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1 Sammanfattning 
Inlandsbanan trafikeras i dag med 80 miljoner bruttotonkilometer per år, främst skogsråvara 

och förädlade träprodukter. Godstrafiken har en positiv utvecklingstrend men brister finns i 

anläggningen. Förutsättningen för en fungerande godstrafik är en bana med tillräcklig 

bärighet. 

Inlandsbanan är idag belastad med ett ackumulerat underhållsbehov. Under en längre tid har 

inte ekonomiska resurser avsatts för att avhjälpa detta behov. 

Ekonomiska medel krävs för att fortsättningsvis kunna bedriva trafik på Inlandsbanan och 

tillgodose det uppdämda behovet. Konsekvensen av att inte avsätta resurser innebär inom kort 

nedsättning av hastighet och axellast. Detta rimmar självklart illa då trenden påvisar ökande 

tågtrafik. 

Det planerade drift och underhållet för Inlandsbanan kalkyleras till 98 mkr/år exklusive drift 

och underhåll för radiokommunikationssystemet GSM-R, anslutningskostnad till MobiSIR-

nätet samt drift- och underhållskostnader för ERTMS-R. Motsvarande del av driftsbidraget 

som idag går till direkta kostnader är 75mkr.  

Inlandsbanans totala behov till direkta kostnader för drift och underhåll är totalt 102mkr/år 

exklusive anslutningskostnad till MobiSIR-nätet samt drift- och underhållskostnader för 

ERTMS-R. 

Dessutom fodras ekonomiska resurser för reinvestering av framför allt slipersbyte och 

broåtgärder. För att möta den positiva trafikutvecklingen och för att ytterligare stimulera 

kunderna till att välja Inlandsbanan krävs vidare en investering av ett nytt 

trafikledningssystem.  

2 Bakgrund 
Fram till år 1993 förvaltades Inlandsbanan från Mora i söder till Gällivare i norr av Statens 

Järnvägar (nuvarande Trafikverket). Sedan år 1993 har Inlandsbanan AB förvaltat 

järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare, se  

Figur 1 Karta över Inlandsbanans sträckning. Trafikmängden hade innan övertagandet 

minskat under en längre tid varför anläggningen påvisade vissa brister pga. minskat underhåll. 

Sedan Inlandsbanan AB tog över förvaltarskapet har Staten årligen utbetalat driftsbidrag för 

drift och underhåll. År 2011 erhöll Inlandsbanan AB 112mkr i driftsbidrag. Fram till år 2009 

hade Inlandsbanan ännu inte erhållit några ekonomiska medel för investering eller 

reinvestering. Med reinvestering avses åtgärder som utförs pga. eftersatt underhåll eller att 

materialdelar, som behöver bytas ut, inte längre tillverkas. Med investering avses åtgärder 

som utförs för att höja standarden på banan.  

År 2009 tilldelades dock Inlandsbanan AB 70 mkr för att installera radiokommunikations-

systemet GSM-R samt datorkommunikationssystemet E-tam som en säkerhetsåtgärd och som 

ett led i införandet av ett nytt trafikledningssystem, se kap 6.3 Fortsatt införande av 
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trafikledningssystem ERTMS-R. Detta var det första, och hittills enda, bidrag som erhållits 

för investering under de 18år som Inlandsbanan AB förvaltat Inlandsbanan. Inga ekonomiska 

medel har erhållits för reinvestering.   

Av driftsbidraget för drift och underhåll går 67 % till direkta kostnader dvs. direkta 

underhållsåtgärder, motsvarande 75mkr. Bristen på ekonomiska medel för reinvestering har 

dock medfört att man tvingats använda en del av driftsbidraget för drift och underhåll till 

akuta reinvesteringsåtgärder, exempelvis utbyte av vägskyddsanläggningar. Inlandsbanan AB 

tvingas därför idag att använda 21 procent varje år till reinvesteringsarbeten. Detta medför 

naturligtvis att Inlandsbanan går mot ett ytterligare eftersatt underhåll.  

En utvecklings- och underhållsstrategi måste upprättas för att identifiera de underhålls-, 

reinvesterings- och investeringsarbeten som krävs, vilka resurser som behövs samt hur dessa 

arbeten skall kunna utföras i en möjlig takt. 

Figur 1 Karta över Inlandsbanans sträckning 
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3 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva nuläget avseende underhåll, reinvesteringar och 

investeringar för Inlandsbanan men framför allt att identifiera behov av åtgärder och resurser 

samt planera dessa över tid så att de är möjliga att utföra då ekonomiska resurser erhålls. 

Dessutom belyses Inlandsbanan och tvärbanorna som en helhet och del i det Svenska 

järnvägsnätet med synergieffekter. Åtgärder och resurser för att öppna upp transportlänkarna 

Jörn-Arvidsjaur och Bollnäs-Furudal identifieras. 

Utvecklings- och underhållsstrategin är baserad på en tioårsperiod. Kostnaderna är 

presenterade i Bilaga A Kalkyl Utvecklings- och underhållsstrategi. Samtliga kostnader är 

beräknade i 2011 års kostnadsläge. 

4 Drift och underhåll 
Följande drift- och underhållsåtgärder behöver utföras varje år för att bibehålla säkerhet och 

god standard på banan: 

 Kontroll av spårläget, i huvudsak skevning i höjdled samt spårvidd, utförs två gånger

per år.

 Kontroll av räls utförs med oförstörande provning med tre års intervall på sträckorna

Mora-(Brunflo), (Östersund)-(Storuman) och Storuman-Gällivare.

 Maskinell vegetationsbekämpning utförs kontinuerligt. Kemisk

vegetationsbekämpning utförs genom sprutning två år i rad och uppehåll ett år.

 Säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggningen inklusive åtgärdande av

besiktningsanmärkningar exempelvis slipersbyte, förutbestämt underhåll enligt

bestämda intervaller, funktionsövervakning, felavhjälpning, snöröjning, säkerställande

av vattenvägar och broar.

 Eventuell olyckshantering samt åtgärdande av skador orsakade av tredje man,

 Hantering av tågdödade tamdjur (hundar, renar etc)

 Miljöåtgärder (destruktion av kasserade sliprar, tankmattor etc.)

En av de mest kostnadskrävande åtgärderna avseende underhåll på järnväg är utbyte av slipers 

inklusive tillhörande material och åtgärder såsom ballastkomplettering, ballastplogning, 

spårriktning. Med spårriktning avses återställande av spår till säkert och komfortabelt läge. 

