga anläggningar som
ofta ansluter till Inlandsbanan via en växel. Satsningar har genomförts i syfte att
terminalerna ska vara utplacerade med god tillgänglighet och öppna för alla
transportköpare. Längs banan finns följande terminaler som är i bruk:
• Sveg (terminal med cirka 3 – 5 utgående tåg per vecka mellan Sveg och Mora)
• Brånan (terminal med 1 utgående tåg per vecka mellan Brånan i Åsarna och Brunflo)
• Hoting (terminal med cirka 7 utgående tåg per vecka mellan Hoting och Forsmo)
• Vinlidsberg (terminal med 1 inkommande tåg per vecka mellan Hällnäs och Vinlidsberg)
• Storuman (Storuman kommuns terminal med 3 – 5 utgående tåg per vecka för SCA:s
timmer samt trailersläp med destination Mo i Rana).
Det finns också ett antal aktiva terminaler utan järnvägstrafik i dag. Dessa är:
• Tallhed i närheten av Orsa (Trätågs terminal)
• Ytterhogdal (IBAB:s lastplats)
• Haxäng i närheten av Brunflo (SCA:s terminal)
• Lövliden i närheten av Vilhelmina (SCA:s terminal).
Slutligen finns nedlagda eller vilande terminaler i Jämtlands Sikås, Vilhelmina och Klocksta
i närheten av Arvidsjaur.
Längs Inlandsbanan finns totalt nitton platser för lastning och lossning, inklusive nämnda
terminaler. Det finns också ett tiotal driftplatser (stationer) med sidospår där viss
uppställning kan ske. Sidospårens längder varierar mellan 300 och 600 meter. I Sverige
betraktas 630 meter som en normal standard, vilket innebär att vissa mötesspår längs
Inlandsbanan kan vara kapacitetsbegränsande om trafiken skulle utökas.

2.1.6 Tvärbanorna
Tvärbanorna som anges i tabell 3 knyter Inlandsbanan till den av Trafikverket förvaltade
järnvägsinfrastrukturen (se bilaga 2). I dag utförs i stort sett inga transporter över
gränssnitten mellan Inlandsbanan och tvärbanorna, bland annat på grund av
12

Direktiv 2012/34/EU (SERA), bilaga 1.
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omlastningsterminalernas läge. Tvärbanorna har dock betydelse vid omledning och skulle
potentiellt kunna ha en större betydelse även för ordinarie transporter till och från
Inlandsbanan. Det finns därför skäl att i korthet beröra dem.
Tabell 3. Tvärbanor som förvaltas av Trafikverket.
Bandel
Sträcka
151

Arvidsjaur (Nordlunda) – Jörn (ej trafikerad)

152

Storuman – Hällnäs

153

Hoting – Forsmo

251

Furudal – Bollnäs (ej trafikerad)

Arvidsjaur (Nordlunda) – Jörn
Denna drygt 70 kilometer långa bandel är stängd för trafik och delvis bevuxen och
nedmonterad samt i sådant skick att någon trafik inte kan komma i fråga utan avsevärda
satsningar. IBAB menar att banan har strategisk betydelse för Inlandsbanans framtida
funktion i transportsystemet, och att banan därför bör rustas och underhållet återupptas.
Våra överväganden i den delen redovisas i avsnitt 4.4.2.
Storuman – Hällnäs
Bandelen är 167 kilometer lång och makadamiserad på delsträckan Lycksele – Hällnäs.
Banan är inte elektrifierad och har, liksom Inlandsbanan, manuell linjeövervakning. Största
tillåtna hastighet (STH) är 90 km/h.
Tvärbanan används främst för transporter av massaved till industrierna längs kusten, och
trafikeras av två godståg per dygn på delsträckan Storuman – Lycksele, medan delsträckan
Lycksele – Hällnäs trafikeras av sex godståg per dygn och åtta resandetåg per dygn (Lycksele
– Hällnäs – Umeå). Att godskapaciteten ökar i Lycksele beror på en ny virkesterminal.
Delen Hällnäs – Lycksele är alltså hårdast trafikerad, med både person- och godstrafik. Av
de tre tågparen gods på sträckan vänder två i Lycksele och ett fortsätter till Storuman.
Godstågen går i olika relationer från Lycksele och Storuman mot Piteå, Umeå, Gimonäs och
Vännäs.
En elektrifiering på den mest trafikerade delsträckan övervägdes inför nuvarande plan, men
kom inte med. En sådan åtgärd skulle kunna påverka transporterna på Inlandsbanan,
eftersom ellok kan utöka tågvikterna och därmed lastförmågan avsevärt.
I Storuman pågår utbyggnad av en terminal med triangelspår och anslutning mot
Inlandsbanan. Satsningen bedöms bli färdig hösten 2020 och medför att tåg kan vända eller
köra runt utan växling, vilket skapar tidsvinster. Det innebär även att förutsättningarna för
godstransport på Inlandsbanan förbättras genom att längre tåg kan bildas vid den nya
terminalen. Därigenom blir det möjligt att öka godsmängderna, och eventuellt även köra
virke från vilande terminaler längs Inlandsbanan.

15

Kapaciteten på banan har tidvis varit mycket ansträngd, framför allt i persontrafikens
rusningstid mellan Lycksele och Hällnäs. En ny fjärrstyrd mötesstation i Åmsele har dock
ökat kapaciteten på denna delsträcka. Bristande tågbildningskapacitet i Hällnäs medför att
dieselkörning med mindre och långsamma tåg sker på den hårt belastade Norra Stambanan
ner till Vännäs, och i vissa fall till Gimonäs.
Trafikverket har tidigare bedömt att både person- och godstrafiken på denna bandel kan
förväntas öka betydligt, och att det därför finns behov av ökad kapacitet, robusthet och
tillförlitlighet 1 3 . Som framgått i avsnitt 1.3 kommer Trafikverkets aktuella bedömning av
eventuella brister på tvärbanan att redovisas i särskild ordning.
12F

Hoting – Forsmo
Bandelen är drygt 120 km lång, delvis makadamiserad och har även i övrigt likartad teknisk
standard och utrustningsnivå som ovan nämnda trafikerade tvärbana, men med STH 70
km/h.
Tvärbanan trafikeras av två godståg per dygn, med framförallt massaved. Strax väster om
Hoting finns en timmerterminal där lastning sker. I Forsmo sker anslutning till Norra
stambanan. Bandelen har mycket stor betydelse för SCA och ingår i koncernens
logistiksystem.
Tvärbanan har cirka 20 broar vilket bidrar till relativt besvärliga geotekniska
förutsättningar, bland annat vid tjällossning. Trafikverket har tidigare bedömt att bandelen
har bristande robusthet på grund av en förhöjd risk för begränsningar i hastighet eller
axellast. Det är särskilt broarna över Rörströmsälven och Fjällsjöälven som har bedömts
bristfälliga, men dessa är föremål för åtgärder i nu gällande plan. Banan har även bedömts
ha bristande kapacitet för godstrafik på grund av få mötesstationer och kraftiga lutningar
som ger låg hastighet.
Även för denna tvärbana gäller att Trafikverkets aktuella bedömning av eventuella brister
kommer att redovisas i särskild ordning.
Furudal – Bollnäs
Sträckan mellan Orsa och Bollnäs är 119 kilometer. Delsträckan Orsa – Furudal är en del av
upplåtelsen till IBAB, medan delsträckan Furudal – Bollnäs förvaltas av Trafikverket. Sedan
2007 är hela sträckan otrafikerad så när som på utflyktståg längs IBAB:s delsträcka.
Trafikverket beslutade att upphöra med underhållet på sin delsträcka från och med Tågplan
2016 1 4 .
13F

2.1.7 Sammanfattande tillståndsbeskrivning
Inlandsbanan har en gammal och sliten banöverbyggnad med egenskaper som inte
motsvarar normal svensk standard i fråga om bärighet och hastighet. Bristerna hämmar
konkurrenskraften för järnvägstransport på Inlandsbanan, och motverkar därigenom de

Trafikverket. Utredning om framtida transportbehov och medelsbehov på det lågtrafikerade
nätet. Publikation 2015:238.
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övergripande mål för banan och dess förvaltning som kommer till uttryck i IBAB:s
styrdokument och i avtalet om huvudmannaskap med staten.
För de godstransporter som nu utförs kan bristerna betecknas som små till måttliga
kapacitetsbrister utifrån ett systemperspektiv. Dessa tar sig uttryck i reducerad hastighet
eller lastvikter som inte är optimala för konkurrenskraftig järnvägstransport.
För persontransporter finns små till måttliga brister i användbarhet, även här med
utgångspunkt i banans nuvarande funktioner. Det handlar om att restiden med tåg är lång
jämfört med bil för resor överstigande 10 mil, och att antalet avgångar med tåg är
begränsade.
Av skäl som vi utvecklar i avsnitt 2.3.2 saknas förutsättningar att åtgärda bristerna inom de
ramar som gäller i fastställd plan. Bristerna bedöms därför kvarstå i slutet av planperioden
och vid prognoshorisonten 2040.
Skulle ambitionen vara att banan ska uppgraderas till normal standard eller högre, för att
åstadkomma överflyttning från väg och avlastning av kust- och stambanor, så är angivna
brister att betrakta som betydande.
Det finns ett uppdämt behov av reinvestering, men driftbidraget räcker inte för att åtgärda
det eftersatta underhållet. Därför bedömer vi att banans standard kontinuerligt kommer att
försämras, vilket på lång sikt skulle påverka förutsättningarna också för de funktioner banan
fyller i dag.
Genom årliga status- och riskbedömningar har IBAB en god uppfattning om banans
tillstånd och behov av åtgärder, vilka beskrivs i bolagets långsiktiga underhållsplan. Bäst
status har sträckan Mora – Östersund, där trafiken också i huvudsak bedrivs. Denna
statusbedömning överensstämmer med Trafikverkets bristanalys inför nu gällande plan, i
vilken vi framhöll brister på den norra delen av Inlandsbanan 1 5 .
14F

IBAB redovisar planerade åtgärder i sin femåriga verksamhetsplan. Övervakning av
anläggningen sker genom kontinuerliga uppföljningar av besiktningsanmärkningar och
spårlägesfarliga mätfel. Anläggningens prestanda mäts årligen mot de användarorienterade
prestandamål som IBAB fastställt.

2.2 Trafikering
Ansökan om tågläge för att trafikera Inlandsbanan sker hos Trafikverket, som även tilldelar
kapacitet.
Under 2019 framfördes cirka 350 godståg och 1 450 persontåg längs Inlandsbanan, vilket i
genomsnitt motsvarar cirka fem tåg per dygn 1 6 . Tågmängden har emellertid varierat över
åren, och även säsongsvariationerna är stora. Dessa variationer förklaras rimligen av
testverksamheter, tillfälliga transporter eller förändrad säsongstrafik. Sådana variationer får
stort genomslag på den i grunden mycket begränsade trafikeringen. Den markanta ökningen
av antalet persontåg 2017 berodde exempelvis på pendlingsresandet mellan Orsa och Mora,
15F
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som var en försöksverksamhet (se bild 3). En förlängd säsong för Snötåget under 2017 kan
också vara en förklaring.
Bild 3. Antal framförda tåg per år och tågslag. Källa: LUPP.
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Trafik utförs längs hela Inlandsbanan, men inte kontinuerligt. Det totala trafikarbetet på alla
bandelar från Mora till Gällivare uppgick 2019 till cirka 285 000 tågkilometer, vilket utgör
ungefär 1,5 promille av det totala trafikarbetet på svenska järnvägar. Fördelningen av
trafikarbetet på Inlandsbanan framgår av bild 4. Den trafikerade banlängden på dessa
bandelar utgör cirka 10 procent av det svenska järnvägsnätet.
Bild 4. Trafikarbete i antal tågkilometer per tågslag och år. Källa: LUPP.
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Övriga tåg

2.3 Förvaltning och driftbidrag
2.3.1

Styrningen av verksamheten

35B

IBAB är en koncern som ägs av nitton kommuner längs Inlandsbanan (se kommunernas
placering på kartan i bilaga 2). Från söder till norr handlar det om Kristinehamn, Storfors,
Filipstad, Vansbro, Mora, Orsa, Ljusdal, Härjedalen (med centralorten Sveg), Berg (med
centralorten Svenstavik), Östersund, Strömsund, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele,
Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare.
De tre största delägarkommunerna är Östersund, Mora och Gällivare, som tillika utgör de
tre huvudsakliga knutpunkterna mellan Inlandsbanan och Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.
I koncernen ingår moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination
Inlandsbanan AB som arbetar med turism, och Inlandståget AB som utför godstransporter.
IBAB är alltså ett vertikalt integrerat företag i den mening som anges i det fjärde
järnvägspaketet 1 7 . Det innebär att det kan finnas en intressegemenskap mellan
infrastrukturförvaltningen och den del av verksamheten som utför järnvägstrafik i
konkurrens med andra järnvägsföretag. Huruvida förslagen till nya rättsakter kommer att
påverka IBAB:s organisationsstruktur framstår som oklart 1 8. Vi bedömer emellertid inte att
förslagen påverkar Inlandsbanans framtida funktioner i transportsystemet.
16F
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Enligt IBAB:s ägardirektiv ska verksamheten i koncernen bedrivas på ett sådant sätt att den
ger stöd för tillväxtarbetet längs banans hela sträckning, vilket vi tolkar som den ”klassiska”
sträckningen kring vilken ägarkommunerna finns. Mer specifikt ska IBAB verka för att:
• öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan
• återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan
• minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter
• höja banstandarden
• öka turisttrafiken på Inlandsbanan
• tvärbanorna öppnas för trafik
• hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik.
Enligt bolagsordningen ska IBAB verka för att utveckla inlandets infrastruktur för
kommunernas och näringslivets behov. Bolaget ska skapa förutsättningar för en miljövänlig,
samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsam trafik och delta i utvecklingen av
inlandsbaneturismen. Bolaget ska vidare verka för att tillskapa möjligheter för såväl
kollektiv persontrafik som godstrafik.
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Trafikverkets bedömning är att flera av dessa mål framstår som svåruppnåeliga, med de
förutsättningar bolaget har. Som framgått ovan har transportvolymerna av gods hittills inte
ökat sett över tid, och den reguljära kollektivtrafiken har inte återupptagits i den mening
som avses. Inte heller har banstandarden höjts generellt sett, även om det finns exempel på
förbättringar.
Ett annat centralt dokument för IBAB är det avtal med staten om huvudmannaskap som ger
IBAB det fulla ansvaret - inklusive risktagandet - för drift, upprustning och underhåll av
Inlandsbanan 1 9 . Avtalet träffades ursprungligen 1993 och reviderades 2005.
18F

Enligt punkt 8 a i avtalet om huvudmannaskap har staten överfört ansvaret för
Inlandsbanan till IBAB i syfte att såväl gods- som persontrafiken ska ha möjlighet att
utvecklas. Det är inte beskrivet eller närmare reglerat i avtalet hur denna utveckling ska se
ut, eller vilken funktion banan ska fylla i transportsystemet. I avtalet framgår emellertid att
IBAB i princip friskrev staten från allt ansvar rörande banans skick och standard.
I avtalet framgår vidare att IBAB, i samband med att huvudmannaskapet lämnades över, var
mycket medvetet om att banans standard väsentligen avviker från svensk normal
järnvägsstandard, och att ansvaret för eventuell upprustning åvilar bolaget.
IBAB har ett säkerhetstillstånd för att förvalta infrastruktur enligt järnvägslagen (2004:519).
Det gäller från Mora/Furudal till Brunflo samt från Östersund till Gällivare, dvs. på den
anläggning IBAB förvaltar. I detta tillstånd regleras bolagets förvaltningsansvar, vilket bland
annat innebär att upprätthålla en tillfredsställande standard enligt de krav och riktlinjer
som riksdagen beslutar om. I detta ansvar ligger även att IBAB beslutar om- och uppbär
intäkterna från banavgifter.
IBAB:s intäkter från banavgifter med mera uppgick 2018 till 1,65 miljoner kronor. Det
innebär att dessa intäkter står för cirka 1 procent av de totala satsningarna på att
vidmakthålla banan (se tabell 4 nedan). Som jämförelse kan nämnas att motsvarande andel
är cirka 18 procent i det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. Det är en andel som står i
god överensstämmelse med bästa internationella praxis och forskningsresultat. IBAB:s
avgifter är visserligen lägre än Trafikverkets genomsnittliga avgifter, men den huvudsakliga
förklaringen till den låga andelen avgiftsfinansiering är den mycket begränsade
trafikeringen.
IBAB har ensidig rätt att förlänga avtalet i femårsperioder. År 2005 ersattes 1993 års avtal
av ett nytt avtal som inledningsvis gällde till och med den 1 maj 2013. Det avtalet har
därefter förlängts i två omgångar, och gäller nu till och med den 1 maj 2023 (se avtalets
punkt 16) 20 .
19F
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2.3.2 Driftbidrag
För att IBAB ska kunna fullgöra avtalet om huvudmannaskap betalar staten årligen ett
bidrag för drift och underhåll, vilket är den helt dominerande intäktskällan. Driftbidraget
finansieras inom Trafikverkets utvecklingsanslag och får även användas för
vidmakthållande och förbättringar. Staten har också möjlighet att ge investeringsbidrag.
Enligt avtalet skulle driftbidraget uppgå till 98 miljoner kronor år 2004, i den då aktuella
prisnivån. Det driftbidrag som därefter har utbetalats framgår av tabell 4. Totalt sett har
alltså 1 856 miljoner kronor utbetalats under perioden 2004 – 2018.
Tabell 4. Driftbidrag till Inlandsbanan – utfall per år i mnkr.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
90

108

108

115

111

112

84

112

115

144

131

165

170

141

Driftindex för banhållning har sedan 2004 ökat från 141,8 (årsmedeltal 2004) till 207,4
(årsmedeltal 2019). Det innebär en ökning med 46 procent. Den långsiktiga utvecklingen av
driftindex för banhållning illustreras av bild 5.
Bild 5. Driftindex banhållning jmf. med KPI.
300
250
200

Driftindex

150

KPI

100

Linjär (Driftindex)
Linjär (KPI)

