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Inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att 
förvalta infrastrukturen och tillhandahålla tågtransporter genom ett 
gediget och förebyggande hållbarhetsarbete. 

Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar 
med ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling för oss som 
koncern, våra kunder och för samhället. Våra mål återspeglar uppfyl-
lande av de globala hållbarhetsmålen. Vi säkerställer att lagstiftning 
och andra bindande krav som gäller för verksamheten efterlevs.

Vi verkar för en stabil hållbarhetskultur där alla medarbetare tar 
socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvar. Alla medarbetare har 
ansvar över att hållbarhetsarbetet genomsyras i hela verksamheten. 
Vi planerar vårt hållbarhetsarbete i verksamhetsplaneringen där de 
aktiviteter som fastställs ska uppfylla hållbarhetsaspekterna och vi 
redovisar resultatet tillsammans med årsredovisningen.

Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en central del till att visionen: En 
dragkraft för inlandet ska uppnås och vi är ödmjuka inför det ansvars-
tagande det medför. 

En hållbar pulsåder
genom inlandet

Trycks i begränsad upplaga.

Finns digitalt på vår hemsida inlandsbanan.se

Innehåll

Produktion: nestorville.se | Tryck: Ågrenshuset Produktion AB
Foto: Håkan Wike, Pierre Jarawan, Peter Rosén, John Nilsson
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INLANDSBANAN AB 
– regional utveckling

Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen  
Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten� Uppdraget 
innebär att bibehålla och utveckla järnvägen Inlandsbanan� Inlands-
banan AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess 
kommuner� För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en 
stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som 
har en stor betydelse i dessa regioner� Att satsa på järnvägen innebär 
regional och nationell tillväxt� 

DESTINATION INLANDSBANAN AB 
– mitt i äventyret

Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsba-
nan genom turisttrafik� Längs banan finns mängder av äventyr och 
upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av 
besöksnäringen i ägarkommunerna�

INLANDSTÅG AB 
– din resurs i inlandet

Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och gods-
trafik på Inlandsbanans och på Trafikverkets infrastruktur samt på ett 
antal järnvägsnät som förvaltas av övriga infrastrukturförvaltare�

Tillsammans arbetar dessa bolag i symbios för att utveckla sin verk-
samhet på ett hållbart sätt för såväl kunder och samhälle� 

Dragkraft som utvecklar inlandet 
– till nytta för hela sverige

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och 
persontrafik� Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgra-
dering� Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust och hållbart 
transportsystem från och till norra Sverige�

En upprustning av Inlandsbanan skulle vara vital för råvarunäringarna 
i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin� Det skulle också öpp-
na för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapa-
citet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige� Ökade hållbara 
samhällen och service för dessa� 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säker-
ställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser� Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Det är en självklarhet för oss som organisation att arbeta för en bättre framtid, vi gör det vi kan inom de olika 
hållbarhetsmålen även om vi inte berörs eller kan bidra i dem alla så gör vi det vi kan för framtiden, samhället, 
miljön och vår egen organisations framtid�

Vilka Inlandsbanan  
är och vart vi vill
– för att vara en  
dragkraft för inlandet

Inlandsbanan
arbetar med
de globala
hållbarhetsmålen
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Så skapar vi nytta för hela Sverige 
Intresset för hållbara transporter fortsätter att öka och tillsammans med den politiska 
ambitionen att flytta transporter från väg till järnväg och sjöfart, är järnvägen nästan lika 
frälsad som i början på förra seklet�  

Skillnaden är att då var utbyggnadstakten av järnväg mycket 
högre jämfört med i dag� Faktum är att trots att politiken idag 
satsar historiskt mycket i infrastruktur, så investeras det för lite 
i järnväg� För perioden 2018 – 2029 omsluter den nationella 
transportplanen ca 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder 
kronor mer än den plan som antogs 2014�

Jag ser framförallt två orsaker till att pengarna ändå inte räcker 
till� Det ena är att nybyggnation av järnväg i Trafikverkets regi 
kostar väldigt mycket pengar� Riksrevisionen har granskat 28 
järnvägsprojekt och konstaterar att de inte håller budget� I ge-
nomsnitt landade kostnaderna på 55 procent mer än planerat� 
Det andra är att kapacitetsbristen nu är så hög att Trafikverket 
inte klarar av att planera för underhållet� Pla-
neringen för T20 vilket behandlar tidtabeller 
för den svenska järnvägen och som började 
gälla i december 2019 fick kraftig kritik 
från branschen för att vara ostrukturerad, 
inte hålla planerade deadlines och brist på 
transparens�

Kapacitetsbristen har kulminerat i att Tra-
fikverket själva inte lyckas göra av med tillde-
lade medel för eftersatt underhåll eftersom 
tiden i spår för entreprenaden inte räcker till 
och underhållet blir därmed ineffektivt� Här 
finns möjligheter för svenska staten som har två infrastrukturför-
valtare� Inlandsbanan AB som Sveriges näst största infrastruk-
turförvaltare kan och vill vara en del av lösningen� 

Möjligheter till ökad kapacitet 
För godstransporterna på Inlandsbanan blev 2019 inte ett bra 
år� Torvtransporterna från Sveg till Uppsala har stått för stora 
transportvolymer men i takt med ökade miljökrav, som innebar 
att Uppsala energi beslutade att sluta elda med torv, upphörde 
transporterna helt under året� Med de brister Inlandsbanan har 
idag, med hastighet- och bärighetsnedsättningar, är det svårt 
för järnvägsföretagen att attrahera transportkunder� På 50 år 
har lastbilen ökat sin lastförmåga, och därmed konkurrenskraft, 
med 100 procent och under samma tidsepok har förutsättning-
arna för järnvägsföretagen på Inlandsbanan försämrats och för 
riket som helhet har förutsättningarna för järnvägen förbättrats 
med endast 25 procent� 