För att kunna upprätthålla banas nuvarande standard krävs ett utbyte av 50 000st sliprar/år 

motsvarande knappt 3,5 % av totala slipersbeståndet.  

Administrativ hantering av felanmälan/felavhjälpning på Inlandsbanan utförs av 

Driftledingscentralen i Ånge mot ekonomisk ersättning. Till drift och underhåll räknas också 

kostnaden för elförbrukning avseende infrastruktur och trafikledning.  

Inlandsbanan AB har erhållit ekonomiska medel att påbörja införandet av ett nytt 

trafikledningssystem.  Utbyggnation av GSM-R på Inlandsbanan pågår förvärvarande och 

beräknas vara klart år 2012.  Under år 2012 och framöver tillkommer därför kostnader för 

drift och underhåll av radiomaster. Kostnaden är motsvarande år 2012 drygt 2mk/år exklusive 
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inkopplingskostnad till övriga MobiSIR-nätet. År 2013 och framåt, då masterna är 

färdigbygga, är motsvarande kostnad 4mkr/år. 

Totalt innebär detta att de direkta kostnaderna för drift och underhåll för Inlandsbanan uppgår 

till 102mkr/år exklusive inkopplingskostnad till MobiSIR-nätet och drift och underhåll för 

trafikledningssystem ERTMS-R. 

Inlandsbanan planerar att införa nytt trafikledningssystem ERTMS-R under perioden, se kap 

6.3 Fortsatt införande av trafikledningssystem ERTMS-R medför tillkommande kostnader för 

underhåll och besiktning under år 2016 och framåt. 

5 Reinvesteringar 
Inlandsbanan AB har, under de 18 år som Inlandsbanan förvaltats, inte erhållit några 

ekonomiska medel för reinvesteringar varför allvarliga behov föreligger med avseende på 

anläggningens status.  

5.1 Slipersbyte 

Sliperns funktion är dels att fördela lasten från rälen (som kommer från hjulen) till ballasten i 

så väl höjd- som sidled men även att tillsammans med befästningsanordningar hålla rälen på 

plats. Sliprarna på Inlandsbanan utgörs av trä-sliprar i grusballast. Livslängden på en trä-sliper 

är i snitt 30-40år. Livslängden är fram för allt avhängig på hur väl dränerad marken är kring 

själva slipern. Grusballast binder mer fukt än makadam varför livslängden på en sliper i 

grusballast kan antas vara 30år. På Inlandsbanan finns idag sliprar som är inlagda på 40-talet 

dvs. dessa är ca 70år vilket klart överskrider sliperns normala livslängd. 

En av de mest kostnadskrävande men också en av de högst prioriterade reinvesterings-

åtgärderna är slipersbyte inklusive tillhörande material och åtgärder såsom ballast-

komplettering, ballastplogning, spårriktning. År 2009 utfördes en objektiv och oberoende 

tillståndsbedömning av sliprar på Inlandsbanan. Tillståndsbedömningen påvisade att ett 

mycket stort antal sliprar behövde bytas ut vilket idag vilket omfattar 34 % av totala 

slipersbeståndet, motsvarande 500 000st sliprar. Sliprarna skulle behöva bytas under en 

femårsperiod. Det behöver samtidigt bytas 50 000st sliprar/år i kontinuerligt underhåll, se kap 

4 Drift och underhåll. Detta innebär att totalt 10 % av det totala slipersbeståndet skulle behöva 

bytas per år under fem år, motsvarande 150 000st sliprar/år.  

Inlandsbanan har dock enbart en kapacitet att byta 100 000st sliprar/år vilket innebär att detta 

reinvesteringsprojekt inrymmer 50 000st sliprar/år till en kostnad av 52mkr/år. 

Reinvesteringen omfattar sliperbyte inkl. ballastkomplettering, ballastplogning, spårriktning 

samt destruktion av kasserade slipers. Projektet kommer att fortlöpa under tio år till en total 

kostnad av 520mkr. 

Konsekvensen av att inte byta ut sliprarna kommer medföra försämrad bärighet och dåligt 

spårläge vilket medför nedsättningar i hastighet och tillåten axellast samt ökade kostnader för 

spårriktning och felavhjälpning. 
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5.2 Broåtgärder 

Inlandsbanans anläggning innefattar drygt 200 stycken broar varav 60 procent är konstruerade 

i stål. Brobeståndet har under många år inte underhållits avseende korrosionsskydd. Med 

korrosionsskydd avses ett skydd i form av målning/ytbehandling för att stålkonstruktionen 

inte skall påverkas av klimat och föroreningar. Om ytan påverkas reduceras livslängden med 

exponentiellt ju mera ytan påverkas.  

Några broar är ommålade på 1960-talet men vissa broar är inte ommålade sedan de byggdes 

på 1930-talet. Eftersom broarna inte underhållits avseende korrosionsskydd är underhållet att 

betrakta som kraftigt eftersatt. Broarna har fått korrodera (rosta) och så gott som allt skydd är 

borta. Räddningen har varit/är att broarna är lokaliserade i relativt torrt klimat i Norrlands 

inland och är inte heller utsatt för industriell påverkan. Dessutom består korrosionsskyddet på 

broarna av blymönja, ett rostskyddssystem som visat sig vara mycket effektivt avseende 

livslängd men som förbjöds på 1980-talet pga. den hälsofarliga ingrediensen bly. Moderna 

rostskyddssystem har ca 20-30års livslängd men dessa system kan i inlandet förväntas ha en 

livslängd på ca 30-40år.  

För att bro-parken skall kunna bibehållas under kommande framtid, utan att axellaster och 

hastigheter måste reduceras och livslängden på broarna kraftigt förkortas, måste ommålning 

av stålbroarna påbörjas omgående. Nyinvestering av broar är oerhört kostsamt varför 

underhåll avseende korrosionsskydd för befintliga broar torde vara en för samhället 

prioriterad åtgärd.  

Då broarnas korrosionsskydd redan idag är uttjänt och reinvesteringscykeln är lång medför 

det att arbetet behöver forceras i tid med ökad kostnad som följd.  

Inlandsbanan planerar att påbörja ommålning av två större stålbroar för att därefter övergå till 

de mindre konstruktionerna till motsvarande kostnad. Arbetet påbörjas med större 

konstruktioner eftersom återställandet av en sådan bro vid ett eventuellt ras skulle medföra 

högre reinvesteringskostnader. Projektet beräknas fortlöpa under 20år till en kostnad av 

700mkr, motsvarande 35mkr/år. 