50
2038

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

0

En jämförelse mellan utbetalat driftbidrag (tabell 4) och kostnadsutvecklingen ger vid
handen att IBAB har fått de medel som avtalet stipulerar, eftersom en utbetalning strikt i
enlighet med driftindex för banhållning skulle ha renderat en ackumulerad summa om cirka
1 800 miljoner kronor.
Enligt avtalet med staten skulle, utöver driftbidraget, 309 miljoner kronor utgå för
investeringar under banhållningsplanen 2004 – 2015. Huruvida detta belopp ingår i vad
som utbetalats enligt tabell 4 har inte gått att klarlägga.
I den nu gällande nationella planen 2018 – 2029 är ramen för driftbidrag till Inlandsbanan
1 800 miljoner kronor i 2017 års prisnivå för hela planperioden, vilket alltså motsvarar 150
miljoner kronor per år.
Budgetramarna fastställs genom årliga anslag. Enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2019
finansieras bidrag till Inlandsbanan med 139,7 miljoner kronor från anslagsposten 12.3. Av
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150

budgetunderlaget framgår att grundnivån är 147,3 miljoner kronor, men från detta ska 7,6
miljoner kronor återbetalas under 2019 på grund av ett tidigare förskott.
Äskanden av medel för vidmakthållande och utveckling av Inlandsbanan
IBAB ska överlämna förslag till verksamhetsplan för treårsperioder till Trafikverket, som
disponerar anslaget. Planen ska omfatta begäran om medel för drift- och underhåll samt
reinvesteringar och nyinvesteringar. Den ska också omfatta prognoser för gods- och
persontrafik.
IBAB:s senaste förslag lämnades till Trafikverket den 29 november 2019 och avser perioden
2021 – 2025. I detta förslag äskade IBAB 150 miljoner kronor i årligt driftbidrag och
30 miljoner kronor per år för eftersatt underhåll av trummor och broar samt 500 miljoner
kronor för hela perioden för att åtgärda eftersatt underhåll på sträckan Arvidsjaur –
Gällivare (se tabell 5). Äskandet av driftbidraget ligger således väl i linje med ramen i
fastställd plan. För dessa medel kommer bandrift, underhåll av både förebyggande och
avhjälpande slag samt reinvesteringar att kunna genomföras, enligt uppgifter som lämnats i
äskandet.
Av driftbidraget används ungefär 10 – 20 procent till kostnader för bandrift, och upp till
cirka 40 procent går till fasta kostnader för personal, lokaler och annan administration. Det
lämnar hälften eller knappt det för underhåll och reinvesteringar. Underhållsbehovet är väl
specificerat och fördelat på förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar.
Det förekommer att IBAB söker medfinansiering, inte bara från staten, utan också från
regioner och ägarkommuner. En sådan medfinansiering möjliggjorde exempelvis
uppgraderingen av bärigheten på sträckan Arvidsjaur – Gällivare från STAX 16 till 20 ton,
vilket i sin tur möjliggjorde omledningar av trafik i samband med störningarna på
Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland 2013 (se avsnitt 4.4). Ett annat exempel
gäller satsningen på fjärrstyrning, där medel sökts ur länstransportplaner 21 .
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Tabell 5 visar också att medel sökts för rustning av bandelen Arvidsjaur – Jörn, vilket
förutsätter att Trafikverket beslutar om att återuppta underhållet på den bandelen. Som
framgår i avsnitt 4.4 finns emellertid inga sådana planer.
Tabell 5. Utdrag ur IBAB:s äskande av medel för 2021 – 2025.
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Grovt räknat kan man alltså säga att IBAB:s nuvarande ekonomiska ram för att
vidmakthålla cirka 1 000 spårkilometer är 150 miljoner kronor, eller cirka 150 000 kronor
per spårkilometer och år. Det överensstämmer i stort med Trafikverkets schablonkostnad
för underhåll av skarvspårsbanor inklusive byte av sliprar och spårriktning, men exklusive
ogräsbekämpning, snöröjning och mycket annat som IBAB:s driftbidrag även ska täcka.
Trafikverkets vidmakthållande av de trafikerade tvärbanorna bedöms grovt kosta 300 000
kronor per spårkilometer och år under planperioden, dvs. ungefär dubbelt så mycket som
Inlandsbanan. Trafikeringen på tvärbanorna är dock avsevärt större än på någon av
Inlandsbanans delsträckor. Vissa av dessa delsträckor, särskilt norr om Östersund, har en så
begränsad trafikering att den i princip inte torde påverka nedbrytningen. I dessa fall är det
endast ålder, väder och vind som påverkar, vilket innebär att driftbidraget räcker längre.
I en studie av organisationen PRIME jämfördes utgifter för att vidmakthålla järnvägen
bland europeiska infrastrukturförvaltare mellan 2012 och 2017 22 . De genomsnittliga
utgifterna uppges ha varit drygt 92 000 Euro per spårkilometer och år, vilket skulle
motsvara ungefär 1 miljon kronor per spårkilometer och år (se bild 6).
21F

Som framgår av bild 6 ligger Trafikverket på cirka 50 000 Euro enligt studien, vilket
motsvarar drygt 500 000 kronor per spårkilometer och år. Det bör framhållas att
Trafikverkets ram för vidmakthållande därefter har ökat med drygt 40 procent, genom
fastställelsebeslutet av nationell plan 2018 – 2029.
För IBAB:s del gäller således en avsevärt lägre ram än för Trafikverket och andra europeiska
infrastrukturförvaltare. Det kan hävdas att Inlandsbanan inte har en elinfrastruktur och att
behoven är mindre av bland annat detta skäl. Det mesta talar dock, enligt Trafikverkets
mening, för att IBAB har en jämförelsevis begränsad ekonomisk ram för vidmakthållande,
vilket gör det svårt för bolaget att uppnå de mål det är satt att verka för, trots en effektiv
förvaltning.
Sammantaget är Trafikverkets bedömning att banstandarden, med nuvarande ramar,
gradvis kommer att försämras. Därmed saknas i dag en viktig förutsättning för överflyttning
av transporter från väg till Inlandsbanan. Om förhållandet består tror vi att det på sikt kan
leda till att skarpare ställningstaganden behöver göras till banans framtida funktioner, än de
som nu kommer till uttryck i avtal och styrdokument.
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Bild 6. Utgifter för underhåll och reinv. i 000’ Euro (köpkraftskorrigerad) per spår-km och år.

2.3.3 Verksamhetsplan 2020 – 2025
IBAB har fastställt en verksamhetsplan för 2020 – 2025 23 . I planen redovisas organisation,
målsättningar samt huvudaktiviteter för verksamheten, även bortom 2025. Av särskild
betydelse för denna utredning är de delar som avser satsningar på att utveckla banans
standard.
22F

Det framgår i verksamhetsplanen att IBAB har ett affärsmål som innebär att Inlandsbanan
år 2025 ska ha normal standard och vara integrerad med anslutande järnvägsnät. Detta mål
23
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hänger samman med bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Som redan framgått framstår
detta mål som mycket svårt att uppnå, även på sikt. Att uppnå målet till 2025 är, enligt vår
bedömning, orealistiskt.
Trafikverket ser emellertid skäl att, som ett av flera utredningsalternativ, fördjupat
analysera förutsättningarna för nämnda affärsmål, vilket vi föreslår i avsnitt 5.3. Den
funktion som närmast svarar mot denna ambitionsnivå beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.5.

2.4 Säkerhet och beredskap
Själva grundidén om byggandet av Inlandsbanan härrör från försvarspolitiska överväganden
vid tiden för unionsupplösningen med Norge, då Finland samtidigt var ett ryskt
furstendöme.
I avtalet mellan staten och IBAB framgår att regeringen gjort bedömningen att
Inlandsbanan har ett visst värde ur försvars- och beredskapssynpunkt 24 . Vidare framgår i
avtalet (punkt 5.4.c) att staten äger rätt att mot ersättning nyttja Inlandsbanan av hänsyn till
rikets försvarssäkerhet eller på grund av militär- eller beredskapsövning eller liknande skäl.
Det får ske i den utsträckning staten anser erforderlig.
23F

Inom ramen för denna utredning har Försvarsmakten uttryckt att det finns fördelar med att
Inlandsbanan i vissa avseenden har en lite lägre standard, om det gör banan mer robust.
Vidare har Försvarsmakten uttryckt önskemål om att kunna frakta tunga stridsfordon längs
banan vilket i dag kräver vagnar som fördelar axellasten på fler än fyra hjulaxlar, på grund
av begränsad bärighet 25 .
24F

Försvarsmakten anser att Inlandsbanan har betydelse för totalförsvaret då den bidrar till att
skapa säkra transportvägar i flera riktningar, samt ger Försvarsmakten en handlingsfrihet
vid militära transporter. Mot den bakgrunden förordar myndigheten en upprustning av
Inlandsbanan som omfattar bland annat bärighet, räls och slipers. På så sätt menar
myndigheten att vi når en förbättrad förmåga att hantera exempelvis stora olyckor,
naturhändelser, antagonistiska hot, höjd beredskap och ytterst krig. 26
25F

Försvarsmakten har också, med anledning av ett förändringsärende rörande tvärbanan
Arvidsjaur – Jörn, erinrat om vissa bestämmelser i lagen (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap samt i förfogandelagen (1978:262). Däremot har Försvarsmakten inga
invändningar i sak mot den föreslagna förändringen gällande bandelen, som avser
upplåtelse för testverksamhet. 27
26F

Förenklad säkerhetskyddsanalys
Trafikverket har genomfört en förenklad säkerhetskyddsanalys baserad på
säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den stadgar att den som bedriver en verksamhet som

Avtal om ändrat huvudmannaskap för Inlandsbanan mellan Staten och IBAB , 8 juni 2005.
Tjänsteanteckning. Telefonsamtal Försvarsmakten 8 januari 2020.
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Tjänsteanteckning. Telefonsamtal Försvarsmakten 8 juni 2020.
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berör Sveriges säkerhet, eller har tillgång till skyddsvärda uppgifter, ska bedöma vikten av
dessa genom en analys. I Trafikverket regleras detta i ett verksamhetsgemensamt beslut 28.
27F

Skyddsvärden utgörs i regel av information, personal, material, verksamhet eller
anläggningar. Ett skyddsvärde behöver inte vara hemligt, utan kan utgöra en viktig resurs
för att bidra till att samhället fungerar i olika situationer. Vikten av skyddsvärdet kan variera
beroende på om fred, kris eller höjd beredskap råder.
När det gäller Inlandsbanan har analysen handlat om att bedöma värdet av banan utifrån
beredskapsrelaterade frågeställningar. Det handlar om olika värden som Inlandsbanan kan
tillhandahålla. Bedömningen är inte kopplad till något specifikt geografiskt område eller
andra detaljer i anläggningen. Direkta hot mot Inlandsbanan har inte analyserats, men kan
ske vid en eventuell fördjupad analys. Resultatet av den förenklade analysen är följande.
• Inlandsbanan och de trafikerade tvärbanorna kan erbjuda omledning vid en störning på
stambanan. Detta gäller både vid en kris under fred och vid höjd beredskap.
• Vid höjd beredskap kan banan utgöra en viktig planeringsförutsättning för att
upprätthålla prioriterad trafik. Det handlar bland annat om att klara behov för
Försvarsmakten, även om myndigheten ännu inte har pekat ut ett sådant. Den kan också
användas för olika transporter mot Norge.
I avsnitt 5 beskriver vi ambitionsnivåer kopplade till Inlandsbanans framtida funktion. En
fullständig säkerhetsskyddsanalys, som fördjupat belyser anläggningens nyttjande med
mera, skulle närmare kunna beskriva vad dessa olika ambitionsnivåer innebär med
avseende på säkerhetsskydd.
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3. Näringarnas behov
Inlandsbanan går genom ett rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade - samt
skogsbaserade näringar dominerar. Banans huvudsakliga funktion har därför naturligen
handlat om transport av dessa råvaror. Strukturförändringar över längre tid har medfört att
produktionsenheter inom dessa näringar blivit färre och större samt att förädling flyttat till
kusten.
Tidigare marknadsanalyser genomförda av IBAB
IBAB har tidigare genomfört flera marknadsanalyser med olika fokusområden mellan 2012
och 2015 29 . Viktigare slutsatser och intervjuresultat från dessa analyser är bland annat
följande:
28F

• IBAB är en viktig resurs för flera aktörer inom skogsnäringen, men ingen aktör är helt
beroende av Inlandsbanan.
• Tvärbanorna mellan Inlandsbanan och Stambanan är en förutsättning för transporter på
Inlandsbanan.
• IBAB har en roll i att skapa förutsättningar för transporter och hantering i form av
lagring och lastning av biobränslen.
• IBAB behöver upprusta och bygga fler terminaler.
• Det finns en stor potential med ökad gruvdrift i de norra regionerna.
• Det finns en potential inom vinterturism med ökad turisttrafik via Inlandsbanan.
I analyser gällande tvärbanorna Arvidsjaur – Jörn och Orsa – Bollnäs framkom att intresset
för att trafikera dessa sträckor var svalt, bland annat för att transportbehovet täcks med
lastbil och med det järnvägsnät i övrigt som finns.
Gemensamma slutsatser från flera analyser var att det krävs investeringar i infrastruktur
och anslutningspunkter i form av terminaler om Inlandsbanan ska kunna utvecklas, och att
det finns en vilja att utnyttja Inlandsbanan men ett lågt intresse för att investera i fasta
anläggningar.
Marknadsanalys på initiativ av Trafikverket 2019 – 2020
Marknadsbehov kan förändras. Fortfarande dominerar transport av skogsråvara men
verksamheten har koncentrerats till få terminaler. Transport av torv har upphört, men
frågan om genomgående kalktransporter har åter aktualiserats.
Sträckan Mora – Östersund har i dag godstrafik och säsongsbetonad persontrafik, varför
denna del av banan kan anses ha en funktionell uppgift i transportförsörjningen. Sträckan
Östersund – Storuman används i normala fall endast för säsongsbetonad persontrafik men
fungerar också som en reservbana för terminalerna i Hoting och Storuman.
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Om den aviserade kalktransporten Orsa – Gällivare blir verklighet kan det påverka
betydelsen av banans funktioner på delsträckan Storuman – Gällivare. I dag går där endast
säsongsbetonad persontrafik.
Trafikverket har låtit genomföra en marknadsundersökning för att få en uppdaterad bild av
hur olika näringar ser på Inlandsbanan och dess funktion i transportsystemet.
Marknadsundersökningen har genomförts i form av intervjuer med intressenter från olika
näringar som har anknytning till banan. De innefattar såväl transportköpare som
järnvägsföretag. Undersökningen är inte heltäckande och det kan mycket väl finnas
intressenter vars mening inte framkommit.
De intressenter som intervjuats framgår av tabell 6. I urvalet finns organisationer med olika
verksamheter och typer av transporter. Bland de intervjuade finns också sådana som inte
använder Inlandsbanan i dag. Sammansättningen av intressenter är tänkt att ge en allsidig
bild av hur såväl varuägare som järnvägsföretag och organisatörer av persontrafik ser på
Inlandsbanans funktioner i transportsystemet.
Vissa aktörer i urvalet kan ha inbördes relationer, exempelvis genom att vara varandras
underleverantörer för samma transportarbete. Exempelvis kör Hector Rail logistikföretaget
Trätågs transporter av massaved från Sveg till Dalarna.
Tabell 6. Intressenter och deras användning av Inlandsbanan.
Användning

Intressent

Utför planerad
trafik enligt
tågplan

-

IBAB (koncernbolag)

-

Trätåg

-

Hector Rail

Utför trafik
endast vid
avbrott eller
tillfälliga upplägg

-

CargoNet

-

Green Cargo

-

Nordkalk

-

LKAB

-

SSAB

-

Boliden

-

Region Dalarna

-

Region Jämtland-Härjedalen

-

Region Norrbotten

-

Region Västerbotten

-

SCA

-

ScandFibre

Använder inte
Inlandsbanan
i dag

Intressenterna har fått svara på frågor om sin verksamhet och sina transporter i stråket. De
har fått svara på frågor om transporternas karaktär och vad de värdesätter mest i fråga om
exempelvis pris, regularitet, driftsäkerhet, realinformation om transporten, säkerhet för
stöld och sabotage eller bidrag till ett hållbart transportsystem. Centralt har även varit
frågor om upplevda brister och behov av redundans samt framtidsscenarier inklusive
Norrbotniabanans betydelse. Vi återger här resultatet av undersökningen i aggregerad form.
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Överlag ställer sig intressenterna positiva till att Inlandsbanan kan vara en del i ett
järnvägssystem med bra redundans. Flera menar att det bör finnas minst två alternativa
transportvägar på järnväg för att klara banavbrott eller större banarbeten. De flesta
godskunder klarar att ha ett lager för produktion i en vecka, men längre avbrott än så skapar
problem.
Vi har även berört hur intressenternas verksamheter påverkas av tvärbanornas funktioner,
och av en fullt utbyggd Norrbotniabana. Vissa framhåller att Norrbotniabanan kommer att
skapa bättre framkomlighet på Stambanan och ett mer redundant järnvägssystem i
Norrland, vilket minskar behovet av Inlandsbanan för omledning. Andra menar att
Norrbotniabanan främst kommer nyttjas för persontrafik, och att det kan dröja cirka tjugo
år till färdigställande. Vissa intressenter ser också att Inlandsbanan, tillsammans med
aviserade satsningar inklusive Norrbotniabanan, kan fylla en viktig funktion i
transportsystemet som sammantaget ger ökad kapacitet och punktlighet för all
järnvägstrafik.
Driftsäkerheten är den enskilda aspekt på transporterna som intressenterna värdesätter
mest. De flesta har uppgett att banans brister, som i huvudsak avser bärighet och kapacitet,
inverkar negativt på driftsäkerheten vilket är ett avgörande skäl till att Inlandsbanan inte
används i större utsträckning. En driftsäker Inlandsbana med hastighet på minst 80 km/h
skulle vara en tillräcklig standard, enligt de flesta intressenter.
Ett annat argument är att Inlandsbanan inte är elektrifierad och att det inte finns så mycket
gods som genereras längs banan. En idé som har framförts av ett par intressenter är att
kompensera denna upplevda konkurrensnackdel med ett transporteffektivt upplägg, som
exempelvis skulle kunna handla om längre eller förarlösa tåg.

3.1 Skogsindustrin
Skogsråvara är ett viktigt varuslag eftersom det står för en betydande del av
godstransporterna i Sverige. En tredjedel av Sveriges produktiva skogsareal finns inom ett
avstånd på fem mil från Inlandsbanan, som därför av naturliga skäl utgör transportväg för i
första hand skogsråvara.
Rundvirke och massaved som lastas vid ett antal lastplatser och terminaler längs banan står
för merparten av transportarbetet. Skogsföretag har etablerat terminaler för lastning och
lossning av virke i Sveg, Brånan, Hoting och Storuman. Strukturomvandling över längre tid
har medfört att skogsråvara transporteras till produktions- och förädlingsenheter vid
kusten.
De största avverkningsvolymerna kring Inlandsbanan finns i Dalarna och JämtlandHärjedalen 30 . Förbrukningen är koncentrerad till större sågverk och massabruk efter hela
ostkusten och i Värmland. Liksom annan råvarubaserad näring är skogsnäringen därför
beroende av en effektiv transportförsörjning och effektiva transportsystem.
29F

Bild 7 illustrerar aktuella och huvudsakliga godsflöden. Från virkesterminalen i Sveg går det
fyra tågpar i veckan med rundvirke till Mora och vidare mot Stora Ensos massafabrik i
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Kvarnsveden eller Billerud Korsnäs fabrik i Grums. Den årliga volymen är cirka 200 000
ton.
Från Sveg norrut mot Östersund går enstaka tåg med skogsråvara. I de intervjuer som
genomförts har framkommit en potential för att transportera ytterligare 400 000 ton
skogsråvara per år längs Inlandsbanan.
Från terminalerna i Hoting och Storuman går daglig godstrafik ut på tvärbanorna
Hoting – Forsmo och Storuman – Hällnäs med cirka 1000 ton lastvikt per tåg.
Terminalernas placering gör dock att dessa transporter inte framförs längs Inlandsbanan
(se bild 7).
Bild 7. Godstrafik på Inlandsbanan och via tvärbanorna.