Utöver kostnader avseende broars korrosionsskydd tillkommer kostnader för övriga för 

reinvesteringsåtgärder såsom besiktningsanmärkningar avseende fogning av brokoner och 

skador i betongkonstruktioner om 3mkr/år. Totalt omfattar projektet 38mkr/år. 
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5.3 Utbyte av vägskyddsanläggningar och föråldrade 
komponenter i vägskyddsanläggningar 

Inlandsbanan har ett stort antal plankorsningar dvs. korsningar mellan järnväg och väg i 

samma plan (i folkmun kallade järnvägsövergångar).  En mängd av dessa plankorsningar är 

försedda med vägskydd. Med vägskydd avses säkerhetsanordning vid plankorsningar som 

skall förhindra olyckor i form av gångfållor, kryssmärken, ljud- och/eller ljussignaler eller 

fysiska hinder som hel- respektive halvbommar. För exempel se Figur 2 Vägskydd vid E45 

vid Emådalen bestående av halvbommar med ljud/ljus.  

Figur 2 Vägskydd vid E45 vid Emådalen bestående av halvbommar med ljud/ljus 

Ett antal av dessa plankorsningar är försedda med vägskyddsanläggningar byggda under 1950 

- 1960 talet respektive 1970-talet. Vägskydden är beskaffade med gammal teknik såsom 

blinkapparater innehållande kvicksilver och ljussignaler med icke tillfredställande funktion 

avseende ljusbild och därmed säkerhet. Den tekniska livslängden för ett vägskydd är 25 år, 

erfarenheten påvisar dock en längre livslängd. 

Inlandsbanan har sedan år 2007 regelbundet tvingats byta ut 6-8st vägskydd per år av dem 

som är byggda under 50-60talet pga. att reservdelar inte längre går att återanskaffa. Vid bytet 

ersätts gammal teknik, blinkapparater ersätts med elektroniska blinkapparater och ljussignaler 

ersätts med lampor av LED-typ. Detta arbete är en reinvestering men har utförts med hjälp av 

ekonomiska resurser från underhållet då inget bidrag erhållits från staten avseende 

reinvesteringar. 

I dagsläget återstår för utbyte 40 stycken vägskydd mellan (Mora)-(Gällivare). Inlandsbanan 

har kapacitet att byta ut 6 stycken vägskydd per år vilket innebär att man under en 

sjuårsperiod kommer att ha ersatt dessa. Kostnaden för reinvesteringen är 7mkr under år 2013 

och de nästföljande fem åren 8mkr för att under år 2019 vara 4mkr. Totalt motsvarar detta 

51mkr. 
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På sträckan Orsa-Furudal är utbyte av vägskydd inte planerat pga. den ringa tågtrafik som 

idag förekommer, se dock kap 7.2 Transportlänk Bollnäs-Furudal.  

Konsekvensen av att utföra dessa reinvesteringar blir säkrare plankorsningar för tredje man 

med lägre driftskostnad, lägre underhållskostnad pga. minskade antal felavhjälpningar då 

antalet lampbyten/lampfel minskar. Ur miljösynpunkt skapas också en bättre anläggning 

eftersom klicksilverkomponenter skrotas och elförbrukningen minskar. 

5.4 Trum- och dikningsåtgärder 

Inlandsbanans järnvägsanläggning omfattar ca 18 000 stycken trummor och en mängd diken. 

Trummorna och dikena ombesörjer bortledning av ytvatten så att detta inte blir stående utmed 

banvallen vilket i så fall skulle kunna leda till ras. 

En oberoende trumbesiktning utfördes på Inlandsbanan under åren 2007-2008. 

Underhållsåtgärder i form av åtgärdande av besiktningsanmärkningar exempelvis rensning av 

in-/ utlopp och re-montering av lös/nedramlad sten samt dikesrensning dvs. justering av 

befintlig dikesyta) utförs för att säkerställa trummornas och dikenas funktion. 

Därutöver tillkommer åtgärder efter besiktning som innefattas i reinvestering så som 

exempelvis relining/rörinfodring (rensning och infordring av befintlig trumma) eller utbyte av 

trumma samt linjedikning. Med linjedikning avses grävning av nya diken och/eller befintliga 

diken till ursprungligt djup och funktion. 

Inlandsbanan AB planerar att kontinuerligt utföra denna typ av åtgärder till en kostnad av 

2mkr/år för trummor och 2mkr/år för linjedikning, totalt 4mkr/år.  

5.5 Utbyte av plankorsningssystem 

På Inlandsbanan finns plankorsningar med betongplattor i farbanan. Då plattorna är utjänta, 

och nya inte längre finns att tillgå, måste byte av plankorsningssystem utföras. Detta 

kategoriseras således som en reinvestering. 

Inlandsbanan AB har kontinuerligt sedan år 2007 varje år varit tvungna att ersätta ett antal av 

dessa korsningar mot storplan, plankorsningssystem bestående av betongelement med 

gummilister.  

Inlandsbanan AB har för avsikt att fortsätta detta arbete genom att byta ut två gamla 

plankorsningar per år till en kostnad av 2mkr/år. Projektet beräknas i dagsläget pågå i tio år 

till en total kostnad av 20mkr. 
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5.6 Inmätning av spårgeometrin 

Spåret på Inlandsbanan är inte inmätt geometriskt i plan och höjdled och kurvkorten som 

påvisar spårkurvans geometriska form är inte uppdaterade vilket försvårar vid spårriktning. 

Med spårriktning avses återställande av spår till säkert och komfortabelt läge. Vid akut- och 

underhållspårriktning måste därför spårriktaren, varje gång spårriktning sker, mäta in varje 

kurva för att kunna bedöma rälsförhöjning i kurvan vilket medför extra kostnader. Med 

rälsförhöjning avses spårets lutning i sidled.  

Inlandsbanan AB har därför för avsikt att under åren 2013-2014 utföra en inmätning av 

spårgeometrin samt beräkning av spårets plan- och profilgeometri för att därefter kunna utföra 

en spårriktning, med resultatet från beräkningen som grund. I samband med detta uppdateras 

även kurvkorten i baninformationssystemet, BIS. Projektet beräknas uppgå till en kostnad av 

3mkr/år, totalt 6mkr. 

5.7 Vegetationsbekämpning 

Vegetation utmed banan är ett ständigt återkommande problem. 