I utredningsmaterialet finns uppgifter om att årliga avverkningsvolymer längs Inlandsbanan
uppgår till 20 miljoner ton massaved till och med 2050 31 . Det kan jämföras med dagens
transportvolym på Inlandsbanan som alltså uppgår till cirka 200 000 ton på årsbasis, dvs.
30F
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ÅF. Inlandsbanan – dragkraften som utvecklar inlandet (avsnitt 2.1.5).
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endast 1 procent av avverkningsvolymen. Det är en indikation på att det finns en avsevärd
potential för överflyttning från väg till järnväg, enbart gällande denna råvara.
Flera skogsföretag har i dag en direkt eller indirekt relation med Inlandsbanan, men de har
svårt att uttala sig om framtida transporter. Detta beror på generella osäkerheter men det
handlar också om att man inte vill avslöja eventuella framtida kundrelationer.
Skogsföretagen som har terminaler med anslutning till Inlandsbanan och Mittstråket ser det
som viktigt att delen Mora – Östersund – Storuman är öppen, liksom Mittbanan och
tvärbanorna Hoting – Forsmo och Storuman – Hällnäs.
Omledningsfunktionen anses också viktig. Vid avbrott på tvärbanan Storuman – Hällnäs
kan Inlandsbanan och tvärbanan Hoting – Forsmo användas för transport mot
Norrlandskusten. Vid störning på den tvärbanan kan Inlandsbanan användas ned till
Östersund och sedan Mittbanan mot Sundsvall/Timrå.
Godstransportarbetets utveckling de senaste åren redovisas översiktligt i tabell 7, och avser
även annat än skogsråvara. De kursiverade uppgifterna för 2019 är en prognos.
Tabell 7. Godstransportarbete på Inlandsbanans bandelar (tusental bruttoton-km). Källa: IBAB.
Sträcka
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Mora – Sveg

42 000

40 000

31 000

29 000

29 000

28 000

Sveg – Brunflo

22 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 000

1 000

4 000

4 000

0

0

0

Östersund – Hoting

20 000

16 000

10 000

11 000

11 000

5 000

Hoting – Storuman

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

3 000

Storuman – Arvidsjaur

1 000

0

3 000

3 000

3 000

1 000

Arvidsjaur – Gällivare

1 000

0

3 000

3 000

3 000

1 000

93 000

70 000

61 000

56 000

56 000

45 000

Ulriksfors – Strömsund

Summa

Inlandståget AB har för 2018 beviljats miljökompensation som motsvarar ett
transportarbete på drygt 13 miljoner nettoton-kilometer 32 . En grov tumregel är att tågvikten
fördubblar transportarbetet, vilket dock inte räcker för att förklara det större
transportarbetet enligt uppgifterna i tabell 7. Uppgifterna i tabellen förklaras av att även
andra operatörer, exempelvis Hector Rail, trafikerar bandelarna.
31F

Utöver planerade flöden har Inlandsbanan använts som reservbana vid omledning på grund
av störningar eller för test av nya transportupplägg. Såväl CargoNet som SSAB har använt
Inlandsbanan vid några tillfällen då det har förekommit längre banavbrott på någon del av

32

Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.
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stambanorna. LKAB och Nordkalk har redan tidigare transporterat kalk från Orsa till
Gällivare på försök vid några tillfällen.
För år 2020 är IBAB:s prognos en kraftig ökning av godstrafiken till cirka 63 miljoner
bruttoton-kilometer, på grund av en ny testverksamhet med genomgående kalktåg från Orsa
till Gällivare som är resultatet av en avsiktsförklaring med LKAB. Å andra sida har
prognosen för 2019 justerats ned från 67 miljoner bruttoton-kilometer i början av året till
45 miljoner bruttoton-kilometer i slutet av året, vilket illustrerar osäkerheterna när det
gäller godstransporter längs Inlandsbanan. 33
32F

En potential tillskrivs också biobränsle. I dag är produktionen av biobränslet HVO
koncentrerad till Piteå. Biomassan (råvaran) finns emellertid i stor utsträckning längs
Inlandsbanan. I strävan att ställa om transportsystemet och samhället för att nå
klimatmålen har framförts att fler produktionsställen kan behövas, och att Inlandsbanan
med sin närhet till skogsråvaran skulle kunna fylla en viktig funktion i det sammanhanget.

3.2 Övrig råvaruindustri
SSAB har ett upplägg (norra stålpendeln) med fyrtio tågpar i veckan mellan Luleå och
Borlänge via stambanorna. Det handlar om cirka 2 miljoner ton stålämnen som
transporteras till Borlänge och cirka 150 000 ton gods i omvänd riktning. Ett tåg i
södergående riktning har normalt en lastvikt på cirka 2 000 ton.
Stål- och malmnäringarna trycker på behovet av redundans för att ha minst två möjliga
vägar mellan sina noder i järnvägssystemet, för att på så sätt säkerställa robusthet. SSAB har
använt Inlandsbanan vid några tillfällen då det har förekommit längre banavbrott på någon
del av stambanorna. På delen väster om Boden längs Malmbanan förblir detta viktigt även
efter en utbyggnad av Norrbotniabanan, och därför framhåller de även tvärbanornas
betydelse för omledning.
LKAB anser det önskvärt att möjligheterna till ett samnyttjande med industrins behov för
godstransporter på delsträckan Arvidsjaur – Jörn beaktas i samband med ett
förändringsbeslut avseende sträckan. LKAB ser Inlandsbanan, tillsammans med tvärbanan,
som en reservbana främst för tåget som går Luleå – Gällivare – Kiruna med insatsvaror, och
som har en normal lastvikt på cirka 1 000 ton. LKAB anger samtidigt att företaget
prioriterar Malmbanan och satsningar på sin infrastruktur, och att önskemålet avseende
sträckan Arvidsjaur – Jörn handlar om att kunna leda om tåg i händelse av störningar.
Som redan framgått bedriver LKAB och IBAB tillsammans ett pilotprojekt där man ska
utreda en fossilfri kalk- och makadamtransport mellan Orsa och Gällivare. Returtransporten
skulle kunna bestå av gråberg och makadam med en volym på cirka 100 000 ton per år. Det
handlar om att utreda bärigheten på sträckan och kapaciteten för transporterna, och under
2020 är avsikten att genomföra transporter på försök 34 . Målet är att fasa ut de dieseldrivna
loken.
33F

Kalktransporter från Dalarna till Lappland har varit den enda helt genomgående
transporten på Inlandsbanan. Transportbehovet är uppskattat till ett tåg per dygn, men
33
34

Källa: IBAB:s äskanden inklusive prognoser.
Transportnet. 8 november 2019.
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behovet av volymer till metallurgiverksamheten i norra Sverige är svårbedömbart. I dag tas
kalk in med båt via hamnarna i Narvik och Luleå. Potentialen har tidigare uppskattats till
50 000 – 200 000 ton per år längs hela den cirka 1 000 kilometer långa sträckan. I den nu
genomförda marknadsundersökningen uppskattades den till 100 000 ton per år.
Transporter av torv till Vattenfalls värmeverk i Uppsala har tidigare varit en viktig del av
transporterna på Inlandsbanan, men sedan Vattenfall ersatt torv med träbränsle har dessa
transporter upphört.
Porfyr är en bergart som tidigare bedömts kunna komma i fråga för transport mellan
Fågelsjö i Dalarna och Mora, men förutsättningarna är mycket osäkra.

3.3 Livsmedelsindustrin
Livsmedelstågen Arctic Rail Express/Nordic Rail Express (ARE/NRE) går med fisk från
Narvik till Oslo och i retur med konsumtionsvaror till Nordnorge. IBAB har tidigare drivit
frågan om överflyttning av livsmedelståg mellan Narvik och Oslo från stambanan till
Inlandsbanan, men branschen har inte ansett att förutsättningarna är tillräckligt
gynnsamma.
ARE/NRE-uppläggen går med ungefär två tåg per dygn längs stambanan genom övre
Norrland, och har höga krav på framkomlighet och driftsäkerhet. Sträckan Narvik – Oslo
genom Sverige är knappt 190 mil och tar i dag cirka 26 timmar. Transporterna har en
lastvikt på cirka 300 ton, hög prioritet vid trafikering och en medelhastighet på knappt 80
km/h, vilket är en relativt hög medelhastighet.
Inlandsbanan har använts en gång för omledning av livsmedelståg. Den naturliga
gångsträckan är då Gällivare – Mora – Kil – Oslo.
I Norge har man beslutat att elektrifiera Meråkersbanan mellan Storlien och Trondheim.
Enligt planerna ska det vara klart 2022, varefter man väntar sig en gradvis ökning av såväl
gods- som persontrafik. I marknadsundersökningen har framkommit att eldrift anses vara
en viktig komponent för konkurrenskraftig godstrafik på järnväg. Därför ser man också
positivt på en elektrifiering av Meråkersbanan, och menar att det kan öppna för nya
transportupplägg där Inlandsbanan kan ingå trots att den inte är elektrifierad.

3.4 Kollektivtrafiken och besöksnäringen
Kollektivtrafiken
Den tidigare regelbundna persontrafiken med rälsbuss på Inlandsbanan upphörde i början
av 1990-talet. I dag utförs persontrafiken väsentligen på sträckan Östersund – Mora, och
har begränsad regularitet. I Tågplan 2020 går ett tåg i södergående riktning från Östersund
till Mora på förmiddagen och en retur på eftermiddagen. Detta gäller till och med slutet av
april. Sedan återupptas denna trafikering i juni och fortgår över sommaren till och med
slutet av augusti.
Även på sträckan norr om Östersund - mot Strömsund, Storuman, Arvidsjaur och slutligen
Gällivare - upphörde den tidigare regelbundna trafiken i början av 1990-talet. Planer på att
skapa en tågpendel har funnits, men hittills inte förverkligats. I Tågplan 2020 går en
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rundtur om dagen mellan Östersund och Gällivare, men bara under juni månad.
Sammantaget gör detta att hela banan trafikeras av persontåg, vilket illustreras i bild 8.
Bild 8. Persontrafik på Inlandsbanan inklusive anslutande nattåg.

Under vintersäsongen till och med påsk går ”Snötåget” en rundtur om dagen mellan
Östersund och Röjan med anslutningar till Vemdalsfjällen. Trafiken bedrivs utan stöd från
regionala kollektivtrafikmyndigheter, och är således kommersiell.
Det går även nattågstrafik från Malmö och Stockholm via Östersund och Inlandsbanan till
södra Lapplandsfjällen med destinationer som Dorotea, Vilhelmina och Storuman
(se bild 8). Denna nattågstrafik går en gång i veckan under högsäsong i februari månad.
Samarbetet mellan IBAB, Skistar och Snälltåget är ett led i IBAB:s strävan att Inlandsbanan
ska vara en dragkraft för inlandet. Härtill kommer ett fåtal turer längs det norra omloppet
mot Jokkmokk under de dagar i februari då Jokkmokks marknad äger rum.
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Eftersom persontrafiken längs Inlandsbanan har begränsad regularitet uppnås
tillgängligheten i stråket med buss. Busstrafiken är reglerad i samverkansavtal mellan
Trafikverket och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten. Det har handlat om linje 45 norr om Östersund och linje 46 söder om
Östersund. Även Orsa och Mora i Dalarna omfattas av den avtalade busstrafiken.
Samverkansavtalet upphörde i slutet av 2019. Inriktningen är att därefter avtalsmässigt
samordna trafiken med annan busstrafik i de fyra nordligaste länen i ett samarbete benämnt
Samverkande inland. Dagens utbud med buss har i sig låg kostnadstäckningsgrad, och med
en sannolikt dyrare produktion av tågtrafik bedömer Trafikverket att en resandeökning
skulle behövas för att öka täckningsgraden.
Det pågår även diskussioner på lokal och regional nivå om regelbunden pendeltågstrafik på
bland annat sträckan Orsa – Mora. I Dalarnas trafikförsörjningsprogram för 2018 – 2020
anges att Inlandsbanan på sikt kan få betydelse för pendling mellan Orsa och Mora. Syftet är
bland annat att ge resenärerna en viss tidsvinst jämfört med busstrafiken. Det handlar också
om förbättrad regionförstoring och ökat trafikunderlag norrifrån till Dalabanan. IBAB har
under 2019 skaffat ett antal begagnade motorvagnar av typ Alstom LINT41 för ändamålet
(se bild 9).
Bild 9. Motorvagn typ Alstom Lint41.

För att uppnå likartad eller förbättrad miljöprestanda jämfört med busstrafiken går dessa
Alstom-tåg på fossilfri HVO. Att köra tåg innebär emellertid högre driftkostnader än buss
och det är i huvudsak en lokal och regional kostnadsfråga om satsningen blir av eller inte,
samt om den blir bestående. Om satsningen blir av handlar det också om att skapa nya
resvanor, vilket erfarenhetsmässigt brukar ta åtminstone några år.
Regionerna Västerbotten och Jämtland-Härjedalen har haft med Inlandsbanan i sina
regionala utvecklingsstrategier (RUS). Västerbotten avsatte 15 miljoner till terminalåtgärder
och medel för triangelspår i Storuman. Från den regionala strukturfonden för JämtlandHärjedalen satsades 45 miljoner kronor för bärighetshöjning mellan Sveg – Brunflo mellan
2014 och 2016. För närvarande övervägs en kombiterminal i Östersund. Regionen menar att
Inlandsbanan kan vara en viktig del i transportsystemet, och att kapacitetsbrist på andra
banor ger ett robust system med Inlandsbanan som reservbana.

35

Region Dalarna anser att det med förbättrad infrastruktur finns viss potential för
transporter av bland annat skogsråvara, men framhåller att det finns andra angelägna objekt
i järnvägssystemet. Regionen bekräftar dock de ovan nämnda planerna på att införa
regionaltåg med 10 – 12 turer vardagar mellan Orsa och Mora. Det är emellertid oklart om
och när en sådan satsning kan realiseras. Region Norrbotten framhåller å sin sida vikten av
en interregional systemsyn för både person- och godstrafik.
Besöksnäringen
Besöksnäringen brukar betraktas som en ny basnäring. För besöksnäringen och andra
företag som är etablerade på landsbygderna är kundernas tillgång till besöksnäringens
anläggningar och företagens marknader viktiga delar. Här behövs en godtagbar standard för
besöksnäringen, inklusive upplevelsevärden. Till de stora destinationsmålen hör bland
annat Härjedalsfjällen, Åre och Tärnaby/Hemavan.
Tågförbindelsernas tillförlitlighet, lokal tillgänglighet och kollektivtrafik liksom
anslutningsmöjligheter och framkomlighet har avgörande betydelse för näringen, och
därmed för landsbygdens utveckling. IBAB:s koncernbolag Inlandståg framhåller att med en
högre hastighet skulle man nå hela vägen till Gällivare med Snötåget söderifrån. Bolaget
framhåller också att banan går i ett stråk som har få flygplatser, och att Vemdalen med
många turistnätter rymmer utvecklingspotential. Under sommaren går turisttrafik mellan
Mora och Gällivare med ett tågpar om dagen. Dessutom förekommer även en del chartertåg
under året, bland annat från Sydsverige till destinationer längs Inlandsbanan.
Utvecklingen av persontransportarbetet de senaste åren redovisas översiktligt i tabell 8. De
kursiverade uppgifterna för 2019 är en prognos. Den ovan nämnda försöksverksamheten
med pendeltrafik och den förlängda trafikperioden för Snötåget ger visst utslag i statistiken
för 2017.
Tabell 8. Persontransportarbete på Inlandsbanans bandelar (tusental person-km). Källa: IBAB.
Sträcka
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 460

1 280

1 180

1 450

1 080

1 340

Orsa – Furudal

40

40

40

40

40

40

Sveg – Brunflo

1 450

1 480

1 420

1 680

1 390

1 700

Östersund – Hoting

980

740

660

830

810

920

Hoting – Storuman

860

650

580

720

710

800

Storuman – Arvidsjaur

810

670

580

730

690

800

Arvidsjaur – Gällivare

1 070

950

830

980

1 010

1 200

Summa

6 670

5 810

5 290

6 430

5 730

6 800

Mora – Sveg
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4. Inlandsbanans framtida funktioner
I avtalet om huvudmannaskap för Inlandsbanan framgår att såväl gods- som persontrafiken
ska ha möjlighet att utvecklas. Någon specifik funktion för Inlandsbanan är emellertid inte
avtalad eller på annat sätt reglerad. Som framgått ovan kan dock banans standard, den
demografiska utvecklingen och de ekonomiska ramarna för banförvaltningen på sikt komma
att framtvinga tydligare prioriteringar och ställningstaganden till banans huvudsakliga
funktioner.
Inlandsbanan är en del av det svenska transportsystemet. Överväganden om banans
framtida funktioner i transportsystemet görs lämpligen mot bakgrund av en övergripande
målbild till vilken banan kan bidra. I Målbild 2030 beskriver Trafikverket att antal aspekter
där transportsystemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara samhället 2030
(se bild 10). Vi konstaterar där att en god tillgänglighet är nödvändig för ett hållbart
samhälle, och att tillgängligheten måste utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.
Eftersom dessa mål är satta för hela transportsystemet bedömer vi också att det kan krävas
en bred åtgärdsarsenal och samarbete mellan flera aktörer för att nå målen. 35
34F

Bild 10. Prioriterade hållbarhetsaspekter.

Inlandsbanan har oftast betraktats som en i huvudsak regional tillgång. Med ett sådant
synsätt torde den enskilt viktigaste hållbarhetsaspekten vara tillgänglighet i hela landet.
Målen som kan knytas till denna aspekt handlar bland annat om att:
• stärka näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka och tillförlitliga
transportlösningar
• möjliggöra ett effektivt samutnyttjande av trafikslagen
• transportbranschen ska tillämpa rättvisa villkor i sund konkurrens inom trafikslagen
• medborgarna i landsbygderna har tillgänglighet till arbete, skola, offentlig och
kommersiell service samt kultur och upplevelser
• näringslivet har tillgång till utbildad arbetskraft och marknader.
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Trafikverket. Publikation 2019:187. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - Målbild 2030.
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IBAB framhåller banans potentiella betydelse för hela Sveriges konkurrenskraft och utsikter
att nå klimatmål, och inte bara den regionala betydelsen. Med ett sådant betraktelsesätt blir
även andra hållbarhetsaspekter i bild 8 relevanta. Vi bedömer dock att tillgängligheten i hela
landet är den hållbarhetsaspekt mot vilken banans funktioner i huvudsak bör ses.
I detta avsnitt beskriver vi sex olika funktioner för Inlandsbanan. De är inte ömsesidigt
uteslutande, men motiverar var för sig olika åtgärder och bidrar i varierande grad till
nämnda mål. Även andra hållbarhetsaspekter kan påverkas av Inlandsbanans funktioner i
transportsystemet, exempelvis klimat och trafiksäkerhet. Vi bedömer dock, utifrån det
samlade utredningsmaterialet, att dessa aspekter inte utgör de huvudsakliga argumenten för
satsningar på banan. I de fördjupade analyser vi föreslår i avsnitt 5 kommer emellertid även
sådana aspekter att värderas och därmed påverka ställningstaganden till banans funktioner.

4.1 Kapillär infrastruktur för godsflöden
4.1.1 Innebörden av funktionen
Med kapillär järnvägsinfrastruktur brukar avses industri,- terminal- och depåspår. Som
framgår i avsnitt 2.1.5 finns ett antal virkesterminaler varifrån transportflöden kan gå en
kortare sträcka längs Inlandsbanan, för att sedan gå ut via tvärbanorna mot sina
destinationer. Banan har då en matarfunktion för transporter i öst-västlig riktning. Typiskt
sett kan det handla om rundvirkestransporter från dessa terminaler till fabrikerna vid
kusten och orter som Obbola och Husum (se bild 11).
Bild 11. Överflyttningsanalyser vid ibruktagande av fler terminaler. Källa: Skogforsk.

38

Bild 11 är hämtad från en analys över potentiell överflyttning av skogsråvara från väg till
järnväg som IBAB låtit genomföra 36 . Den visar att ju fler terminaler som är i bruk och öppna
för användning, desto mer ökar den godsvolym som det skulle vara lönsamt att flytta över
från väg till järnväg. I exemplet ovan har analys skett utifrån ett scenario med sju terminaler
längs Inlandsbanan, vilket är något fler än de som i dag är aktiva och har järnvägstransport.
35F

Den kapillära funktion som avses här är avgörande för möjligheten att transportera gods på
järnväg till fortsatta förädlingssteg. Funktionen ligger i linje med åtminstone ett par av de
utpekade målen i IBAB:s ägardirektiv (se avsnitt 2.3.1). Det handlar om ökning av
transportvolymerna av gods på Inlandsbanan och höjning av banstandarden. Funktionen
ligger också i linje med flera av målen i Målbild 2030 som är kopplade till aspekten
tillgänglighet i hela landet, särskilt stärkandet av näringslivets konkurrenskraft.

4.1.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna överväganden
Transportkostnaden har stor betydelse för konkurrenskraften i flera basnäringar. Långa
transportavstånd och begränsningar i bärighet, kapacitet och standard på delar av
järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften negativt för exportintensiva näringar som är
alltmer specialiserade och verkar på en global marknad.
Inlandsbanans kapillära funktion är den enskilt mest etablerade av de funktioner vi belyser.
Det är också den största sett till utfört transportarbete. Med reservation för vad eventuella
framtida strukturförändringar inom industrin kan innebära, bedömer vi att
näringsgeografin ger relativt goda grundförutsättningar för en fortsatt och även ökad
betydelse av den kapillära funktionen. Det förutsätter emellertid att vissa krav på
användbarhet och tillgänglighet för näringslivets transporter uppfylls.
Begränsad bärighet på delar av Inlandsbanan
Som tidigare framgått är skogsprodukter i dag basen för godstransport längs Inlandsbanan.
För skogsnäringen är tyngre transporter en avgörande faktor för konkurrenskraften, och för
virkestransporter har vagnar tagits fram för att kunna framföras med STAX 22,5 ton. Dessa
är normalt konstruerade med boggier, och här sätter lastvolymen stopp för tyngre laster. För
andra godstransporter kan det handla om att åstadkomma volym genom längre fordon.
Både tyngre och längre fordon har en påvisad samhällsekonomisk nytta, med lägre
klimatpåverkan och bibehållen säkerhet.
På de flesta svenska järnvägar kan godstransporter framföras med STAX 22,5 ton i minst 70
km/h. Längs den 170 kilometer långa sträckan Sveg – Brunflo finns mycket skogsråvara,
men linjehastigheten är endast 40 km/h för godstrafik på grund av klena räler (34 kg).
Samma begränsning finns på det norra omloppet mellan Arvidsjaur och Gällivare. I nämnda
analys från Skogforsk finns analysalternativ som även indikerar potential för ökad transport
på denna delsträcka.
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Skogforsk. Transportsystemet Inlandsbanan. Arbetsrapport nr. 902-2016.
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Kapacitetsbrist på grund manuell tågklarering
I bild 12 visas antal tåg per delsträcka i Tågplan 2015. I Skogforsks analys framkom att
antalet tåg i den tågplanen skulle kunna öka med över 200 procent om fjärrstyrning av ett
antal driftplatser införs.
Bild 12. Antal tåg per delsträcka i Tågplan 2015. Källa: Skogforsk nr 902-2016.

Som framgått i avsnitt 2.1.4 planerar IBAB investeringar i ett tiotal fjärrstyrda driftplatser
inom ramen för ordinarie driftbidrag. Med ett fåtal driftledningscentraler i Sveg, Hoting och
Storuman kan samtliga fjärrstyrda driftplatser manövreras från respektive central, vilket
innebär att tågklarerare inte längre behöver åka ut och bemanna driftplatserna för att kunna
genomföra tågmöten. I Skogforsks rapport uppges kostnaden för satsningen på fjärrstyrning
till 65 miljoner kronor.
Betydelsen av terminaler och noder
För en konkurrenskraftig järnvägstrafik krävs att hela transportkedjan från lastning till
lossning, inklusive ”the last mile”, fungerar och att noder är tillgängliga och har rätt
utrustning. Terminaler, stickspår, uppläggningsplatser och infartsvägar behöver alltså vara
tillgängliga för de aktörer som har verksamhet i området. I annat fall kan mindre skogsägare
vara hänvisade till lastbilstransport.
Som framgått i avsnitt 2.1.5 finns i dag fem terminaler som är i bruk. I Skogforsks analys
framkommer att fler terminaler, i kombination med andra kapacitetsåtgärder, skulle kunna
ge en betydande överflyttning från väg- till järnvägstransport. I scenariot med sju
tillgängliga terminaler är potentialen beräknad till cirka 400 000 tillkommande ton. En
sådan volymökning på järnväg kan sägas motsvara 400 tåg, vilket grovt räknat skulle
innebära en fördubbling av antalet godståg på Inlandsbanan.
Vid färre terminaler tenderar dessa koncentreras till platser där tvärbanor ansluter. På det
norra omloppet är detta tydligt, där i princip allt godstransportarbete på järnväg i dag sker
med utgångspunkt i Storuman och Hoting.
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Vidare anger Skogforsk ett par terminaler (Lövliden och Ytterhogdal) som de menar tillhör
de mest kostnadseffektiva att upprusta. Som framgår i avsnitt 2.1.5 är dessa terminaler i dag
visserligen aktiva, men utan järnvägstrafik.
I biobränsle har ofta ansetts finnas en stor potential när det gäller Inlandsbanan som
transportled. IBAB har tidigare bedömt att det för detta ändamål bör finnas en terminal
ungefär var tionde mil längs hela sträckan, om järnväg ska kunna vara en effektiv del av
transportförsörjningen 37 . Den tillgängligheten finns inte i dag.
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Det handlar också om att terminaler kan sakna utrustning, vilket försvårar överflyttning av
gods från väg till järnväg. Mer konkret behöver spårlängder, upplagsytor samt utrustning för
mätning och bevattning utvecklas. Spårlängden på terminalen bör medge att ett helt tåg kan
ställas upp, och växling bör kunna ske dygnet runt och med fjärrstyrning för att minska
ledtiderna. Vidare bör det finnas upplagsplats för minst ett normalt tågsätt på platsen, och
med lastspår motsvarande minst längden för tågsättet. Kostnaden för att upprusta de
terminaler som IBAB eller dess ägarkommuner förfogar över har i tidigare analyser
beräknats till cirka 20 miljoner kronor.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis är Trafikverkets bedömning att Inlandsbanan, i kombination med
tillgängliga och utrustade omlastningsterminaler, fyller en nationellt viktig funktion i
transportsystemet som kapillär infrastruktur för godsflöden. Strukturrationaliseringar och
förändrad efterfrågan har dock gjort att denna funktion tappat i betydelse över längre tid.
Det visar sig bland annat i en koncentration av terminalverksamhet till tvärbanorna, och att
torvtransporter upphört.
Om funktionen ska kunna bestå krävs på sikt (i ett 2040-perspektiv) åtgärder i
banunderbyggnaden, vilka inte ryms inom nuvarande ramar. För att befästa och även
utveckla banans funktion som kapillär infrastruktur bedömer vi att det krävs en ökad
interoperabilitet med omgivande järnvägsnät. Det innebär att de brister i prestanda som
begränsar kapacitet och hastighet behöver åtgärdas.

4.2 Vardagsresande
4.2.1 Innebörden av funktionen
Vardagsresande handlar om det trafikutbud som huvudsakligen är ägnat att tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.
Denna funktion ställer också vissa krav på banstandard men även på stationer och
bytespunkter, social hållbarhet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Beträffande det sistnämnda kommer krav att ställas på att
persontrafiken i sin helhet anpassas till personer med funktionsnedsättning 38. Universell
utformning är det nya ledordet för denna anpassning.
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Som framgått i avsnitt 2.3.1 ska IBAB, enligt sina ägardirektiv, verka för att återuppta den
reguljära kollektivtrafiken. Det ligger i linje med ambitionen i Målbild 2030 att
medborgarna i landsbygderna ska ha tillgänglighet till arbete, skola, offentlig och
kommersiell service samt kultur och upplevelser.

4.2.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna överväganden
För människor i landsbygderna handlar tillgänglighet i mindre utsträckning om
infrastrukturens standard, utan framförallt om ett bristfälligt trafikutbud med få eller inga
alternativ utöver den egna bilen. Färre boende och företag verksamma i landsbygderna leder
också till mindre underlag för såväl offentlig som kommersiell service.
För att kunna bo och verka i landsbygderna beskriver den parlamentariska landsbygdskommittén i sitt slutbetänkande att arbetstillfällen, välfärdstjänster, kommersiell service
samt kultur är centrala faktorer för att landsbygderna ska kunna utvecklas och överleva på
sikt. 39
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Vardagsresandets utveckling längs Inlandsbanan
Den tidigare persontrafiken på Inlandsbanan ersattes i början av 1990-talet med buss.
Persontrafiken på Inlandsbanan har därför främst handlat om turism (se avsnitt 4.3), men
under 2006 kom IBAB överens med dåvarande länstrafiken i Jämtland om regelbunden
veckoslutstrafik på sträckan Östersund – Sveg, vilken senare utsträcktes till Mora. Det var
ett första organiserat samarbete mellan IBAB och den regionala kollektivtrafiken, som
därefter utvecklats.
IBAB menar att en upprustning av Inlandsbanan, som skulle ge hastigheter på upp till 140
km/h för persontrafiken, kan öppna för såväl nya arbetstillfällen som helt nya
pendlingsmöjligheter.
Trafikverket har avtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de tre nordligaste
länen om busstrafik Mora – Gällivare. Trafiken har hittills bedrivits som två separata
upplägg norr respektive söder om Östersund (linje 45 och 46). Som framgått tidigare
kommer trafiken, under 2020, att samordnas med annan busstrafik i de fyra nordligaste
länen i ett samarbete benämnt Samverkande inland.
På den södra delen av Inlandsbanan, mellan Östersund och Mora, finns önskemål om att
ersätta busstrafiken med tåg. Det handlar om att tågtrafik ska ges förutsättningar att
konkurrera i kommande upphandlingar av kollektivtrafik. IBAB har därför låtit utreda
förutsättningarna för att återinföra reguljär kollektivtrafik på Inlandsbanan, med fokus på
arbetspendling 40 .
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När det gäller det norra upplägget är IBAB:s vision att den interregionala trafiken längs linje
45 upphandlas så att den kan utföras med tåg i stället för buss, åtminstone vissa turer. Det
skulle innebära stora förändringar, bland annat eftersom linjesträckningen inte är helt
parallell och förutsättningarna för godsbefordran är olika.
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Nyberg & Finn – Verksamhetsutveckling. 2017. Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan.
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Resultatet av IBAB:s utredning är att en överflyttning av persontransporter från buss (linje
46) till järnväg, är lönsamt från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Underlaget visar på
minskad restid och samhällsvinster i form av minskade olyckor och förbättrad tillgänglighet.
En förutsättning är dock att regionerna är beredda att skjuta till medel eftersom
kostnaderna för tågtrafik är högre än för busstrafik. Det krävs också att Trafikverket kan
skjuta till medel via anslaget för interregional trafik.
Trafikverkets del av nuvarande bussavtal motiveras av att trafiken ger betydande
tillgänglighetsförbättringar i form av restidsförkortningar för resande längs sträckningen
jämfört med alternativa färdmedel. Tågtrafik kan ge ytterligare restidsförkortningar. Dagens
restid med buss är drygt fem timmar längs hela sträckan Mora – Östersund.
Två alternativa restidsförkortningar har presenterats för tågtrafiken, ett på cirka en timme
och tjugo minuter för hela sträckan och ett med högre hastigheter och en restidsminskning
på cirka två timmar och femton minuter för hela sträckan. Alternativet med mindre
restidsminskning kräver, enligt IBAB, bara mindre justeringar av banan medan alternativet
med stora restidsvinster kräver stora insatser i infrastrukturen.
Trafikverket har tidigare redovisat uppfattningen att det finns för stora osäkerheter både i
de ekonomiska kalkylerna och i tidsplaneringen för att det ska vara möjligt att ta slutlig
ställning till förslaget. Vidare ansåg Trafikverket att Region Jämtland-Härjedalen måste
bestämma sig för om det är intressant att fortsätta utreda tågtrafik Mora – Östersund.
Användbarhet för personresor
En bedömningsgrund som Trafikverket använder i bristanalyser avseende användbarheten
för personresor är restidskvot. Bedömningen är att restiden för tågresan bör vara under 80
procent av bilrestiden för att upplevas som attraktiv, dvs. kvoten bör understiga 0,8.
Reserelationer där restidskvoten mellan kollektivtrafik på järnväg visavi bil är större än 0,8
är följaktligen en brist. Värderingen av bristen bör normalt ske i samspel med andra
aspekter, såsom antal avgångar.
I de huvudsakliga reserelationerna längs Inlandsbanans södra omlopp bedömer
Trafikverket att restidskvoten överstiger 1,2. Vår samlade bedömning är därför att banans
användbarhet för personresor är bristande.
Utvecklingspotential
Underlaget för kollektivtrafik varierar stort längs hela Inlandsbanan. Det interregionala
resandet har varit en viktig trafikuppgift för banan, liksom veckopendling. Underlaget är
störst i relationerna Vilhelmina – Östersund och Sveg – Östersund. Potential kan också
finnas från Östersund till exempelvis Strömsund och Svenstavik.
Befolkningsutveckling, befolkningskoncentration och det faktum att kollektivtrafik på
järnväg kräver större offentliga subventioner har hittills hämmat utvecklingen av
vardagspendling på Inlandsbanan. En utmaning är exempelvis att hitta lösningar för de
orter som inte ligger i direkt anslutning till banan, exempelvis Strömsund. Trafikverket
bedömer att dessa grundförutsättningar består.
Generellt sett är järnvägen ingen konkurrenskraftig lösning där resandet helt enkelt är för
begränsat för att motivera satsningar på infrastruktur eller trafikupplägg. En samordning av
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vardagsresande och sällanresande kan då ge bättre förutsättningar för hållbara
persontrafiklösningar. Ett konkret exempel på innovativ transportlösning är Rätansbygdens
byalag i Jämtland, som utrett om turisttrafiken på Inlandsbanan kan kombineras med en
utbyggd kollektivtrafik. 41
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Bakgrunden till byalagets utredning är att IBAB och skidanläggningarna i Vemdalen och
Klövsjö sedan 2012 har arrangerat turistresor till stationen Röjan i Jämtland, och därifrån
vidare till skidanläggningarna. För de boende och de lokala företagen är däremot
möjligheterna till kollektivtrafik alltjämt begränsade. En förstudie från 2018 visar att
turisttrafiken kan samordnas och kompletteras med ekonomiskt hållbara och miljövänliga
kollektiva transporter i området 42 . Det handlar om att trafiken behöver bli mer behovsstyrd
och effektiv genom bland annat en flexibel anropsstyrd trafik mellan orter, med
Inlandsbanan som ryggrad.
41F

Sammanfattande bedömning
Vardagsresandet är en etablerad funktion för Inlandsbanan, och har en viktig regional
betydelse. Begränsningar i användbarheten gör dock att funktionen har brister som
begränsar dess potential.
Om restidskvoten för det regionala resandet mellan framförallt Sveg och Östersund kan
minska finns potential för ökat personresande. Infrastrukturåtgärder som förkortar restiden
är en del, men det krävs också initiativ från berörda regioner när det gäller trafikupplägg.

4.3 Stråk för turism, upplevelser och sällanresor
4.3.1 Innebörden av funktionen
Det finns nu mer än tjugofem års erfarenhet av turism och upplevelseresor på Inlandsbanan.
Dessa sällanresor sker i princip på tre sätt:
• inlandsbanekort
• paketresa
• vanlig resa med anslutning, typiskt sett i någon av knutpunkterna Mora, Östersund eller
Gällivare.
Inlandsbanekortet kan liknas vid ett tågluffarkort och lanserades på 1980-talet med
möjlighet att göra obegränsat antal uppehåll under två veckor. Resenären lägger alltså upp
sin resa själv, och det blev snabbt en framgång som etablerade turisttrafiken på banan och
gav de medverkande kommunerna längs banan inkomster genom övernattningar med mera.
Många som turistar med Inlandsbanekortet kliver på i Mora, övernattar i Östersund och
åker sedan vidare mot Gällivare.
Paketresandet innebär helhetslösningar där resan längs Inlandsbanan är en del av
upplevelsen i sig. Det finns olika vinter- och sommarpaket, där exempelvis Jokkmokks
41
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Rapport. Innovativa transportlösningar. Rätansbygdens byalag 2018.
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marknad är en etablerad del av ett vinterpaket. Satsningar som ”Vildmarkståget”,
”Midnattssolståget”, och ”Gourmetresa i Lappland” är exempel på upplevelsekoncept och
särskilda turistsatsningar som lanserats under de senaste decennierna. På senare år har
koncept med paketresor utvecklats, och kan innefatta samordning med fjällresor eller resor
längs Hurtigruten.
Banans funktion som stråk för turism och andra sällanresor är således etablerad och ligger i
linje med flera av målen i Målbild 2030 som hör till aspekten tillgänglighet i hela landet,
särskilt tillgång till kultur och upplevelser. Kraven på en god transportkvalitet är kopplade
till personresandet och handlar bland annat om jämställdhet, social hållbarhet och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