Vegetationen förhindrar sikt men binder även fukt i banvallen vilket medför att slipern åldras 

fortare och risken för sättningar/ras ökar. Vegetationen i diken förhindrar vattenvägar, som i 

sin tur leder till sämre stabilitet av banvallen. Dessutom skapar humusämnen från 

befintlig/avkapad vegetation en grogrund för ny vegetation.  

Eftersom banvallen på Inlandsbanan utgörs av naturgrus och ballasten i huvudsak består av 

grus, istället för makadam, medför detta en extra bra grogrund för fröer/frömjöl. 

Inlandsbanan AB utför regelbundet, som ett led i underhållsarbetet, kemisk ogräsbekämpning 

på linjen och bangårdar. Dessutom utförs viss maskinell vegetationsröjning i form av 

buskröjning i mån av ekonomiska resurser.  

Den maskinella buskröjningen utförs på ömse sidor om räl och vanligtvis ca 7m ut i periferin. 

På grund av otillräckliga ekonomiska resurser för underhåll har vegetationen dock fått växa 

till sig. Det har medfört att det finns inslag av alltför grova dimensioner för att kunna beskära 

växtligheten med vanligt klipp-aggregat. 

Inlandsbanan AB har därför under senare år dessutom varit tvungna att utföra s.k. GROT-

röjning, maskinell vegetationsröjning med hjälp av skogsmaskin. GROT-röjning utförs på 

hela spårområdet ut till fastighetsgräns för att möjliggöra dikesrensning och är egentligen en 

reinvesteringsåtgärd. 

Inlandsbanan AB planerar att utföra GROT-röjning till en kostnad av 6mkr/år. Projektet 

beräknas i dagsläget pågå i 10 år till en total kostnad av 60mkr. 
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6 Investeringar 

6.1 Utbyggnad av reläbaserat signalsystem för K16-
hantering 

Inlandsbanan har ett litet antal bemannade stationer vilket medför mycket långa 

stationssträckor (avstånd mellan bemannade stationer). För att kunna komma ut på spåret från 

en station krävs tillstånd från tågklarerare och därmed tillgång till en speciell nyckel s.k. K16. 

Denna nyckel skall hämtas ut/lämnas åter på bemannad station vilket innebär långa 

transporter för drift- och underhållspersonal. 

För att underlätta K16-hanteringen har Inlandsbanan erhållit dispens från Transportstyrelsen 

(f.d. Järnvägsinspektionen). Dispensen medger att tillstånd att hämta ut K16 vid icke 

bemannade stationer får ske via fax till närmast bemannad station. Detta innebär att åtkomst 

till K16 kan ske vid icke bemannade stationer. Tågklareraren har dock, i och med denna 

dispens, inte kontroll på hanteringen av nyckeln. 

Eftersom denna dispens är tidsbegränsad har Inlandsbanan under 2010 påbörjat ett arbete att 

ersätta denna typ av K16-hantering till reläbaserat signalsystem dvs. datoriserad hantering via 

nätet. Under år 2012 kommer två stationer byggas om vartefter fyra stationer återstår. Arbetet 

med dessa kommer att utföras under en två årsperiod med start 2013. Kostnad per år är 1mkr 

dvs. totalt 2mkr. 

Konsekvensen av detta projekt blir en säkrare hantering av K16-nycklar. Tågklareraren på en 

bemannad station måste frige nyckeln via nätet, vilket indikeras, innan den är möjlig att 

hämtas ut på icke bemannad station.  

6.2 Siktschaktning 

Inlandsbanan invigdes år 1937. Sedan dess har många plankorsningar tillkommit och 

hastigheten på både landsvägsfordon och tåg har ökat vilket har förändrat kravbilden 

avseende säkerhet och närsikt. Med närsikt avses att en vägtrafikant vid oskyddade 

plankorsningar samt plankorsningar med kryssmärke eller gångfålla skall ha god sikt 

motsvarande tre gånger banans största tillåtna hastighet.  

Banan är därför numera försedd med en mängd hastighetsnedsättningar. För att kunna ta bort 

hastighetsnedsättningarna med bibehållen säkerheten krävs att siktschaktning utförs. I 

huvudsak innebär detta att jordskärningar som förhindrar närsikten schaktas bort men kan 

även innebära bortsprängning av bergsskärning.  

Projektet kan medföra eventuell inlösning av mark varför det är svårt att bedöma kostnaden. 

Inlandsbanan AB planerar dock investeringsåtgärder under en sexårsperiod motsvarande en 

kostnad 1mkr/år. 
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6.3 Fortsatt införande av trafikledningssystemet ERTMS-R 

Trafikledningen utförs med hjälp av tågklarerare vars uppgift är att övervaka säkerheten i 

samband med tågens rörelser och därmed ”föra bok” över aktuella tågrörelser. På 

Inlandsbanan utförs denna trafikledning manuellt genom lokal tågklarering på stationerna. 

Arbetet utfördes tidigare enbart med hjälp av telefonkommunikation och skriftlig 

dokumentering för hand i en speciell bok.  

År 2009 tilldelades dock Inlandsbanan AB investeringsmedel om 70 mkr för att installera 

radiokommunikationssystemet GSM-R samt datorkommunikationssystemet E-tam som en 

säkerhetsåtgärd och som ett led i införandet av ett nytt trafikledningssystem ERTMS-R.  

Trafikledningssystemet ERTMS-R (European Rail Traffic Management System Regional) är 

ett europeiskt standardiserat trafikstyrningssystem för järnväg.   

Trafikledningen utförs därför i dagsläget även med hjälp av datorkommunikationssystemet E-

tam vilket innebär att säkerheten skärpts något. Problemet med långa stationssträckor kvarstår 

dock. En tågrörelse låser upp en hel stationssträcka vilket omöjliggör utökning av trafiken.  

Utbyggnation av GSM-R på Inlandsbanan pågår förvärvarande och beräknas vara klart år 

2012. 

Införandet av nytt trafikledningssystem kan delas in i tre huvuddelar: 

 Införande av radiokommunikationssytemet GSM-R (mastförtätning)

 Införande av ETCS (baliser och koppling till elmanövrerade växlar)

 Ombyggnation av befintliga växlar till elmanövrerade el. byte till elmanövrerade

växlar

Dessutom tillkommer eventuella arbeten med att riva befintliga sidospår, som senare inte 

kommer att användas, samt omhändertagande av detta material exempelvis destruktion av 

uttjänta sliprar.  