4.3.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna förutsättningar
För den svenska inhemska turismen är vanorna generellt sett stabila över tiden. Vi besöker
vanligtvis släkt och vänner och kanske någon enstaka ort. För utländska turister som
besöker Sverige brukar ett vanligt motiv vara naturupplevelser och vildmarksområden (även
om de flesta besöker storstadsområdena).
Besöksnäringen bidrar till hållbar tillväxt och utveckling i hela Sverige. Näringen utvecklas
mycket starkt och finns väl spridd över landet. Sedan år 2000 har turismens exportvärde
ökat med över 170 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges
totala export av varor och tjänster.
I landsbygderna finns många av de värden och tillgångar som besökarna efterfrågar, såsom
natur, kultur och måltidsupplevelser. Besöksnäringen har en viktig uppgift i att tillgodose
denna efterfrågan. Regeringen bedömer att det finns en outnyttjad potential för
besöksnäringen i landsbygderna. 43
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Tågresandet fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet 2019 var resandeökningen med SJ
elva procent jämfört med motsvarande period förra året 44 . Som en kontrast är antalet
resenärer på det svenska inrikesflyget i dag det lägsta sedan finanskrisen för drygt tio år
sedan, och minskade under 2019 med nio procent 45 . Det finns alltså ett momentum för
tågtrafik som drivs av ökat miljö- och klimatmedvetande, men frågan är om, när och hur
detta kan avspeglas i resandet på Inlandsbanan.
43F
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Planering av transportinfrastruktur har stor påverkan på den svenska besöksnäringens
tillväxt och internationalisering, och ett väl fungerande transportsystem är en nyckel för
besöksnäringens utveckling.
I en alltmer stressad vardag längtar många resenärer till naturen och äkta upplevelser.
Besöksnäringen ser nu, speciellt bland svenska resenärer, att allt fler anser att miljö- och
samhällsansvar är hygienkrav. 46
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Det finns också konsumenttrender som visar att:
• människor föredrar det äkta och genuina och söker spännande och berikande
upplevelser
• att nya affärsmodeller aktiveras av internet och ger möjligheter för att allt fler kan dra
nytta av turism
• människor strävar efter både fysiskt och mentalt välmående för att uppväga stress i
vardagen.
Sällanresandet på Inlandsbanan
Besöksnäringen är en viktig basnäring för Jämtland-Härjedalen. I mellersta och norra
Sverige erbjuder besöksnäringen gott om upplevelser som knyter an till den svenska
naturnära livsstilen.
En ökad turism gynnar framförallt berörda regioner och kommuner, och ligger därför också
i linje med IBAB:s målsättning. Ansvaret för att utveckla turistnäringen är i första hand en
lokal och regional uppgift.
Besöksnäringen är främst inhemsk, och ska erbjudanden lyftas till en ny nivå som attraherar
utländska besökare i större utsträckning krävs medvetna satsningar. Med en satsning på
Inlandsbanan, som inkluderar modern teknik samt paketerade och säljbara erbjudanden,
skulle besöksnäringens organisationer och företag i högre grad kunna möta de
internationella besökarnas efterfrågan. Det skulle bidra till ökade möjligheter att dra fler
utländska turister till regionen, och därmed öka intäkter och sysselsättning.
Turismen har varit begränsad vilket delvis kan tillskrivas banans tekniska brister,
framförallt mellan Arvidsjaur och Jokkmokk. IBAB har dock arbetat med anpassning till
olika målgrupper, marknadsföring och utveckling av olika paketresor med mera.
Före IBAB:s övertagande av banförvaltningen uppgick antalet turistresor till cirka 15 000
per år. Antalet turistresor steg därefter under 1990-talet till som mest cirka 30 000 ett
enskilt år. I dag görs cirka 20 000 resor med turisttågen på Inlandsbanan varje år, och
IBAB:s målsättning är att fördubbla antalet. När Snötåget mellan Östersund och Mora
startade strax före jul 2019 var ökningen fyrtio procent jämfört med bokningsläget vid
motsvarande tid året dessförinnan 47 . Sedan starten för åtta år sedan har antalet resenärer
fördubblats.
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Sammanfattande bedömning
Även sällanresandet är en etablerad funktion, som framförallt har regional betydelse. Det
finns efterfrågade värden som Inlandsbanan kan erbjuda sällanresenären, och nyckeln till
framgång torde ligga i att fortsätta utveckla koncept som ligger i linje med
konsumenttrender.
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En tanke som tidigare framförts är att turisttrafiken på Inlandsbanan bör anpassas till de
sträckor som rustas eller underhålls för godstrafik 48. Detta förhållningssätt görs fortfarande
gällande, och kan vara ett uttryck för att turismen – även om den växer – inte i sig antas
skapa sådana värden att den motiverar större infrastruktursatsningar.
47F

4.4 Omledningsbana och alternativ framföringsväg
4.4.1 Innebörden av funktionen
Begreppet omledning används här i två betydelser:
1.

när tåg i ett akut eller planerat läge kör en annan sträcka än den ordinarie på grund
av störningar längs den ordinarie sträckan

2. när det finns ett affärsdrivet behov av tågläge längs alternativ framföringsväg.
Några exempel på omledning enligt den första betydelsen är följande. Om ett stopp uppstår
på Malmbanan söder om Gällivare kan omledning ske via Inlandsbanan och tvärbanan
Storuman – Hällnäs. Samma sak gäller om stopp uppstår på stambanan norr om Hällnäs.
Om ett stopp uppstår mellan Vännäs och Mellansel, går det leda om trafiken via tvärbanorna
Hällnäs – Storuman och Hoting – Forsmo (se bilaga 2). För stopp längre söderut på
Stambanan går det att leda om via Inlandsbanan och eventuellt Mittbanan beroende på var
stoppet äger rum.
Omledning kan även ske via den sydligaste delen av Inlandsbanan som Trafikverket
förvaltar, dvs. sträckan Kristinehamn – Nykroppa. Det kan ske (och har skett) vid störningar
på Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Karlstad.
Den andra betydelsen handlar om att ett järnvägsföretag eller annan sökande skulle kunna
föredra ett tågläge via Inlandsbanan av affärsmässiga skäl. Skälet skulle kunna vara
kapacitetsbrister på kust- eller stambana som gör att tågläge inte kan erbjudas på ordinarie
banor under en tågplaneperiod, eller endast erbjudas på villkor som inte är attraktiva.
Omledning har, av naturliga skäl, särskild betydelse för godstransporter. En god
transportkvalitet ställer därför krav på tillgänglighet och användbarhet för näringslivets
transporter. I näringslivet går utvecklingen alltmer mot en orderstyrd produktion, vilket
innebär att effektiv logistik blir ett allt viktigare konkurrensmedel.
Generellt är leveranssäkerhet för godstransporterna den faktor som värderas högst vid sidan
av pris, vilket bekräftats i den marknadsundersökning vi redovisat i avsnitt 3. Funktionen
omledning har därmed en särskilt tydlig koppling till de aspekter i Målbild 2030 som
handlar om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka och
tillförlitliga transportlösningar.
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4.4.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna förutsättningar
På Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland transporteras viktiga råvaror som
svårligen, eller inte alls, kan flyttas till lastbil vid eventuella störningar. Det rör sig om
exempelvis livsmedel mellan Narvik och Oslo, kopparslig från Aitik till Rönnskärsverken i
Skellefteå och stålämnen från Luleå till Domnarvet i Borlänge. För sådana transporter får
längre avbrott därför stora konsekvenser.
Trafikverket har redan tidigare uttryckt att banor som används för omledning av trafik vid
banarbeten och trafikstörningar bör ha ett till funktionen anpassat underhåll trots låg
trafiknivå 49 . Möjligheten till omledning är fortsatt viktig från ett transportsystemperspektiv,
vilket också bekräftas i vår marknadsundersökning.
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I dag finns inga fastställda principer för omledning mellan Trafikverket och IBAB. Om det
uppstår ett omledningsbehov där Inlandsbanan utgör ett tänkbart alternativ brukar dock
Trafikverket underrätta berörda aktörer om det. Ofta brukar praktiska hinder som bristande
linjekunskap eller fordon framhållas som skäl för att inte använda Inlandsbanan, men även
dess bristande standard är ett avgörande skäl.
Trafikverket bedömer att det kan finnas bristande kunskaper om de möjligheter, inklusive
villkor, som Inlandsbanan kan erbjuda. Det kan därför finnas ett latent behov av omledning
som skulle kunna tillgodoses, om kunskapen vore bättre. För närvarande (mars 2020)
undersöker Trafikverket möjligheten till ett omledningsavtal med IBAB. Ett sådant skulle
kunna ha tre syften:
• att skapa mer kapacitet vid hantering av trafikpåverkande åtgärder på stam- eller
kustbana, såsom planerade banarbeten
• att öka redundansen när störningsplaner ska tillämpas, eller vid särskilda händelser
• att erbjuda nya stråk för godstransporter till och från Trondheimsområdet och
Nordnorge, vilket även kan vara ett led i strävan att överföra gods från väg till järnväg.
En förutsättning för att ett avtal om omledning ska kunna nyttjas i praktiken är att banan
har en sådan kvalitet att den utgör ett gångbart alternativ för järnvägsföretag och andra
sökande.
Omledning längs Inlandsbanan vid störning
I princip kan hela Inlandsbanan komma i fråga för omledning men funktionen är viktigare,
och potentialen därmed större, där det saknas alternativa sträckor i Trafikverkets
spåranläggningar. Det gör att sträckan Storuman – Gällivare har störst potential för
omledning. I Trafikverkets infrastruktur finns nämligen bara ett enkelspår i nord-sydlig
riktning mellan Vännäs och Boden. Om det blir ett avbrott där kan omledning till och från
norra Sverige och Norge endast ske via Inlandsbanan.
Norra stambanan och Stambanan genom övre Norrland trafikeras av cirka 35 – 40 godståg
per dygn. Dessa tåg dras till största delen av ellok. Oavsett vilken kapacitet Inlandsbanan
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skulle ha efter en eventuell rustning kommer antalet möjliga tåg som kan omledas att
bestämmas av hur många diesellok och förare till dessa som finns tillgängliga.
En längre omledning längs sträckan Gällivare – Östersund innebär lång transporttid (cirka
fjorton timmar för ett tåg med bruttovikt 900 ton) samt lägre bärighet på sträckan
Arvidsjaur – Gällivare än normalstandard. För att genomföra en sådan omledning av fler än
enstaka tåg behöver flera driftplatser bevakas. Med den utökade fjärrstyrning som ligger i
IBAB:s utvecklingsplan förbättras potentialen. Däremot kvarstår begränsningar i form av
kortare mötesspår, låg bärighet och hastighet samt dieseldrift.
Förutsatt att omledning kan ske med acceptabla transporttider uppstår frågan vem som ska
hålla resurser i form av diesellok och förare i reserv under perioder då inga omledningar
behövs. IBAB har hittills förfogat över ett antal diesellok och kan därmed erbjuda dragkraft.
Bolaget har nu också anskaffat ett ellok för att kunna erbjuda sina kunder transport även på
elektrifierade nät, vilket torde underlätta kunderbjudanden som förutsätter byte mellan
diesel- och ellok.
Potentiell omledning via tvärbanan Arvidsjaur - Jörn
Som framgått i avsnitt 2.1.6 är tvärbanan Arvidsjaur – Jörn stängd för trafik. Underhållet
upphörde redan i början av 1990-talet sedan transporter av slig och massaved övergått till
lastbilstransport 50 . Enligt bestämmelserna i järnvägsförordningen (2004:526) om
underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnvägsnät kan underhållet upphöra när trafiken
är av endast obetydlig omfattning. Bestämmelserna ska förstås mot bakgrunden att
Trafikverket ska styra sina resurser dit där de kan ge en samhällsnytta. En anläggning med
obetydlig omfattning av trafik genererar inte samhällsnytta i den utsträckningen att
underhålls- och reinvesteringskostnaderna kan motiveras.
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Eftersom banan inte underhållits på nästan trettio år skulle mycket omfattande satsningar
behöva ske innan banan skulle kunna trafikeras. I utredningsmaterial som IBAB låtit ta
fram finns beräkningar som indikerar kostnader på cirka 500 miljoner kronor för en sådan
rustning, med markarbeten och spåranläggning som de stora delarna 51 . För att motivera så
stora satsningar menar Trafikverket att det krävs ett verkligt behov, som dessutom är
tillräckligt omfattande.
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Sedan underhållet på bandelen upphörde i början av 1990-talet har vissa aktörer visat
intresse för att återuppta godstrafiken, men finansieringen av upprustningen har inte
kunnat lösas. År 2008 gjordes en marknadsanalys för att klarlägga näringslivets intresse att
använda järnvägen istället för vägen vid godstransporter från Sorsele/Arvidsjaur-området ut
till kusten. Analysen gjordes i syfte att belysa underlaget för gods på bandelen. I samband
därmed gjordes också en uppskattning av behovet av förstärkt underhåll. Utredningen
föranledde inga åtgärder. Senare framställningar om att öppna banan för trafik har inte
resulterat i något ändrat ställningstagande.
Tidigare analyser har visat att om bandelen skulle rustas och åter öppnas för trafik skulle
den i vissa fall innebära en kortare omledningssträcka jämfört med de alternativ som
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erbjuds i dag. För ett ståltåg mellan Luleå och Borlänge har tidsvinsten beräknats till cirka
tre timmar och fyrtio minuter, om avbrottet skulle ske mellan Boden och Jörn 52 .
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I en marknadsanalys initierad av IBAB benämnd ”Tvärbana Arvidsjaur – Jörn 2015”
undersöktes intresset för ett återöppnade av tvärbanan, och överlag var intresset svalt bland
de som då intervjuades 53 .
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LKAB har ett dagligt godståg mellan Luleå och Malmfälten. Beroende på aktuella
lagersaldon på förbrukningsorten kan bolaget klara ett stopp på upp till en vecka med hjälp
av vägtransporter via E10, men måste därefter dra ner produktionen. Under 2019 inträffade,
enligt uppgift från LKAB, tre längre stopp i denna försörjningskedja. I två av dessa fall låg
stoppet på järnvägssträckan Boden – Gällivare, och där hade omledning via Arvidsjaur –
Jörn kunnat vara ett alternativ.
LKAB investerar i egen infrastruktur, terminaler och hamnar samt i fordon för att
säkerställa kapaciteten i sitt logistiksystem. Bolaget har meddelat Trafikverket att det även
fortsättningsvis kommer att prioritera kapaciteten på Malmbanan och investeringar i sina
egna anläggningar.
Trafikverket får, enligt 6 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526), besluta att återuppta
underhållet på de delar av järnvägsnätet som förvaltas av staten, där Trafikverket tidigare
fattat beslut om underhållets upphörande, när ”det kan antas att trafik kommer att drivas
på järnvägarna i tillräcklig omfattning”. Trafikverket konstaterar att ingen varuägare eller
annan intressent har aviserat ett sådant behov som gör att det kan antas att trafik kommer
att drivas i tillräcklig omfattning.
Om det inte kan antas att trafik kommer bedrivas i tillräcklig omfattning finns två andra
scenarier:
• banan upplåts till extern part
• banan läggs ner på sikt, om ingen visar intresse för att trafikera den.
Enligt Trafikverkets riktlinjer kan järnvägsnät upplåtas till en marknadsaktör för
verksamhet med ensamrätt i de fall där det inte finns skäl som talar för en driftsform av
anläggningen som är öppen även för andra, enligt kapitel 6 i järnvägslagen (2004:519) 54 .
Trafikverket har under en tid berett ett sådant ärende (TRV 2017/18160). I detta ärende har
den sökande gjort gällande ännu större medelsbehov för att rusta banan än de ovan
nämnda, och de inkluderar även elektrifiering. Den sökande (Skanska) avser att själv
finansiera dessa satsningar. Trafikverket beslutade den 18 februari 2020 att gå vidare i
ärendet och med processen att upplåta bandelen med nyttjanderätt.
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Omledning via de trafikerade tvärbanorna
Som framgått ovan kan godstrafik ledas om via tvärbanan Storuman – Hällnäs vid
trafikavbrott på Malmbanan mellan Boden och Gällivare eller på Stambanan genom Övre
Norrland mellan Boden och Hällnäs (se bild 13).
Bild 13. Omledning via Inlandsbanan och tvärbanan Storuman – Hällnäs.

För att kunna leda om ett antal tågpar behöver också driftplatser bevakas på Inlandsbanan,
eftersom gångtiden är cirka sju timmar på sträckan Storuman – Gällivare. Med den
utbyggda mötesstationen i Åmsele har kapaciteten på tvärbanan ökat och tenderat att göra
Inlandsbanan dimensionerande när det gäller omledning.
Sedan Botniabanan blev klar 2010 har behovet av omledning via Inlandsbanan generellt sett
minskat, åtminstone i de fall stopp uppstår på stambanan söder om Vännäs. Under de
senaste tjugo åren har fyra större omledningar ägt rum; 1997, 2008, 2011 och 2013. Vid
omledningen år 2008 användes tvärbanan Hällnäs – Storuman för transport av bland annat
gods från Volvo lastvagnar, och vid incidenten 2011 styrdes tåg med blandat gods via
tvärbanan Forsmo – Hoting och vidare till Östersund.
I maj 2013 inträffade urspårningar på stambanan norr om Vännäs respektive på
Malmbanan. Dessa föranledde omledning av tolv tåg via Inlandsbanan, från Gällivare till
Storuman. I något fall omleddes ett ståltåg hela vägen från Gällivare till Mora. Det
fungerade, om än med specialvillkor, därför att IBAB genomfört rälsbyte under 2012 på
sträckan Arvidsjaur – Gällivare. Därefter kunde axeltrycket höjas från 16 till 20 ton.
Ytterligare ett störningstillfälle i augusti samma år föranledde omledning av ytterligare sex
tåg via tvärbanan Storuman – Hällnäs. Sammanlagt omleddes alltså i storleksordningen
tjugo tåg via Inlandsbanan detta år.
Härutöver finns tillfällen då Inlandsbanan möjligen kunde ha använts för omledning om
banstandarden varit bättre. I mars 2005 inträffade exempelvis ett avbrott på Stambanan
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efter en plankorsningsolycka mellan ett tåg och en lastbil i Vindelns kommun i Västerbotten.
Cirka fyrtio tåg fick ställas in på grund av att omledningsmöjligheter saknades.
Inlandsbanan ansågs vid det tillfället inte utgöra ett verkligt alternativ på grund av för dålig
bärighet. Bärigheten var då begränsad till STAX 16 ton på delsträckan Arvidsjaur –
Jokkmokk.
Trots att omledning kräver diesellokskörning och restriktioner i hastighet och vikt visar
dessa exempel att industrin vid längre avbrott har nyttjat Inlandsbanan för att undvika eller
begränsa betydande inkomstbortfall eller kostnader för leveransgarantier och förlorad
goodwill.
Omledning i betydelsen alternativ framföringsväg
Som framgått ovan har det hittills krävts ganska omfattande störningar för att Inlandsbanan
ska användas för omledning. För att banan ska komma i fråga som alternativ framföringsväg
torde tröskeln vara ännu högre. En sådan omledningsfunktion får därför antas förutsätta
åtgärder i såväl infrastrukturen som tågplanerbetet samt eventuellt utvecklade
marknadserbjudanden.
I nationell plan för transportsystemet ligger vissa åtgärder som kommer att förbättra
kapacitetssituationen på bland annat Ostkustbanan, Stambanan genom övre Norrland och
Malmbanan. Det handlar om dubbelspår, förlängda mötesstationer och ökad bärighet. Trots
dessa åtgärder kommer kapacitetsutnyttjandet, enligt vår prognos för år 2040, att fortsatt
vara högt på bland annat följande sträckor:
• Boden – Gällivare (Malmbanan)
• Vännäs – Hällnäs (Stambanan genom övre Norrland)
• Bastuträsk – Luleå (Stambanan genom övre Norrland)
• Hällnäs – Lycksele (tvärbanan).
Mot bakgrund av denna kapacitetssituation är det tänkbart att Inlandsbanan skulle kunna
användas för planerad och mer varaktig trafik, och inte endast i stört läge. Ett annat skäl är
utbyggnaden av ERTMS som på kort till medellång sikt kan vara ett hinder för vissa
godstransporter.
Om tröskeln för marknadens aktörer att välja Inlandsbanan skulle sänkas, så skulle vår
gemensamma förmåga att möta den ökade efterfrågan på järnvägstransport därmed
förbättras. Det behöver inte nödvändigtvis handla om hela systemflöden, utan det kan vara
fråga om enskilda tåg. Ett antal aspekter, som vi kort berör nedan, behöver då beaktas.
I nationell transportplan ligger Norrbotniabanan från Umeå upp till Skellefteå, och i den
politiska Januariöverenskommelsen framgår att planeringen för att bygga Norrbotniabanan
i sin helhet ska intensifieras 55 . Därmed skapas på sikt ett mer redundant, tillförlitligt och
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kapacitetsstarkt järnvägsnät till och från de norra delarna av landet, vilket torde få effekten
att Inlandsbanans betydelse som omledningsstråk begränsas.
Möjligheterna att leda om trafik som normalt går med elfordon till oelektrifierade banor är
begränsad eftersom järnvägsföretagen inte har fler dieselfordon än vad som behövs i den
dagliga driften. För att omledning ska fungera med god transportkvalitet bör den därför vara
planlagd. Det måste finnas lok, lokförare och linjekunskap. Det här har branschen delvis
ordnat genom beredskapsplaner och samarbetsavtal, men vi bedömer att det finns
förbättringspotential som även inbegriper Trafikverket.
Fyrstegsprincipen inom transportplanering påbjuder att brister och begränsningar i
transportsystemet i första hand ska lösas med steg 1 eller 2-åtgärder. Det framstår därför
som rimligt att i avvaktan på den långsiktiga lösningen, dvs. Norrbotniabanan, i möjligaste
mån överväga icke-fysiska åtgärder. Det kan handla om utvecklade kontinuitetsplaner,
inklusive bättre förberedelser med servicetåg och röjningsfordon vid strategiska platser. På
Inlandsbanan bör trimningsåtgärder såsom siktförbättring vid plankorsningar vara en del av
sådana planer.
Den svenska strategin för införande av signalsystemet ERTMS förutsätter att nödvändig
fordonsutrustning på sikt anskaffas. I takt med att fler lok utrustas blir kuststråket med
södra Ådalsbanan och Botniabanan mer tillgängligt för godstrafiken.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Trafikverket att Inlandsbanan fyller en vital funktion som
omledningsbana vid störningar tills Norrbotniabanan är utbyggd. För störningar söder om
Vännäs har Inlandsbanan inte lika avgörande betydelse som omledningsstråk, och då krävs i
princip att Inlandsbanan är ett bättre alternativ än Botniabanan/Ådalsbanan.
Det är järnvägsföretagen och transportköparna som själva avgör vilken bana de vill
trafikera. För att Inlandsbanan ska kunna övervägas som alternativ framföringsväg krävs att
den är ett mer kostnadseffektivt alternativ än den ordinarie framföringsvägen.