Förprojektering av ETCS (European Train Control System) och elmanövrerade växlar 

planeras påbörja under år 2013 och Inlandsbanan AB planerar att påbörja byggnation år 2014. 

Byggnationerna beräknas vara klara år 2016. 

Kostnaden för införandet av ETCS och ombyggnation/utbyte av befintliga växlar till 

elmanövrerade växlar samt eventuell rivning av befintliga sidospår inklusive 

omhändertagande av material beräknas till 2mkr år 2013, 82mkr år 2014 och 100mkr år 2015, 

76mkr år 2016. Investeringen beräknas totalt till 260mkr.  

Ett nytt trafikledningssystem innebär att kapaciteten på Inlandsbanan höjs kraftigt i och med 

att stationerna då kommer att fjärrstyras och möjliggör därmed utökade transporter, men ger 

även utökat utrymme för drift- och underhållsarbeten. Fjärrtågklarering ersätter den manuella 

lokala tågklareringen på stationerna och därmed minskar även risken för tillbud och olyckor 

orsakade av den mänskliga faktorn. Då arbetet inte längre behöver utföras manuellt utan kan 

fjärrstyras innebär det även stora rationaliseringsvinster avseende själva trafikledningen. 
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6.4 Bärighetshöjande åtgärder Arvidsjaur-Gällivare 

Huvuddelen av Sveriges bannät tillåter en axellast om 22,5 ton så även tvärbanorna som 

ansluter till Inlandsbanan. Axellasten på huvuddelen av Inlandsbanan är 22,5 ton bortsett från 

sträckan Arvidsjaur-Gällivare samt Sveg-Brunflo. 

På sträckan Sveg-Brunflo råder 20 tons axellast. Sträckan mellan Jokkmokk-Gällivare tillåter 

en axellast om 20ton.  

Den största tillåtna axellasten på sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk har tidigare varit 16ton. 

Denna sträcka har dessutom under senare år varit stängd för godstrafik och endast varit öppen 

för lättare trafik ex. motorvagnar på grund av dåligt spår.   

Under år 2012 kommer dock sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk att tillåta 20 tons axellast efter att 

räls och slipersbyte utförts. Räls av kvalitén SJ27 kg/m samt SJ31kg/m har ersatts med BV50 

kg/m. Detta medför denna sträckning öppnas upp för godstrafik med en axellast om 20ton 

mellan Arvidsjaur-Gällivare.  

På sträckningen Arvidsjaur-Gällivare kommer därmed rälskvalitén bestå av huvudelen 

BV50kg/m men vissa avsnitt kommer bestå av SJ34kg/m utan underläggsplattor. 

Inlandsbanan AB planerar därför att under arbetssäsongen år 2013 montera underläggsplattor 

på majoriteten av dessa återstående avsnitt med rälskvalitén SJ34kg/m i samband med 

slipersbyte. Slipersförtätning kommer även att utföras för att ytterligare förstärka bärigheten 

på banan. 

Sträckorna som endast tillåter 20tons axellast innebär dock ”flaskhalsar” ur 

transporthänseende, se Tabell 1STAX, Sth och tillåten hastighet för lok-dragna tåg per 

sträcka. Detta framkom inte minst i den marknadsanalys som Inlandsbanan AB låtit utföra. En 

enhetlighet på Inlandsbanesystemet (Inlandsbanan med dess tvärbanor) eftersträvas för att 

bland annat underlätta för godstrafik samt vid omledningstrafik. Gängse största tillåtna 

hastighet på likställda banor är för godståg 70km/h varför även detta bör gälla Inlandsbanan i 

sin helhet. 

Sverige har ett behov av att säkerställa möjligheter till omledningstrafik för den nationella 

infrastrukturen. I samband med störningar på Stambanan i form av urspårningar eller 

planerade arbeten har det vid flera tillfällen uppstått ett behov av att använda Inlandsbanan för 

omledningstrafik. Inlandsbanan kan även avlasta stambanan. För att lättare få förståelse för 

logistiken, se karta Figur 3 Inlandsbanan med tvärbanor. 
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Mora-

Sveg

Sveg-

Östersund

Östersund-

Ulriksfors

Ulriksfors-

Hoting

Hoting-

Arvidsjaur

Arvidsjaur-

Jokkmokk

Jokkmokk-

Gällivare

STAX

[ton] 22,5 20 22,5 22,5 22,5 20* 20

Sth 

[km/h] 80 80 80-100 85 80 80 80
Lokdragna tåg

[km/h] 70 50 70 70 60 40* 60

* Tillåten hösten år 2012 efter säsongens arbeten.

Tabell 1STAX, Sth och tillåten hastighet för lok-dragna tåg per sträcka. 

För att kunna bedriva godstrafik med 22,5 tons axellast och största tillåtna hastighet 70km/h 

på sträckan Mora-Gällivare krävs att bärighetshöjande åtgärder vidtas mellan Arvidsjaur-

Gällivare samt Sveg-Brunflo.  

På sträckan Arvidsjaur-Gällivare omfattar det förstärkta underhållet slipersbyte inkl. 

ballastkomplettering, ballastplogning och spårriktning samt bro- och trumåtgärder på en 

sträcka av 27 mil. 

Vidare omfattar det förstärkta underhållet även rälsbyte från 34kg-räls till 50-kg räls mellan 

Arvidsjaur-Jokkmokk, en sträcka av 54 km.  

Kostnaden för denna reinvestering är 201mkr exklusive eventuella geotekniska 

förstärkningsåtgärder och Inlandsbanan planerar att utföra detta under år 2014-2016. 

6.5 Bärighetshöjande åtgärder Sveg-Brunflo 

Huvuddelen av Sveriges bannät tillåter en axellast om 22,5 ton så även tvärbanorna som 

ansluter till Inlandsbanan. Axellasten på huvuddelen av Inlandsbanan är 22,5 ton bortsett från 

sträckan Arvidsjaur-Gällivare samt Sveg-Brunflo. 

På sträckan Sveg-Brunflo råder 20 tons axellast och rälskvalitén är i huvudsak SJ34kg/m. 

Sträckorna som endast tillåter 20tons axellast innebär dock ”flaskhalsar” ur 

transporthänseende, se Tabell 1STAX, Sth och tillåten hastighet för lok-dragna tåg per 

sträcka. Detta framkom inte minst i den marknadsanalys som Inlandsbanan AB låtit utföra. En 

enhetlighet på Inlandsbanesystemet (Inlandsbanan med dess tvärbanor) eftersträvas för att 

bland annat underlätta för godstrafik samt vid omledningstrafik. Gängse största tillåtna 

hastighet på likställda banor är för godståg 70km/h varför även detta bör gälla Inlandsbanan i 

sin helhet. 

Sverige har ett behov av att säkerställa möjligheter till omledningstrafik för den nationella 

infrastrukturen. I samband med störningar på Stambanan i form av urspårningar eller 

planerade arbeten har det vid flera tillfällen uppstått ett behov av att använda Inlandsbanan för 

omledningstrafik. För att lättare få förståelse för logistiken, se karta Figur 3 Inlandsbanan med 

tvärbanor. 
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För att kunna öka godstrafiken på Inlandsbanan krävs bl.a. att banan i möjligaste mån erhåller 

en enhetlig största tillåtna axellast. Sträckan på 169km mellan Sveg-(Brunflo) har en största 

axellast på 20 ton och en höjning till 22,5ton skulle medföra att bärigheten blir 22,5ton på 

hela sträckan från Mora till Arvidsjaur. 

År 2008 utfördes en förstudie för delen Sveg-(Brunflo) för att öka största axellast från 20 ton 

till 22,5ton samt öka hastigheten från 50km/h till 70km/h för lok-dragna tåg. Förstudien 

omfattade räls och slipersbyte inkl. ballastkomplettering och spårriktning samt bro- och 

trumåtgärder till en kostnad av 240mkr, baserat på Inlandsbanans dåvarande innehav av räls.  

Investeringen finns med i gällande banhållningsplan och finansiering finns anvisad genom 

regeringsbeslut. Trafikverket har dock flyttat fram projektet till år 2016. Genomförd förstudie 

innebär att investeringen kan utföras till 50 procent med medel från EU:s regionala fond 

under förutsättning att nationell medfinansiering garanteras.  

Bärighetshöjningen omfattar rälsbyte från 34-kg räls till 50-kg räls och slipersbyte inkl. 

ballastkomplettering och spårriktning samt bro- och trumåtgärder. 

Totala kostnaden för projektet är 379 mkr exklusive eventuella geotekniska 

förstärkningsåtgärder och Inlandsbanan planerar att utföra investeringsarbetena under en 

sexårsperiod med start år 2016.  

7 Synergieffekter Inlandsbanan/ andra tvärbanor 
Inlandsbanan ger tillsammans med kringliggande tvärbanor synergieffekter för infrastrukturen 

i Norrlands inland och därmed även för hela Sveriges järnvägsnät och totala infrastruktur.  

Dessa banor skapar tillsammans möjligheter till omledningstrafik och genererar positiva 

effekter för industrin. Minskade vägtransporter ger dessutom miljö- och 

trafiksäkerhetsvinster. 

Tvärbanorna, se Figur 3 Inlandsbanan med tvärbanor, som är kopplade till Inlandsbanan är 

Bollnäs-Orsa, Forsmo-Hoting, Hällnäs-Storuman, och Jörn-Arvidsjaur 

Av dessa är endast Formo-Hoting och Hällnäs-Storuman öppna för trafik men även 

tvärbanorna Jörn-Arvidsjaur respektive Bollnäs-Orsa efterfrågas synnerligen av näringslivet. 
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Figur 3 Inlandsbanan med tvärbanor 

7.1 Transportlänk Jörn-Arvidsjaur 

Tvärbanan Jörn-Arvidsjaur har potential att bli en viktig godstransportlänk till/från norra 

Sveriges inland mot norrlandskustens industrier och hamnar samt mot södra Sverige och 

Europa. Skogsindustrin, i form av främst massaved och biobränslen och den växande 

gruvindustrin, får väsentlig ekonomisk nytta av förstärkt underhåll på tvärbanan Jörn-

Arvidsjaur. Detta skulle innebära en möjlighet för industrin att flytta drygt 400 000 ton gods 

per år från väg till järnväg.  

Tvärbanan är 76km lång och sammanlänkar Inlandsbanan med Stambanan. Den invigdes år 

1928 och när järnvägen var i bruk var största tillåtna axellast (STAX) 20ton och största 

tillåtna hastighet (sth) var 50km/h för lokdragna fordon. Järnvägen togs ur drift pga. 

otillräckliga godsflöden år 1990. Trafikverket (f.d. Banverket) har ansökt om att lägga ned 

sträckningen två gånger sedan trafiken upphörde, men något regeringsbeslut har dock inte 

tagits i frågan. Sedan trafiken upphörde har inget underhåll av bandelen utförts. Banan finns 
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dock kvar med spår i hela sin fysisk längd, med undantag för vägövergångar där spåret är 

rivet eller täckt med asfalt. 

En förstudie har under år 2008 utförts för att kartlägga näringslivets intresse att använda sig 

av järnväg istället för väg vid godstransporter från Sorsele/Arvidsjaur-området ut till kusten. I 

denna förstudie har man även belyst det potentiella underlaget för gods på tvärbanan. En 

okulär tillståndskontroll genomfördes i syfte att uppskatta behovet av förstärkt underhåll för 

att öppna upp bandelen och erforderliga kostnader. Tillståndskontrollen var baserad på största 

tillåtna axellast (STAX) på 22,5ton och största tillåtna hastighet (sth) på 40km/h men en 

uppgradering till 70km/h är önskvärd på sikt. 

Investeringskostnaden för att erhålla godstransportlänken Jörn-Arvidsjaur i trafikerbart skick 

bedöms till 101mkr i 2008 års kostnadsläge. Anläggningen bedöms vara klar 4år efter att 

beslut fattats om förstärkt underhåll. En relativt liten kostnad för att skapa en 

godstransportlänk till/från norra Sveriges inland direkt ut till kusten och Stambanan.  

7.2 Transportlänk Bollnäs-Furudal 

Tvärbanan Bollnäs-Furudal har potential att bli en viktig godstransportlänk från mellersta 

Sveriges inland mot mellansvenska kustens industrier och hamnar. Skogsindustrin, i form av 

främst rundvirke, och kalkindustrin, får ekonomisk nytta av förstärkt underhåll på tvärbanan 

Bollnäs-Furudal. Detta skulle innebära en möjlighet för industrin att flytta 400 000 ton gods 

per år från väg till järnväg. 

Tvärbanan Bollnäs-Furudal är 85km lång och sammanlänkar Inlandsbanan med Stambanan. 