4.5 Uppgraderad transportled för överflyttning och avlastning
4.5.1 Innebörden av funktionen
IBAB driver sedan 2017 ett projekt för att undersöka de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för en storskalig upprustning av Inlandsbanan. Det övergripande syftet är
att åstadkomma en godskorridor i inlandet som både är fossilfri och relativt okänslig för
störningar. Det ska ge både landsbygds- och näringslivsutveckling samt bidra till
regionförstoring. Bolaget benämner en sådan uppgraderad transportled ”Inlandslänken”. I
bilaga 3 presenterar IBAB en fördjupad beskrivning av projektet.
I konceptet ligger att Inlandsbanan uppgraderas till normal svensk standard, så att banan i
princip kan fylla samma funktion för genomgående transporter i nord-sydlig riktning som
kust- och stambanorna. Det handlar om att genomgående systemtåg, som i dag upptar
mycket kapacitet på kust- och stambanorna i Norrland, istället skulle kunna gå via
Inlandsbanan.
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Inlandslänken skulle, enligt IBAB, vara en del av intermodala eller multimodala transporter
mellan Narvik och Göteborg. Den skulle öka järnvägskapaciteten i Norrland och bidra till ett
mer robust och tillförlitligt transportsystem med hög redundans. I den standardhöjande
upprustningen inbegrips byte till helsvetsad räl på betongsliprar, som medger de lastvikter
och hastigheter som gäller på kust- och stambanorna.
Åtgärden skulle ha nationell betydelse för tillväxt och välfärd samt för regional utveckling
genom mer attraktiva resmöjligheter för såväl vardagsresande som besöksnäring. IBAB
menar vidare att en uppgraderad funktion för Inlandsbanan skulle främja klimatmål genom
förbättrade förutsättningar att välja järnvägstransport framför lastbilstransport. Här menar
bolaget att Trafikverkets planerade åtgärder enligt nationell plan ligger långt bort i tiden,
och att Inlandsbanan skulle kunna utgöra ett verkningsfullt bidrag till övergripande mål
snabbare och mer kostnadseffektivt.
En uppgraderad transportled som ska motsvara normal standard ställer krav på
användbarhet och tillgänglighet för såväl näringslivets transporter som personresor.
Funktionen ligger i linje med målsättningarna i IBAB:s ägardirektiv att öka
transportvolymerna av gods på Inlandsbanan och höja banstandarden. Den ligger även i
linje med målen kopplade till hållbarhetsaspekten tillgänglighet i hela landet enligt
Målbild 2030.

4.5.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna förutsättningar
Trafikverket delar i allt väsentligt den grundläggande beskrivning som IBAB gör beträffande
de utmaningar som transportsystemet står inför, inklusive de övergripande mål som
transportsystemet behöver anpassas till.
Vidare konstaterar Trafikverket att en uppgraderad transportled i den mening som avses här
är en funktion som Inlandsbanan aldrig har haft. Den skulle kräva mycket stora
infrastruktursatsningar och även beteendeförändringar hos varuägare och järnvägsföretag.
Befintliga systemupplägg på järnväg
På Malmbanan transporteras malm och rågods mellan Luleå och Narvik. Mellan Luleå och
Borlänge går stålpendeln längs Stambanan genom övre Norrland med stålämnen, skrot och
färdigvaror. Kopparslig är mineralråvara som transporteras från Aitik-gruvan i Gällivare till
Rönnskärsverken i Skellefteå och därifrån som kopparämnen vidare till Helsingborg.
Mineral för tillverkning av rostfritt stål går från Torneå till Outokumpus stålverk i Avesta.
När det gäller skogsprodukter går liner (wellpappråvara) från massafabriker längs kusten till
en terminal i Skövde och tillbaka med returpapper till fabrikerna i Umeå och Piteå.
Rundvirke går från Storuman, Lycksele, Hoting, Krokom och Ånge till fabrikerna vid kusten.
Andra logistikupplägg går med pappersprodukter ut i Europa och med returfrakter som kan
nyttjas av aktörer i andra branscher.
Inom fordonsbranschen går Volvopendeln med lastbilshytter från fabriken i Umeå till en
närbelägen kombiterminal där de lastas på tåg för transport till Volvos tillverkningsfabrik
utanför Göteborg.
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Systemuppläggen på järnväg framgår översiktligt av bild 14. Vissa systemflöden på
Stambanan kommer på sikt flytta över till Norrbotniabanan. Även om hela utbyggnaden inte
finns med i gällande plan så är den aviserad, bland annat i den politiska
Januariöverenskommelsen.
Av de olika systemuppläggen bedömer Trafikverket att livsmedelstågen skulle ligga närmast
till hands för en överflyttning. Dels börjar och slutar de i Norge, vilket kan ge
konkurrenskraftiga gångsträckor, dels ställs inte samma krav på bärighet som exempelvis
stålpendeln.
Bild 14. Upplägg med systemtåg.

Systemtåg
Malm och rågods
Stål (slabs), skrot
Kopparämnen
Liner, returfiber
Volvopendeln
ARE/NRE (livsmedel)
Rundvirke
Rundvirke
Rundvirke
Kopparslig
Mineral, stålämnen
Pappersprodukter, returer

Livsmedelstågen ARE/NRE) går mellan Narvik och Oslo. ARE-upplägget med fisk körs av
CargoNet mellan Narvik och Oslo. NRE är Schenkers tågprodukt och regleras i ett nytt avtal
med Green Cargo som startade i januari 2020 med fem tåg per vecka bestående av
konsumtionsvaror, läkemedel, lax och andra industrivaror.
Norsk fiskexport väntas öka betydligt i volym, liksom konsumtionsvaror till Norge. De ökade
transportbehoven driver också behov av ökad transportkvalitet och tillförlitlighet. I detta
ligger bland annat att kunna nyttja fler korridorer för att minska sårbarheten i
transportflödena.
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ARE/NRE-uppläggen skulle kunna få en kortare gångsträcka och minskade
trafikeringskostnader via Inlandsbanans norra omlopp. En sådan lösning skulle därmed
avlasta stambanan. En förutsättning för att gångsträckan ska bli kortare är att tågen går via
Meråkersbanan på norsk sida (se tabell 9). Det innebär också att tågen skulle kunna gå på
elektrifierade banor mellan Östersund och Oslo, eftersom Norge ska elektrifiera sträckan
mellan Trondheim och Storlien. Observera att vi här inte har bedömt förutsättningarna för
trafikering på norska sidan vad gäller exempelvis lutningar och kapacitet!
Trafikering via Inlandsbanan kan innebära färre tågmöten för ARE/NRE än om de går via
stambanan, vilket ger förutsättningar för ökad medelhastighet, men å andra sidan är det
betydligt längre mellan mötesstationerna och hastigheten lägre. Ytterligare en aspekt är att
Inlandsbanan för närvarande kräver lokrundgång i bland annat Arvidsjaur, vilket tar tid i
anspråk 56 . Om vi antar att det går att köra hela sträckan med samma lok så bedömer vi att
rundgångarna skulle addera minst sextio minuter till transporttiden.
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Tabell 9. Alternativa sträckningar och avstånd mellan Narvik och Oslo.
Sträcka

Avstånd

Narvik - Gällivare - Boden - Vännäs - Borlänge - Ställdalen - Kil - Oslo

1 872

Narvik - Gällivare - Östersund - Mora - Borlänge - Ställdalen - Kil - Oslo

1 885

Narvik - Gällivare - Östersund - Trondheim - Oslo

1 786

Nu överväger emellertid CargoNet att köra ARE-tågen till Malmö istället för Oslo, för att
snabbare nå kontinenten 57 . Om det blir en bestående lösning skulle den kortaste
gångsträckan vara Botniabanan och Ostkustbanan till Söderhamn, och därefter Södra
stambanan mot Malmö via Kilafors, Krylbo och Frövi. Inlandsbanan skulle inte kunna
erbjuda en kortare gångsträcka än någon alternativ framföringsväg. Avgörande för alla
upplägg med systemtåg är dock att kunna leverera med hög tillförlitlighet och god
effektivitet.
56F

Kapacitetssituationen i järnvägssystemet
Trafikeringen på det svenska järnvägsnätet är väldigt ojämnt fördelad. Vissa delar av
järnvägsnätet är hårt belastat medan andra delar har en betydligt lägre belastning.
Trafikverket beräknar regelbundet kapacitetsutnyttjandet i järnvägssystemet och redovisar
detta för ett genomsnittligt vardagsdygn och för de två mest bråda timmarna. Upplägg med
systemtåg ställer krav på lokomlopp och utplacering av förare etc. på ett sätt som gör att
uppläggen inte kan ruckas hur mycket som helst, och därför tenderar befästa högt
kapacitetsutnyttjande i vissa områden.
I det här fallet övervägs möjligheten att flytta hela systemupplägg från befintlig sträckning
till Inlandsbanan, vilket skulle vara en avsevärt större förändring än ruckningar av tiden på
befintlig bana. Trafikverket anser därför att kapacitetssituationen för ett genomsnittligt
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dygn är ett väl så relevant mått för att illustrera tillståndet såväl i dag som prognosåret
2040, efter planerade åtgärder.
Tillståndet i dag avser 2019 och redovisas översiktligt i bild 15. När kapacitetsutnyttjandet
överskrider 80 procent är känsligheten för störningar hög, medelhastigheten låg och det blir
mycket svårt att få tider för att underhålla banan (röd färg i bild 15). Under 2019 har
kapacitetsutnyttjandet påverkats av snabbtågstrafiken på Ostkustbanan, som ökat till
timmestrafik.
Kapacitetsutnyttjande inom intervallet 61 – 80 procent innebär att en avvägning mellan
antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet måste göras. Trafiken är då
störningskänslig och det är svårt att hitta tider för banunderhåll (gul färg i bild 15). När den
använda kapaciteten understiger - eller är lika med 60 procent finns det utrymme för
ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan (grön färg i bild 15).
Bild 15. Kapacitetsutnyttjande ett vardagsmedeldygn 2019.
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Som framgår av bild 15 finns inga stora kapacitetsbegränsningar sett över ett vardagsdygn.
För de två mest bråda timmarna överstiger dock kapacitetsutnyttjandet 80 procent i stora
delar av det järnvägssystem som används av systemuppläggen. Det handlar bland annat om
stora delar av Malmbanan, tvärbanan Storuman – Hällnäs och stambanan mellan Vännäs
och Mellansel.
Fortfarande 2040 räknar vi med betydande kapacitetsbegränsningar i järnvägssystemet
även sett över dygnet, vilket grovt illustreras i bild 16. I prognosen är hänsyn tagen till de
åtgärder som ligger i fastställd nationell plan. Den del av utbyggnaden som ligger i planen
mellan Umeå och Skellefteå medför att delar av godstrafiken kan ledas denna väg, men de
stora flödena antar vi kommer att ledas via Stambanan genom övre Norrland till dess att
utbyggnaden fullföljts. Kapacitetsbrister på denna del antar vi därför kommer att bestå i ett
2040-perspektiv, liksom på delar av Malmbanan och Ostkustbanan 58.
57F

Bild 16. Kapacitetsbegränsningar ett vardagsmedeldygn 2040.
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Trafikverket. Tågtrafik i Basprognos 2040… Publikationsnummer 2018:090.
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Potentialen för överflyttning från väg till järnväg
I detta uppdrag ligger att Trafikverket ska överväga potentialen för överflyttning av
transporter från väg till järnväg (se bilaga 1). Frågan har framförallt betydelse för
godstransporter. Vi avser att besvara frågan i huvudsak genom kvantitativ analys i den
samhällsekonomiska fördjupningsdelen av uppdraget (se vidare avsnitt 5). Vi gör redan nu
vissa överväganden som följer nedan.
Lastbil är ofta det enda transportalternativet för den sista sträckan från hamn eller terminal
till kund, men även för råvarutransporternas första led från skogen till fabrik eller
järnvägsterminal. Redan på 1990-talet bedömde IBAB att en större upprustning kan ge en
överflyttning på 1,5 miljoner nettoton till järnvägen, motsvarande cirka 7 tåg eller 230
lastbilar per dygn och femdagarsvecka 59 . Det skulle innebära en dryg fördubbling av det
totala antalet tåg som trafikerade banan 2019 (se avsnitt 2.2).
58F

Trafikverket har i december 2019 redovisat generella hinder och utmaningar när det gäller
överflyttning från väg till järnväg 60 . Dessa hinder handlar framförallt om järnvägens svagare
konkurrenskraft gentemot vägsystemet, och om godstågens lägre prioritering i planeringen
av tågtrafiken. Till problembilden för järnväg hör också bristande tillförlitlighet och
flexibilitet samt krångel med administration och byråkrati för att få tågläge. Dessutom vet vi
att trafikslagsfördelningen har varit stabil över tid.
59F

I ett annat regeringsuppdrag har Trafikverket identifierat åtgärder som verket självt kan
vidta för att förbättra förutsättningarna för överflyttning från väg till järnväg 61 . Det handlar
bland annat om att mer aktivt och medvetet försöka främja järnvägstransport i planeringen
av transportsystemet, och att marknadsanpassa och tillgängliggöra kapacitetsplaneringen på
järnväg.
60F

När det gäller mer specifika förutsättningar för överflyttning till Inlandsbanan menar
Skogforsk i en analys att godstransporterna på Inlandsbanan ofta är korta, och att den
ekonomiska skillnaden mellan lastbil och tåg därför är relativt liten. Järnvägstransport blir
generellt sett lönsammare än vägtransport på avstånd överstigande 150 kilometer. Vidare
konstateras att lastbilstransporter är mer flexibla och enklare att styra logistiskt, samt att
det medför svårigheter i hanteringen att transportera flera markägares virke på samma tåg.
Dessutom är inte miljövinsten av att flytta över transporter från väg till järnväg lika stor vid
dieseldrift som om banan varit elektrifierad eller loken drivits med förnybart drivmedel. 62
61F

Gods har endast undantagsvis fraktats genomgående mellan Inlandsbanans ändpunkter.
Däremot har det funnits många förbindelser som tillsammans täckt hela eller stora delar av
Inlandsbanan. Den mest genomgående järnvägstransporten har varit kalk från Dalarna upp
till malmfälten, och som framgått ovan är sådan transport nu åter föremål för
testverksamhet. För att få en överflyttning till stånd brukar det anses att åtminstone en

Statskontoret 1997:3, sid. 98 f.
Rapport. Identifiera eventuella hinder för ökad omlastning till järnväg, samt analysera och föreslå
hur ökad intermodalitet kan stimuleras. TRV 2018/93255.
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längre sammanhängande sträcka ska ha enhetlig standard, men som konstaterats i avsnitt 2
är banstandarden varierande längs Inlandsbanan.
En aktuell men svårbedömd fråga är också vad tyngre och längre fordon,
energieffektivisering och elektrifiering av vägtransporter kommer att innebära. Detsamma
gäller ambitionen att överföra transporter från väg till sjöfart, vilket är ett motiv bakom
satsningarna på hamnarna i både Luleå och Umeå i gällande plan. Dessa utvecklingar kan
både försvåra och minska behovet av överflyttning från väg till järnväg.
Transporterna på E45
E45 – även benämnd Inlandsvägen – löper parallellt med hela bansträckningen, från Mora
till Gällivare (se bilaga 2). En mycket grov beräkning för 2018 visar att trafikarbetet på E45,
i de kommuner som kringgärdar Inlandsbanan, uppgick till drygt 80 miljoner
fordonskilometer tung trafik, inklusive bussar. Om en lastbil antas ha den genomsnittliga
lasten 13 ton, vilket är ett nationellt genomsnitt enligt officiell statistik, skulle
transportarbetet bli cirka 1 miljard tonkilometer. Detta kan visserligen vara en överskattning
på grund av att busstrafiken är inkluderad. Dessutom går uppskattningsvis 15 – 20 procent
av lastbilstransporterna utan last, inte minst rundvirkeslastbilarna. Beräkningen visar likväl
att transportarbetet på Inlandsbanan (se avsnitt 3.1) utgör en mycket blygsam andel av
transportarbetet i hela Inlandsstråket.
Lastbilstransporter är generellt kortare än järnvägstransporter, men statistiken visar också
att den genomsnittliga transportsträckan per inrikestransport på väg var längst där starten
utgick från mycket avlägsna landsbygdskommuner 63 . Eftersom järnvägens komparativa
fördelar ökar med längre avstånd kan man tänka sig att det därför finns en latent potential
för överflyttning från E45 till Inlandsbanan, om förutsättningarna är de rätta.
62F