Järnvägen mellan Bollnäs-Furudal förvaltas av Trafikverket (f.d. Banverket). Sträckan 

Furudal-Orsa, 33km, förvaltas av Inlandsbanan AB.  

Järnvägen invigdes i sin totala längd från Bollnäs till Orsa år 1900 och när järnvägen var i 

bruk var största tillåtna axellast (STAX) 20ton och största tillåtna hastighet (sth) var 40km/h 

för lokdragna fordon.  

Järnvägen mellan Bollnäs-Edsbyn trafikerades fram till år 2006 då även underhållet upphörde. 

Sträckningen Edsbyn-Furudal på 48km togs ur drift år 2002 pga. otillräckliga godsflöden och 

uteblivet underhåll. Något regeringsbeslut om att lägga ned banan har dock inte tagits i 

frågan. Sedan trafiken upphörde har inget underhåll utförts på Edsbyn-Furudal. Järnvägen 

finns dock kvar med spår i hela sin fysiska längd, med undantag för en vägövergång där 

spåret är täckt med asfalt. 

Järnvägen mellan Furudal-Orsa genomgick i mitten av 1990-talet en upprustning/förstärkt 

underhåll (ORFU-projektet).  Dåvarande trafik efterfrågade möjlighet att transportera tyngre 

laster och denna typ av trafik förespåddes öka. Det förstärkta underhållet resulterade i att 

sträckan uppgraderades från största tillåtna axellast 20ton till 22,5ton. Trafiken upphörde 

dock år 2001 varefter endast sporadisk trafik förekommer.  

En förstudie har under åren 2004-2005 utförts för att kartlägga näringslivets intresse att 

använda sig av järnväg istället för väg vid godstransporter. I denna förstudie har man även 

belyst det potentiella underlaget för gods på tvärbanan.  
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Inlandsbanan har år 2011 låtit utföra en okulär tillståndskontroll genomfördes i syfte att 

uppskatta behovet av förstärkt underhåll för att öppna upp bandelen och erforderliga 

kostnader. Tillståndskontrollen var baserad på största tillåtna axellast (STAX) på 22,5ton och 

största tillåtna hastighet (sth) på 40km/h på hela sträckningen.  

Investeringkostnaden för att erhålla godstransportlänken Bollnäs-Furudal i trafikerbart skick 

är 54mkr. Anläggningen bedöms vara klar 2år efter att beslut fattats om förstärkt underhåll 

(med reservation för eventuella åtgärder efter trum- och brobesiktning).  

8 Resultat 
Det planerade drift och underhållet kalkyleras till 102mkr/år exklusive anslutningskostnad till 

MobiSIR-nätet samt drift- och underhållskostnader för ERTMS-R, se Fel! Hittar inte 

referenskälla. Drift- och underhållskostnaderna omfattar i huvudsak säkerhetsbesiktning av 

järnvägsanläggning inklusive åtgärdande av besiktningsanmärkningar, funktionsövervakning, 

felavhjälpning, snöröjning och säkerställande av vattenvägar.  

De planerade reinvesteringarna och omfattas av slipersbyte med tillhörande kostnader, 

broåtgärder i form av korrosionsskydd/bromålning inklusive åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar, utbyte av vägskydd och föråldrade komponenter, 

trum/dikesåtgärder, utbyte av plankorsningssystem, inmätning av spårgeometri samt 

vegetationsbekämpning. Reinvesterings- och investeringskostnader redovisas i Tabell 2 

Kostnader för drift och underhåll, reinvestering och investering över tid. 

Total kostnad

År 2013

[mkr]

År 2014

[mkr]

År 2015

[mkr]

År 2016

[mkr]

År 2017

[mkr]

År 2018

[mkr]

År 2019

[mkr]

År 2010

[mkr]

År 2021

[mkr]

År 2022

[mkr]

Totalt

[mkr]

Drift &underhåll 101 101 102 101 101 102 101 101 102 101 1 013

Reinvestering 112 113 110 110 110 110 106 102 102 102 1 077

Investering 4 144 171 208 61 61 69 70 60 0 848

Tabell 2 Kostnader för drift och underhåll, reinvestering och investering över tid. 

De planerade investeringarna omfattas av siktschaktning, införande av trafikledningssystem -

ETCS och tillhörande ombyggnationer av växlar, ombyggnation för K16-hantering, åtgärder 

för bärighetshöjning från 20ton till 22,5tons axellast inklusive rälsbyte på sträckan 

Arvidsjaur-Gällivare och sträckan Sveg-Brunflo. 

För att erhålla synergieffekter med tvärbanan Jörn-Arvidsjaur krävs en investering av 101mkr 

fördelat på fyra år. För att erhålla en transportlänk på tvärbanan Bollnäs-Furudal behövs en 

investering om 54mkr fördelat på två år. Se Tabell 3 Kostnader för öppnande av 

transportlänkar fördelat över tid. 

Transportlänk

År 2013

[mkr]

År 2014

[mkr]

År 2015

[mkr]

År 2016

[mkr]

Totalt

[mkr]

Jörn-Arvidsjaur* 20 30 31 20 101

Bollnäs-Furudal 27 27 0 0 54

* 2008 års kostnadsläge

Tabell 3 Kostnader för öppnande av transportlänkar fördelat över tid 



Utvecklings- och underhållsstrategi år 2013-2022 Datum:

Inlandsbanan 2011-11-11 
Rev. Datum:  

2012-11-12 

Maria Boström 

Diarienr: BA 0029/11 19(19)

Kostnaderna är kalkylerade i 2011 års kostnadsläge förutom öppnandet av transportlänken 

Jörn-Arvidsjaur som är kalkylerat i 2008 års kostnadsläge. 

9 Slutsats 
Inlandsbanan trafikeras i dag med 80 miljoner bruttotonkilometer per år, främst skogsråvara 

och förädlade träprodukter. Godstrafiken har en positiv utvecklingstrend men brister finns i 

anläggningen. Förutsättningen för en fungerande godstrafik är en bana med tillräcklig 

bärighet. 

Inlandsbanan är idag belastad med ett ackumulerat underhållsbehov, främst gällande 

slipersbyte. Under en längre tid har inte ekonomiska resurser avsatts för att avhjälpa detta 

behov. 

Ekonomiska medel krävs för att fortsättningsvis kunna bedriva trafik på Inlandsbanan och 

tillgodose det uppdämda behovet av framför allt slipersbyte och broåtgärder. För att möta den 

positiva trafikutvecklingen och för att ytterligare stimulera kunderna till att välja 

Inlandsbanan krävs införande av ett nytt trafikledningssystem. 