Från att tidigare ha varit en riksväg innebar klassificeringen av Inlandsvägen som
Europaväg år 2006 vissa krav på standard, bland annat i fråga om beläggning och kapacitet.
E45 ingår också i det nationella stamvägnätet och är utpekad som funktionellt prioriterat
vägnät för godstransporter, långväga personresor och, såvitt avser vissa delsträckor, för
daglig pendling med bil eller kollektivtrafik. Som en följd av detta är E45 ett utpekat
riksintresse, vilket bland annat innebär att anläggningens funktion ska säkerställas. E45
ingår också i det övergripande transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och har därmed
även en viss internationell betydelse.
Trafikverket har, på uppdrag av regeringen, beslutat anpassa hastigheterna i vägsystemet
efter vägarnas utformning. Förändringarna innebär att för vägar som i dag har
hastighetsbegränsningen 100 km/h men saknar mitträcke, kommer en sänkning till 80
km/h att ske. Förändringarna kommer ske löpande och ska vara genomförda senast 2025.
Tunga godstransporter påverkas inte av förändringen, eftersom tunga lastbilar inte får köra
fortare än 80 km/h. Däremot kan persontrafiken och transporter med lätta lastbilar få
förlängda restider. Förändringen är emellertid begränsad till vägar som har minst 2 000
fordon per dygn.
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För Jämtland-Härjedalen kommer förändringarna att ske redan 2020 och påverka följande
sträckor:
• Östersund – Häggenås (cirka tjugo kilometer)
• Åsarna – Brunflo (cirka femtio kilometer)
• Nilsvallen – Älvros (cirka tretton kilometer).
En temporär hastighetssänkning är också aviserad på sträckan Mora – Orsa, men där är
samtidigt mitträckesseparering planerad enligt fastställd nationell plan, varefter hastigheten
åter kommer att höjas.
Sammanfattningsvis bedömer Trafikverket att de förändrade hastigheterna på E45 inte
kommer att påverka behovet av transporter på Inlandsbanan i någon nämnvärd
utsträckning.
Sammanfattande bedömning
Trafikverket konstaterar att det skulle krävas avsevärda infrastruktursatsningar för att i
någon utsträckning kunna attrahera transporter från kust- och stambana till Inlandsbanan.
I samhällsekonomisk mening bör större ekonomiska satsningar helst ge effekt direkt, och
inte vara beroende av många andra åtgärder. De järnvägsföretag som eventuellt överväger
att lägga över trafik skulle emellertid behöva investera i lok och nya logistiksystem som
innefattar personalplanering 64 . Det kan handla om avsevärda kostnader som
järnvägsföretagen skulle behöva övervältra på transportköparna. Det finns med andra ord
betydande osäkerheter när det gäller vilka effekter ett spårbyte på Inlandsbanan skulle ge.
Vi bedömer därför osäkerheterna som större jämfört med om motsvarande satsning skulle
ske på kust- eller stambanorna.
63F

Enligt Trafikverkets uppfattning finns också en hel del trimningsåtgärder som skulle kunna
övervägas på befintliga elektrifierade kust- och stambanor, och som vi bedömer skulle ge
säkra kapacitetseffekter. Dit hör höjd hastighet, höjd växelhastighet till sidotågvägar, längre
mötesspår, mellanblocksignaler, nya mötesstationer, repeterbaliser, triangelspår, högre
bärighet, större lastprofil och kurvrätningar. Vi bedömer alltså att man med optimeringar
och begränsade ombyggnationer kan adressera de övergripande utmaningarna i
transportsystemet på ett resurseffektivt sätt.
En överflyttning av ett upplägg för systemtåg är en mycket stor organisatorisk förändring
som det är upp till järnvägsföretagen och deras kunder att själva besluta om. Det är också
dessa aktörer och deras preferenser som i grunden styr kapacitetstilldelningen.
Överflyttning av transporter från kust- och stambanor till Inlandsbanan förutsätter därför
att det finns påtagliga fördelar för järnvägsföretagen och transportköparna.
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4.6 Testbädd för innovation
4.6.1 Innebörden av funktionen
Innovation handlar i det här sammanhanget om att utveckla lösningar som gör
järnvägstransport mer konkurrenskraftig. Det kan exempelvis handla om hur kapaciteten i
järnvägssystemet kan nyttjas mer effektivt, metoder för prediktivt underhåll, effektivare
godstransporter genom längre och tyngre tåg samt ökad automatisering och digitalisering.
Sverige står inför utmaningen att minska utsläppen från transportsektorn, utan att skära
ned på den godstrafik som närings- och välfärdsmässigt föder Sverige. Att nå klimatmål och
transportpolitiska funktionsmål inom ramen för hållbarhetssträvan kommer kräva
innovation inom transportsystemet, och inte minst inom järnvägen som har stora
begränsningar bland annat i fråga om kapacitet.
Järnvägssystemet behöver utvecklas i flera avseenden för att möta morgondagens
transportbehov. I beslutet om gällande nationell plan framhöll regeringen att Sverige ska ha
en robust, miljöanpassad och pålitlig transportinfrastruktur som ligger i framkant när det
kommer till innovativa och effektiva lösningar. En funktion som testbädd för innovativa
lösningar bör således kunna bidra till ett både tillgängligare och miljösmartare samhälle på
längre sikt, och ligger därför i det nationella intresset. Kopplingen mellan en sådan funktion
och de övergripande målen i Målbild 2030 respektive IBAB:s ägarstyrda mål är således mer
indirekt.

4.6.2 Trafikverkets överväganden om funktionen
Allmänna förutsättningar
Testbäddar i den vida bemärkelse vi avser kan etableras med så olika syften att det inte går
att fastställa en generell kravbild som skulle behöva uppfyllas. Beroende på syfte kan en
testbädd vara dedikerad eller bygga på öppna spår där testverksamhet förenas med
ordinarie tågdrift.
Dedikerade spår har vissa fördelar. Det kan handla om att kunna erbjuda vissa typer av
tester som inte är lämpade på banor med ordinarie tågtrafik, såsom överbelastningar.
Öppna spår kan däremot erbjuda fördelen att tåg förses med olika utrustning för test i
samspel med verklig trafikmiljö.
Innovation kan typiskt sett handla om teknik, affärsmodeller eller styrning. Teknik är ofta
en fråga om att testa fordon eller komponenter och deras egenskaper. Affärsmodeller kan
exempelvis handla om att testa en växelfunktion där man betalar för tillgänglighet och
prestanda istället för att köpa en växelutrustning. Styrning handlar enkelt uttryckt om den
institutionella inramningen kring en produkt, tjänst eller funktion.
När det gäller teknik kommer kraven från järnvägsföretag, fordons- och
komponenttillverkare på en europeisk marknad sannolikt att kräva en modern anläggning
med prestanda som motsvarar den i vilka de testade produkterna senare ska användas. De
båda sistnämnda typerna av innovation kräver kanske däremot inte en hög banstandard.
Den typ av testbädd som är tänkt att etableras på sträckan Arvidsjaur – Jörn är dedikerad,
vilket innebär att banan inte är avsedd att vara öppen för allmän trafik. Sådana banor kan
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lämpa sig väl för vissa fordonstester och extrema belastningar. Detta utesluter dock inte att
omledning vid behov skulle kunna ske längs denna sträcka när den har rustats, vid större
störningar på ordinarie sträckor 65 . Tvärtom uttrycker Skanska stor förståelse för att banan,
efter en omfattande rustning, vid behov ska kunna användas för omledning även om den
inte är öppen för allmän trafik.
64F

Det finns intresse från både fordons- och komponenttillverkare att i verklig miljö, dvs.
utanför labbmiljö, testa olika produkter och funktioner. Om en dedikerad testbädd etableras
på sträckan Arvidsjaur – Jörn, efter en större upprustning av den bandelen, utesluter inte
det att andra former av innovativa lösningar kan testas på bandelar längs Inlandsbanan. Det
behövs nämligen olika typer av testbäddar som är anpassade för olika ändamål 66 . Vissa
former av digitaliserade innovationer eller affärsmodellutvecklingar behöver exempelvis inte
utföras på dedikerade banor, och kräver kanske inte heller en hög banstandard.
65F

Ett exempel på aktuell fråga inom det europeiska gemensamma forsknings- och
innovationsprogrammet för järnväg – Shift2Rail – handlar om hur vagnar i godståg kopplas
ihop. I dag sker denna hopkoppling i huvudsak manuellt vilket är riskfyllt, tidsödande och i
slutändan något som begränsar tågens längd och vikt. Ett automatkoppel för godstrafik
skulle öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften för gods på järnväg. Det finns nu
ett behov av att på europeisk nivå hitta den lämpligaste automatiserade koppeltypen, och för
detta syfte utföra praktiska tester. I detta fall skulle sådana kunna utföras i öppen trafikmiljö
och med diesellok.
Avancerad testbädd för fordon, bana och komponenter med mera
Syftet med en testbädd har beskrivits av bland andra Rail Test Nordic, och handlar ytterst
om att åstadkomma ett mer tillförlitligt järnvägssystem som bättre kan bidra till
övergripande mål. Tester kan handla om hastighet, vinterprestanda, signalering,
kraftöverföring med mera. Det kan också handla om säkerhetssystem och
katastrofberedskap. Det betyder att testverksamheter kan ha sysselsättningseffekter i
berörda regioner.
Enligt Skanska är behovet i Europa av testkapacitet inom järnvägen stort 67 . Inlandsbanan
och de anslutande tvärbanorna har en del naturliga förutsättningar som är gynnsamma för
etablering av en avancerad testbädd. Det handlar bland annat om längre raksträckor,
begränsad eller obefintlig konventionell trafik, klimatförhållanden och möjligheten att
utforma testbädden för industrins behov från grunden.
66F

Om det pågående förändringsärendet skulle leda till att en testverksamhet etableras på
sträckan Arvidsjaur – Jörn, kommer det ske först efter en större rustning av bandelen.
Någon ytterligare dedikerad testbädd torde då inte vara nödvändig under överskådlig tid,
men Inlandsbanan skulle kunna påverkas på i huvudsak två sätt. Det handlar om att fordon
och komponenter som ska testas kan transporteras via Inlandsbanan, vilket innebär en ny
transportuppgift för Inlandsbanan. Det handlar också om att testbanan skulle kunna
användas i händelse av omledning (vilket företrädare för Skanska bekräftat), i vilket fall
Inlandsbanan kommer nyttjas från Gällivare till Arvidsjaur.

Tjänsteanteckning. Samtal med Skanska 14 november 2019.
Källa: Järnvägstekniskt centrum, Luleå universitet.
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Fossilfri tågdrift på banor som inte är elektrifierade
I Europa pågår arbete för att utveckla klimatneutrala tåg för trafikering på spår som inte är
elektrifierade. Sådana tåg måste således ”medföra” sin egen energiförsörjning, exempelvis i
form av bränsleceller där vätgas och syre omvandlas till elektricitet, eller eldrift med
batterier som kan laddas från kontaktledning vid knutpunkter eller ändstationer. Tillverkare
som Alstom och Bombardier utvecklar nu denna typ av tåg.
Tekniken med bränsleceller handlar om att konvertera dagens diesellok till vätgasdrift, och
därigenom kunna eliminera koldioxidutsläppen från transporterna. Åtgärden skulle enligt
debattörerna även förbättra robusthet och tillförlitlighet. Vätgasdrift skulle nämligen
innebära att elektrifiering inte behövs vilket, förutom att minska investeringsbehovet, även
minskar sårbarheten. I Sverige skulle vätgasen produceras genom vind- och vattenkraft,
som det ju finns rikligt av i Inlandsbanans direkta närhet.
I Tyskland har ett projekt med vätgasdrivna regionaltåg genomförts framgångsrikt under
2018, vilket innebär att dieseltåg på sikt kan komma att fasas ut på icke-elektrifierade
järnvägar. Nu ska testet utvärderas och därefter är avsikten att börja ersätta dieseltågen,
med start i slutet av 2022. Även Storbritannien har upprättat mål om att, innan år 2040,
byta ut samtliga dieseldrivna tåg mot vätgas- och bränslecellsdrivna alternativ.
I en debattartikel den 4 september 2019 skriver IBAB om den nationella utmaningen att
ställa om transportsektorn för att minska utsläppen så att målen i Agenda 2030 kan nås. En
åtgärd handlar om vätgasdriven järnväg, ett tekniksprång som skulle ha stor potential för
svenskt hållbarhetsarbete.
Enligt en avsiktsförklaring mellan IBAB och det norska kraftbolaget Statkraft som
offentliggjordes i december 2019, avser parterna tillsammans att genomföra ett pilotprojekt
för att utreda vätgasdriven godstrafik under 2020 – 2021. Det handlar om att närmare
utreda konvertering av Inlandsbanans dieseldrivna draglok till vätgasdrift. Vid positiva
resultat avser man i nästa steg upprätta vätgasproduktion och tillhörande infrastruktur samt
genomföra tester av vätgasdriven godstrafik på järnväg.
Tågväxelvärme
Ett annat exempel på innovation är självreglerande tågväxelvärmare som har installerats i
växlarna på Röjan station i Bergs kommun. Det är första gången denna tekniska lösning
testas i vintermiljö. Testet är ett gemensamt projekt mellan IBAB och den svenska
innovatören Conflux AB, och kommer att pågå över vintern 2020. Det unika med systemet
är att de elektriska värmarna inte kan överhettas och inte behöver någon regleringselektronik eller något överhettningsskydd.
Fossilfri kalk- och makadamtransport
Som framgått ovan avser IBAB och LKAB tillsammans utreda bärigheten och kapaciteten på
sträckan Orsa – Gällivare för transporter av kalk och makadam. Under 2020 avser man att
genomföra godstransporter på försök. För LKAB:s del kan positiva resultat leda till ett
framtida samarbete, eftersom bolaget vill fasa ut sina dieseldrivna terminallok.
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5. Ambitionsnivåer
I det nu aktuella uppdraget ligger att utpekade brister ska vara så pass utredda att de kan
övervägas i kommande planrevidering och - såvitt avser Inlandsbanan - att analysera
överflyttning från väg till järnväg (se bilaga 1).
I Trafikverkets förra utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet
gjordes vissa översiktliga samhällsekonomiska överväganden 68. Bland annat gjordes
bedömningen att en standardhöjning av Inlandsbanan inte påtagligt skulle generera mer
transporter på järnväg under då aktuella förutsättningar vad gäller transportkostnader och
andra konkurrens- och marknadsmässiga förutsättningar. Satsningar på Inlandsbanan
bedömdes sannolikt inte vara samhällsekonomiskt motiverade. Samtidigt konstaterades att
valet av konkreta åtgärder ska bedömas utifrån bland annat genomförda
samhällsekonomiska kalkyler (a.a. sid. 4).
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Flera utredningar har bedömt att Inlandsbanan har en potential, och att denna potential
förutsätter stora satsningar samt att dessa perspektiv måste betraktas samtidigt (se
referensmaterial).
Mot denna bakgrund bedömer vi sammantaget att fördjupade och trafikslagsövergripande
samhällsekonomiska analyser är motiverade.
Hur kan fördjupade samhällsekonomiska analyser genomföras?
En samlad effektbedömning (SEB) är ett sätt att strukturerat och sammanfattande beskriva
en föreslagen åtgärd, dess kostnader och de effekter som den förväntas få om den skulle
genomföras. I en SEB beskriver vi en åtgärds effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv:
• samhällsekonomisk analys med effekter som värderats monetärt eller bedömts
• transportpolitisk målanalys
• analys av hur nyttorna fördelar sig.
Den samhällsekonomiska analysen handlar om ett handlingsalternativs ekonomiska
konsekvenser och totala värde för samhället som helhet. Effekterna delas upp i
infrastrukturkostnad, effekt på volymen resor och externa effekter. Dessa samlade effekter
ställs sedan mot kostnaden för att genomföra åtgärden.
Den transportpolitiska målanalysen visar huruvida åtgärden skulle ge ett positivt bidrag till
transportpolitisk måluppfyllelse när det gäller exempelvis medborgarnas resor och
förbättrad tillgänglighet. Fördelningsanalysen visar hur nyttorna av åtgärden fördelar sig,
exempelvis på olika näringsgrenar eller olika delar av landet.
Trafikverket bedömer att analyser av satsningar på Inlandsbanan är möjliga att göra i
modellen Samgods, trots relativt små trafikvolymer 69 . Det är minskade transportkostnader
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Trafikverket. Publikation2013:108.
Samgods är ett trafikslagsövergripande verktyg som används för att göra analyser, bedömningar
och prognoser för godstrafik på nationell nivå.
68
69
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som utgör nyttan i den samhällsekonomiska kalkylen, och Samgods indikerar grovt vilken
överflyttning från väg till järnväg som skulle bli resultatet av en viss satsning, inklusive vilka
varugrupper det handlar om.
En tänkbar effekt i Samgods av en åtgärd på Inlandsbanan är att godsflöden från exempelvis
Stambanan flyttar över, och att färre tåg på Stambanan ger restidsvinster för exempelvis
persontåg. Sådana vinster kan kvantifieras och utgör en del av den nytta som i möjligaste
mån bör beaktas. Det förutsätter att analyser även sker i modellen Sampers eller Bansek 2,
där den förstnämnda modellen även ger resultat i form av överflyttning av personresande
från väg till järnväg.
Trafikverket har under våren 2019 beslutat om förutsättningarna för en ny basprognos som
ska börja tillämpas under 2020. Den har basår 2017 och bygger liksom tidigare på beslutad
och aviserad politik, inklusive fastställd nationell plan. Nu bygger den även på klimatlagens
mål om sjuttio procent reducering av koldioxid. Under 2020 kommer Trafikverket dessutom
att börja tillämpa nya kalkylvärden och marginalkostnader enligt ASEK 7.0.
Eftersom val av åtgärder bör baseras på en gemensam grundanalys, inklusive nämnda
förutsättningar, kommer den fördjupade analysen avseende Inlandsbanan att genomföras
som en separat del enligt principer som beskrivs nedan.
Vissa förutsättningar för den fördjupade analysen
I avsnitt 5.2 och 5.3 nedan presenterar vi två utredningsalternativ som närmare bör
övervägas i den fördjupade analysen. Som en allmän förutsättning utgår vi från att
analyserade åtgärder på Inlandsbanan sker inom befintlig järnvägsanläggning och utan ny
planprövning. Det betyder att ingen ny mark tas i anspråk, och att ingen ny järnvägsplan
behöver upprättas.
Som framgått i avsnitt 1.3 faller ej trafikerade bandelar utanför denna bristanalys. Det har
betydelse i den samhällsekonomiska analysen, eftersom resultaten är mer tillförlitliga när de
bygger på en trafikering som i utgångsläget är kalibrerad i analysmodellerna.
I den nya basprognosen är trafikeringen kalibrerad mot ett nuläge (2017). Prognosen ger
bland annat antalet personkilometer och antalet resande per station. För godstrafik visar
prognosen bland annat antalet godståg och godsflöden i olika stråk. För Inlandsbanan ligger
emellertid ingen persontrafik i basprognosen, eftersom det inte finns en tillräckligt
regelbunden trafik. Det betyder att åtgärder på Inlandsbanan inte ger beräkningsbara
effekter vad gäller persontrafik på just den banan. Däremot kan åtgärder på Inlandsbanan
som påverkar godsflöden ge sådana effekter för persontrafiken i andra delar av
transportsystemet. Det kan exempelvis handla om restidsvinster som uppstår till följd av att
godsflöden förändras.
När det gäller trafiken framhåller IBAB den norska transittrafiken som viktig när det gäller
Inlandsbanans potentiella nyttjande. I vår basprognos finns transittrafik med inklusive
ARE/NRE-tågen som i dag går via Stambanan genom övre Norrland, men som hypotetiskt
skulle kunna gå via Inlandsbanan. Denna trafik bedömer vi också kan analyseras i våra
prognosmodeller.
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När det gäller transittrafik bör man dock vara klar över att nyttorna av åtgärder i allmänhet
tillfaller utlandet, medan kostnaderna landar i Sverige. Detta förhållande skulle principiellt
kunna hanteras genom samfinansiering eller infrastrukturavgifter. I fallet med ARE/NRE
skulle nyttor även kunna uppkomma i form av restidsvinster på Stambanan.
De åtgärder som redovisas i avsnitt 5.2 och 5.3 nedan utgår från den tillståndsbeskrivning
och tänkbara funktioner med mera som redovisats i denna del av uppdraget. De kostnader vi
redovisar i utredningsalternativen nedan bygger på Trafikverkets schabloner för BESTarbeten (bana, el, signal och tele) och innefattar inte exempelvis byggherre- och
projekteringskostnader. Syftet är endast att ge en uppfattning om kostnaderna. Den
närmare utformningen av utredningsalternativen, inklusive kostnadsindikationer, får anstå
till den fördjupade analysen.