Bilagor: 

Bilaga A Kalkyl Utvecklings- och underhållsstrategi, datum 2011-11-11 rev. 2012-11-12. 



Drift & underhåll Bilaga A Kalkyl Utvecklings- och underhållsstrategil 

Datum:2011-11-11

Rev. datum: 2012-11-12

Rubrik Drift & underhåll

2013

[kkr]

2014

[kkr]

2015

[kkr]

2016

[kkr]

2017

[kkr]

2018

[kkr]

2019

[kkr]

2020

[kkr]

2021

[kkr]

2022

[kkr]

Totalt

[kkr]

Banunderhåll

Kontroll av spårläge & konrtoll av räls 

(oförstörande provning) inkl åtgärder 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9 000

Banunderhåll

Maskinell vegetationsbekämpning utföres varje år 

Mora-Gällivare. Kemisk vegetationsbekämpning 

Mora-Gällivare vart 3:år linje och bangårdar 4 000 4 000 5 000 4 000 4 000 5 000 4 000 4 000 5 000 4 000 43 000

Banunderhåll

Säkerhetsbesiktning inkl åtgärder av 

besiktningsanmärkningar ex. slipersbyte, 

funktionsövervakning, felavhjälpning, snöröjning, 

säkerställande av vattenvägar inkl broåtgärder 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 89 600 896 000

Signalunderhåll Signalunderhåll Mora-Gällivare 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6 000

Avtalskostnad för 

Bandriftledningen

Administrativ hantering av 

felanmälan/felavhjälpning 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1 150

Hantering av tågdödade 

tamdjur Renar, hundar, hästar, kor m.m. 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4 500

Elförbrukning

Elförbrukning befintlig anläggning, infrastruktur & 

trafikledning 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 11 000

Drift och underhåll 

radiomaster

Drift och underhåll radiomaster exkl 

anslutningskostnad Mobisir-nät, GSM-R & växel 

MSC 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 41 000

Totalt: 100 865 100 865 101 865 100 865 100 865 101 865 100 865 100 865 101 865 100 865 1 011 650
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Reinvestering Bilaga A Kalkyl Utvecklings- och underhållsstrategi 

Datum: 2011-11-11

Rev. datum: 2012-11-12

Rubrik Reinvestering

2013  

[kkr]

2014  

[kkr]

2015  

[kkr]

2016  

[kkr]

2017  

[kkr]

2018  

[kkr]

2019  

[kkr]

2020  

[kkr]

2021  

[kkr]

2022  

[kkr]

Totalt

[kkr]

Slipersbyte

Slipersbyte inkl tillhörandematerial &  åtgärder 

såsom ballastkomplettering, ballastplogning, 

spårriktning & destruktion 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 520 000

Broåtgärder

Broåtgärder åtgärder efter brobesiktning inkl. 

ytbehandling stålbroar 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 380 000

Utbyte vägskydds-

anläggningar & föråldrade 

komponenter i vägskydds-

anläggningar

Utbyte vägskydd & föråldrade komponenter i 

vägskydd 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 4 000 0 0 0 51 000

Trum- & dikningsåtgärder Trumreparation & linjedikning 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 000

Utbyte plankorsningssystem Inläggn. av storplan. Mora-Gällivare 2st/år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000

Inmätning av spårgeometrin

Inmätning av Inlandsbanan, samt en beräkning av 

spårets plan-och profilgeometri  och inläggning i 

BIS Mora-Gällivare 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

Vegetationsbekämpning

Maskinell vegetationsröjning med skogsmaskin, 

GROT-röjning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 60 000

Totalt: 112 000 113 000 110 000 110 000 110 000 110 000 106 000 102 000 102 000 102 000 1 077 000
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Investering Bilaga A Kalkyl Utvecklings- och underhållsstrategi

Datum: 2011-11-11

Rev. datum: 2012-11-12 

Rubrik Investeringar

2013  

[kkr]

2014  

[kkr]

2015  

[kkr]

2016  

[kkr]

2017  

[kkr]

2018  

[kkr]

2019  

[kkr]

2020  

[kkr]

2021  

[kkr]

2022  

[kkr]

Totalt

[kkr]

Utbyggnad av  reläbaserat 

signalsystem för K16-hantering  K16-hantering 2st/årtotalt 4st stationer 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

Siktschaktning

Siktschaktning vid plankorsningar med 

hastighetsnedsättning för att höja hastigheten till 

banans sth. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 6 000

Fortsatt införande av 

trafikledningssystem ERTMS-R

nförande av ETCS, ombyggnation/byte n av bef. 

växlar, omhändertagande av material 2 000 82 000 100 000 76 000 0 0 0 0 0 0 260 000

Bärighetshöjande åtgärder 

Arvidsjaur-(Gällivare) Bärighetshöjande åtgärder inklusive rälsbyte 0 60 000 70 000 71 000 0 0 0 0 0 0 201 000

Bärighetshöjningande åtgärder 

Sveg-(Brunflo) Bärighetshöjande åtgärder inklusive rälsbyte 0 0 0 60 000 60 000 60 000 69 000 70 000 60 000 0 379 000

Totalt: 4 000 144 000 171 000 208 000 61 000 61 000 69 000 70 000 60 000 0 848 000
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Tvärbanor Bilaga A Utveckling- och underhållsstrategi

Datum: 2011-11-11

Rrev. datum: 2012-11-12

Rubrik Tvärbanor

2013  

[kkr]

2014  

[kkr]

2015  

[kkr]

2016  

[kkr]

2017  

[kkr]

2018  

[kkr]

2019  

[kkr]

2020  

[kkr]

2021  

[kkr]

2022  

[kkr]

Totalt

[kkr]

Transportlänk Jörn-Arvidsjaur *

Öppning av stängd bandel för godstrafik

Åtgärder för att öppna sträckan Jörn-

Arvidsjaur bandel 151 för godstrafik med 

en Sth 40km/h och STAX 22,5ton * 20 000 30 000 31 000 20 000 0 0 0 0 0 0 101 000

Transportlänk Bollnäs-Furudal

Öppning av stängd bandel för godstrafik

Åtgärder för att öppna sträckan Furudal-

Edsbyn-Bollnäs bandel 251 för 

godstrafik med en Stn 40km/h och 

22,5ton 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 54 000

Totalt: 47 000 57 000 31 000 20 000 0 0 0 0 0 0 155 000
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