5.1 Jämförelsealternativ – Vidmakthålla nuvarande standard
I jämförelsealternativet ingår de åtgärder i transportsystemet som ligger i beslutad nationell
plan för transportsystemet 2018 – 2029.
Som framgått i avsnitt 2 är driftbidraget den helt dominerande intäktskällan för IBAB. I den
nationella planen för transportsystemet 2018 – 2029 är ramen för driftbidraget 1 800
miljoner för hela perioden. Kostnaderna uttrycks realt i 2017 års prisnivå.
Inlandsbanans banunderbyggnad
Det finns åtgärdsbehov på Inlandsbanan som är att hänföra till vidmakthållandet av
infrastrukturen, som inte är akuta men däremot bedöms nödvändiga för att långsiktigt
kunna upprätthålla befintliga funktioner.
De cirka 200 järnvägsbroarna närmar sig en ålder av 100 år, vilket ligger nära normal
avskrivningstid för den anläggningstypen. Inom prognoshorisonten (2040) kommer de att
ha uppnått eller väsentligen närmat sig sin ekonomiska livslängd. Sweco har bedömt att i
princip alla stålbroar (som är den vanligaste konstruktionen) längs sträckan är i behov av
ommålning eller utbyte inom 20 år 7 0 . IBAB har i sitt äskande till Trafikverket redovisat ett
behov om 200 miljoner kronor för bromålning, jämnt fördelat över tio år (se också avsnitt
2.1.3).
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Det finns också fler än 1 500 trummor längs Inlandsbanan, dvs. i genomsnitt fler än femton
per tio kilometer järnväg. De har besiktats och IBAB har äskat cirka 100 miljoner kronor för
åtgärder och byten, även här jämnt fördelat över tio år.
De medel som IBAB äskat för åtgärder i banunderbyggnaden uppgår således sammantaget
till cirka 300 miljoner kronor. För att banan ska kunna vidmakthållas och nuvarande
funktioner bestå, bedömer vi däremot att dessa åtgärder kan behöva genomföras inom
prognoshorisonten. Detta bör i så fall beaktas i jämförelsealternativet, antingen genom ett
antagande om att nödvändiga medel kommer att tillföras eller genom bedömningar av hur
jämförelsealternativet påverkas av att åtgärderna inte genomförs.
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Sweco. Genomgång broar Mora – Gällivare. 2018-11-28.
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Tabell 10. Åtgärder på Inlandsbanan i JA Vidmakthålla.
Bandel Sträcka
Tid/Åtgärd/Kostnad (mnkr)
265

Mora – Sveg /
Orsa – Furudal

264

Sveg – Brunflo

262

Ulriksfors – Strömsund

261

Östersund – Hoting

165

Hoting – Storuman

164

Storuman – Arvidsjaur

161

Arvidsjaur – Gällivare

År 2018 – 2029. Vidmakthållande av banan.

JA total kostnad

1 800 mnkr

5.2 Utredningsalternativ 1 – Partiell upprustning
En tidigare analys av samhällsnyttan med satsningar på Inlandsbanan visade bland annat
att det, utifrån ett strikt trafikmässigt perspektiv, inte är motiverat med uppgraderingar.
Däremot kunde fortsatt underhåll och viss upprustning på valda delar vara motiverade om
hänsyn tas till indirekta sysselsättningseffekter. 7 1
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En utveckling mot hållbara godstransportlösningar förutsätter att järnvägstransporter blir
effektivare, och att samverkan och överflyttning mellan trafikslagen förbättras. Det är därför
viktigt att upprätthålla standarden på sådana lågtrafikerade banor som är viktiga för
näringslivet.
Trafikverket anser, på dessa grunder, att det finns skäl att utforma ett utredningsalternativ
som innebär en partiell upprustning för att åtgärda de bandelar som har lägst prestanda och
konkurrenskraft. Det handlar om åtgärder på sträckorna Arvidsjaur – Gällivare och
Sveg – Brunflo. Detta utredningsalternativ överensstämmer delvis med den beskrivning
IBAB gör av en ”minimirustning” i sitt anslagsäskande.
Åtgärderna i detta utredningsalternativ syftar till att banans etablerade funktioner ska
kunna befästas och utvecklas. Det handlar om att godståg ska kunna framföras med STAX
22,5 ton och STH 70 km/h, eventuellt med vissa hastighetsnedsättningar kring broar etc.
I detta utredningsalternativ har bandelarna fortfarande skarvspår och träsliprar.
Godstågens hastighet överstiger inte den som redan gäller för persontåg. Därigenom
begränsas följdåtgärder i form av vägskydd och plankorsningar. Nedan följer en närmare
beskrivning av de föreslagna åtgärderna i detta utredningsalternativ.
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Statskontoret 1997:3. Nya villkor för Inlandsbanan.
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5.2.1 Byte och förtätning av sliprar samt rälsbyte – bandel 161
Som framgått i avsnitt 2.1 är tillståndet på sträckan Arvidsjaur – Gällivare (bandel 161)
eftersatt och standarden låg. Det eftersatta underhållet för sliprar är betydande och kan,
enligt IBAB:s bedömning, inte reduceras på annat sätt än genom byte. Utan åtgärd bedömer
IBAB att bandelen på sikt kan komma att stängas av trafiksäkerhetsskäl, vilket skulle
omintetgöra den omledningsfunktion som alltjämt har betydelse.
IBAB har utformat planer för en uppgradering som skulle möjliggöra att godståg kan
framföras med STAX 22,5 ton i 70 km/h. De huvudsakliga åtgärderna skulle avse byte och
förtätning av träsliprar längs den cirka 270 km långa bandelen i tre etapper:
1.

delsträckan Arvidsjaur – Varjisträsk

2. delsträckan Varjisträsk – Jokkmokk
3.

delsträckan Jokkmokk – Gällivare.

För att ge en grov kostnadsindikation antar vi här att det finns 1 500 sliprar per
spårkilometer, att 500 av dessa behöver bytas samt att kostnaden är 1 000 kronor per sliper.
Det skulle innebära att cirka 135 000 sliprar skulle bytas på hela bandelen, till en
uppskattad kostnad på cirka 135 miljoner kronor. Samma grusballast kan användas som
i dag.
För att ytterligare öka kapaciteten och höja hastigheten krävs även rälsbyte från klena räler
(34 kg) till en standard motsvarande BV50 (50 kg) på en drygt 80 kilometer lång del av
sträckan Arvidsjaur – Gällivare. Här antar vi att kostnaden för byte av räler kan uppgå till
2 500 per kronor per spårmeter, vilket skulle innebära en kostnad på cirka 210 miljoner
kronor.
Eftersom Trafikverket byter räler av dimension 50 kg under planperioden skulle en
kostnadsbesparing kunna göras om begagnade räler kan återanvändas. Vår bedömning är
emellertid att järnvägslagens bestämmelser om driftskompatibilitet och väsentliga krav på
komponenter, som exempelvis kan avse räler, sliprar och befästningar, endast möjliggör
sådan återanvändning i lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart
avsedda för person- eller museitrafik.
Åtgärdskostnaden för bandel 161 skattas alltså här grovt till cirka 345 miljoner kronor.
Trafiken är i dag ytterst begränsad på denna sträcka, men åtgärden kan vara en
förutsättning för att den aviserade testverksamheten med kalktransporter från Dalarna till
Gällivare ska kunna permanentas, och för att omledning via Inlandsbanan ska kunna utföras
på ett så transporteffektivt sätt som möjligt.

5.2.2 Rälsbyte – bandel 264
På delsträckan Sveg – Brunflo (170 km) har IBAB genomfört förbättringar i delar av
banöverbyggnaden. Rälerna är dock fortfarande av klenare slag vilket ger nedsatt standard
på denna sträcka, som är en relativt välfrekventerad del av Inlandsbanan.
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Ett rälsbyte till nya skarvspår enligt samma princip som gäller för bandel 161 skulle innebära
en åtgärdskostnad på cirka 425 miljoner kronor för hela bandelen, med tillämpning av
Trafikverkets schablonvärden.
I tabell 11 sammanfattas de åtgärder som lämpligen bör ingå i utredningsalternativet partiell
upprustning. Alternativet innebär att ambitionsnivån ökar med cirka 800 miljoner kronor
(avrundat till jämna hundratal miljoner) i förhållande till jämförelsealternativet.
Tabell 11. UA 1 Partiell upprustning.
Bandel Sträcka

Åtgärd / Kostnad (mnkr)

161

Arvidsjaur – Gällivare

Byte och förtätning av sliprar samt rälsbyte på
befintlig grusbädd.

264

Sveg – Brunflo

Rälsbyte på befintlig grusbädd.

JA kostnad

1 800 mnkr

UA1 kostnad

800 mnkr

Total kostnad

2 600 mnkr

Observera att kostnaderna för UA 1 är baserade på Trafikverkets schabloner för de beskrivna
åtgärderna och enbart avser de så kallade BEST-arbetena, dvs. entreprenadkostnaderna!
Byggherrekostnader och generella osäkerheter har inte beaktats. BEST-arbeten på den
lågtrafikerade Inlandsbanan kan ske med relativt många timmars kontinuerlig framdrift,
vilket skulle kunna tala för lägre entreprenadkostnad. Andra omständigheter, såsom längre
transporter av materiel, kan å andra sidan tala för högre kostnader än nämnda schabloner.
Det kan övervägas att dela upp UA 1 i underalternativen norra omloppet (bandel 161) och
södra omloppet (bandel 264). En satsning på norra omloppet skulle förbättra
förutsättningarna för funktionen omledning, medan en satsning på det södra omloppet
skulle förbättra förutsättningarna för persontrafik.

5.3 Utredningsalternativ 2 – Uppgradering till normal standard
Som framgått i bland annat avsnitt 2.3.3 är IBAB:s uppdrag att verka för hela Inlandsbanans
utveckling. I bolagets verksamhetsplan ingår därför att hela banan bör uppgraderas till
normal standard. Därigenom, menar IBAB, ska banan kunna fylla en nationell funktion som
ett fullgott alternativ till kust- och stambanorna, samt även bidra till överflyttning av gods
från väg till järnväg.
Mot bakgrund av IBAB:s uppdrag och det projekt (Inlandslänken) som beskrivs i avsnitt 4.5
och bilaga 3, ser Trafikverket skäl att i den fördjupade analysen överväga ett utredningsalternativ som innebär en stor uppgradering. En sådan satsning skulle leda till att
Inlandsbanan bättre kan bidra till regional- och landsbygdsutveckling genom utökad
reguljär persontrafik och turism samt godstrafik i nord-sydlig riktning.
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Ett uttalat syfte med uppgraderingen är att avlasta kust- och stambanor med högt
kapacitetsutnyttjande. Trafikverket anser att det i detta utredningsalternativ även bör ingå
en känslighetsanalys i vilken den aviserade Norrbotniabanan är fullt utbyggd, eftersom detta
är en aviserad inriktning.
För att åstadkomma den uppgraderade funktionen behöver hela banöverbyggnaden bytas
mellan Mora och Gällivare. Elektrifiering ingår däremot inte i utredningsalternativet, utan
energiförsörjningen ska på sikt ske genom ny innovation i form av bränsleceller, där vätgas
omvandlas till elektricitet. På kort sikt är emellertid dieseldrift den lösning som står till
buds, och IBAB satsar nu på utbyggnad av HVO för att möta hållbarhetsmålen. 7 2
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Åtgärderna i detta utredningsalternativ syftar till att systemtåg ska kunna nyttja
Inlandsbanan som ett substitut eller komplement till kust- respektive stambana. ARE/NREtågen kan köra i cirka 100 km/h och med bärighet STAX 22,5 ton, medan andra
systemupplägg förutsätter STAX 25 ton. I detta utredningsalternativ ligger därför ett
spårbyte till helsvetsad räl av typ UIC 60 och betongsliprar på 30 centimeters
makadambädd. En sådan banöverbyggnad är gynnsam för högre laster och är i dag den
standard som används vid spårbyte för sådan trafikering.
Enligt ASEK 7.0 är schablonvärdet för reinvestering i banöverbyggnad på enkelspår 6 500
kronor per löpmeter, i 2017 års prisnivå. Värdet överensstämmer med Trafikverkets
genomförda efterkalkyler för spårbyten och olika expertbedömningar.
Entreprenadkostnaden för ett helt spårbyte längs Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare
kan därmed grovt skattas till 6,5 miljarder kronor (se tabell 12).
Liksom för UA 1 gäller att den grovt skattade kostnaden för UA 2 avser BEST-arbeten, men
för UA 2 är tillkommande kostnader betydligt större på grund av uppgraderingen. Det kan
handla om bland annat vägskydd, ombyggnad av plankorsningar och förstärkningar av
banunderbyggnaden, liksom utbyggnad av strategiska mötesplatser och triangelspår.
Med den trafikering och de hastigheter som UA 2 innebär bedömer vi också att ny
signalanläggning med ERTMS skulle aktualiseras. Sådana tillkommande kostnader finns
inte med i denna grova kostnadsindikation, men innebär sammantaget en avsevärd
tillkommande kostnad.
Vi har i denna grova kostnadsindikation inte bedömt hur kostnaderna för att vidmakthålla
banan skulle påverkas under kalkylperioden.
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Artikel Transportnet. 10 december 2019.
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Tabell 12. UA 2 Upprustning till normal standard.
Bandel Sträcka
Åtgärd / Kostnad (mnkr)
265

Mora – Sveg /
Orsa – Furudal

264

Sveg – Brunflo

262

Ulriksfors – Strömsund

261

Östersund – Hoting

165

Hoting – Storuman

164

Storuman – Arvidsjaur

161

Arvidsjaur – Gällivare

Spårbyte till helsvetsad räl av typ UIC 60 med
betongsliprar och ny makadambädd.

JA kostnad

1 800 mnkr

UA2 kostnad

6 500 mnkr

Total kostnad

8 300 mnkr

5.4 Slutsatser och fortsatt arbete
Slutsatserna från denna första del av bristanalysen är att Inlandsbanan är en del av det
svenska transportsystemet, och att den fyller flera funktioner. Den har en funktion för såväl
godstransporter som för vardags- och sällanresandet. Undantagsvis används banan även för
omledning, vilket har betydelse för att järnvägen ska upplevas som tillförlitlig.
Inlandsbanan har egenskaper som begränsar dess konkurrenskraft i transportsystemet,
vilket motverkar en möjlig överflyttning av vissa transporter från väg till Inlandsbanan. Det
handlar framförallt om bristande kapacitet för godstransporter på grund av låg bärighet, och
bristande användbarhet för persontransporter på grund av hög restidskvot.
Den ambition som kommer till uttryck i styrdokument avseende Inlandsbanan, är att både
person- och godstrafiken längs hela banan ska kunna utvecklas och växa i betydelse och
omfattning. Trafikverket bedömer att en sådan utveckling, med de ramar för Inlandsbanan
som gäller i nuvarande plan, förutsätter kraftigt utökade satsningar av IBAB. Vidare
bedömer Trafikverket att åtgärder i banunderbyggnaden kan vara nödvändiga inom
prognoshorisonten för att nuvarande funktioner ska kunna bestå.
Ytterligare en slutsats är att omledning förblir en särskilt viktig funktion, åtminstone till
dess att den aviserade Norrbotniabanan har fullföljts. För att möjliggöra överflyttning från
väg till Inlandsbanan krävs att banans egenskaper anpassas till normal standard och ger
kostnadsfördelar.
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Den 15 juni 2020 publicerade Trafikverket en ny basprognos för person- och
godstransporter, som visar den förväntade efterfrågan på transporter fram till 2040
respektive 2065. Prognosen baseras på aviserad politik gällande styrmedel med mera, samt
externa förutsättningar såsom befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling.
Det är lämpligt att bristerna på Inlandsbanan blir föremål för fördjupad samhällsekonomisk
analys baserad på den nya basprognosen jämte nya kalkylvärden med mera. På så sätt kan
eventuella åtgärder jämföras med andra förslag inför en kommande planrevidering. I en
sådan fördjupad analys kommer vi att analysera de samlade effekterna, såväl
beräkningsbara som ej beräkningsbara, av alternativa ambitionsnivåer.
Tillsammans utgör denna rapport och de kommande analyserna Trafikverkets underlag till
regeringen, enligt uppdraget i fastställelsebeslutet (se bilaga 1).
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Bilaga 1
Utpekade bristanalyser
Regeringen har beslutat att Trafikverket bör fortsätta att utreda de stråk, noder eller
motsvarande som beskrivs nedan. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk,
noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och
planrevidering.

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet,
b) Inlandsbanan – framtida funktion (Överflyttning väg till järnväg samt omledning),
c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–Boden/Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet,
d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med
kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan inkl. Ådalsbanan, Gävle –
Härnösand,
e) Bergslagen–Oxelösund, kapacitets- och bärighetsbrister Malmtransporter,
f) Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider,
g) Storstockholm – tillgänglighets-, miljö- och kapacitetsbrister i transportsystemet,
h) Södra Stockholmsregionen, kapacitetsbrister i järnvägssystemet på längre sikt inklusive
följdeffekter av nya stambanor,
i) Ostkustbanan, Stockholm–Arlanda–länsgränsen Uppsala, kapacitetsbrister,
j) Göteborg–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider,
k) E20 genom Alingsås, kapacitet, säkerhet och miljö,
l) Storgöteborg – kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg
och järnväg,
m) E4/E20 vägbro över Södertälje kanal–sårbarhet
n) Kust till kustbanan, bristande kapacitet, punktlighet och robusthet,
o) Västra stambanan, bristande kapacitet, punktlighet, robusthet och säkerhet, långa restider,
samt
p) Hjulstabron, passage för större fartyg till Mälarhamnarna.
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Inlandsbanan

Bilaga 2
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