För att öka kapaciteten och möjliggöra tillgängliga och hållbara 
transporter har Inlandsbanan under året påbörjat arbetet med 
fjärrmanövrering, något som kommer att skapa fyrdubblad 

tåglägeskapacitet� Här ser jag även att strävan mot hållbarhets-
målen, ökade miljökrav och fokus på energieffektivitet kommer 
att gynna järnvägen i framtiden� En totalupprustning av Inlands-
banan är nödvändig för att det svenska järnvägsnätet inte ska 
förlora sin potential�     

Stadig tillväxt 
Däremot ökar persontrafiken på Inlandsbanan� Allt fler resenä-
rer söker idag mer klimatsmarta resealternativ och trycket på 
hållbara, säkra och bekväma persontransporter är större än på 
många år� 

Den 10 februari kördes ett av de längsta nattågen i Inlandsba-
nans historia till Röjans station� Nattågen på 
Inlandsbanan, som bedrivs helt kommersiellt, 
har sedan starten 2012 haft en stadig tillväxt 
och symboliserar en ny tid� För gästerna till 
Härjedalen och Bergs skiddestinationer som 
tog tåget till sportlovsveckan var det knappt 
så perrongen räckte till, och då tog vi till när 
den byggdes 2013�  

Att Inlandsbanan är en viktig pulsåder för 
besöksnäringen i Norrlands inland vet vi re-
dan� Det har förstärkts ytterligare genom den 
starka utvecklingen av tågresenärer vintertid 

till Vemdalen� Det var länge sedan sist som skidåkarna kunde 
ta tåget till Borgafjäll, Kittelfjäll eller Tärnaby och Hemavan� För 
att kunna möta den allt större efterfrågan på tågresor norrut så 
initierades därför Fjälltåget� Ett nattåg i samarbete med Snäll-
tåget från Malmö via Stockholm till södra lapplandsfjällen� Jag 
är övertygad om att nattågen till norra delarna av Inlandsbanan 
kommer bli en succé på sikt� En viktig förutsättning för fortsatt 
tillväxt är att rusta Inlandsbanan så att restiderna kan förkortas� 

Moderna fordon för inlandet 
För sommartrafiken är vi på väg mot volymer nära historiens 
fornstora dagar�  

Aldrig förr har vi tvingats uppmana våra tågluffarresenärer att 
boka sittplats för att inte riskera att bli utan, vilket vi fick göra i 
somras� Nu ska erkännas att tillgången på tåg varit begränsad� 
Tidigt på året togs ett unikt beslut av styrelsen att investera i 
fem motorvagnar av märket Alstom Lint 41 som får beteck-
ningen Y41� Vi har under året arbetat med att få tåget godkänt 
för trafik i Sverige samt att tillsammans med våra ägare hitta 
den mest förmånliga finansieringen� Ägarna har mangrant via 

beslut i 19 kommunfullmäktige ställt upp för bolaget och visat 
en enighet längs Inlandsbanans hela sträckning� Inlandsbanan 
har därmed investerat i fem moderna tåg till en motsvarande 
kostnad av ett nytt tåg och vi är stolta över bolagets första 
stora tågaffär�  

Steget in i framtiden med ny miljöteknik 
I Almedalen höll Inlandsbanan AB ett seminarium under 
parollen ”en prioriterad godskorridor – utan utsläpp”� Inlands-
banan tar därmed steget in i framtiden med vätgas som möjlig 
energibärare� Tillsammans med våra partners LKAB och 
STATKRAFT vill nu Inlandsbanan gå i bräschen för ny modern 
miljöteknik som kommer att bli Sveriges nya exportindustri� Till-
sammans med kraftindustrin tänker vi ta tillvara på perioder av 
överskott i energiproduktionen från gröna energikällor som sol, 
vind och vatten� Med lagrad miljövänlig energi vill vi attrahera 
och erbjuda kunderna robusta och hållbara transporter�  

Mot slutet av året var tvärbanan Arvidsjaur – Jörn återigen 
uppe för beslut i Trafikverkets styrelse för beslut om upplåtelse 
till Skanska på 30 år� Ett uppseendeväckande tilltag där både 
ägarna, transportkunder, branschen och Region Jämtland 
Härjedalen motsatte sig beslutet� Trafikverket beslutade i 
december att bordlägga beslutet� 2019 var på många sätt ett 
händelserikt år men nu blickar vi framåt och framtiden för järn-
vägen ser ljus ut och Inlandsbanan som en outnyttjad resurs 
kan spela en avgörande roll att nå de globala hållbarhetsmålen� 

Inlandsbanan är en dragkraft som utvecklar inlandet, och en 
utvecklad Inlandsbana är till nytta för hela Sverige� 

Peter Ekholm
Verkställande direktör

Peter Ekho
lm

Hur vi  
jobbar
Vision: Dragkraft som utvecklar inlandet

Affärsidé: Inlandsbanan erbjuder trans-
porter på ett hållbart och säkert sätt

Ledord: Grunden för vår verksamhet, 
vårt förhållningssätt och hur vi vill upp-
fattas, har vi sammanfattat i våra ledord:

KREATIVA
Inlandsbanan är lång och koncernen liten men vi har en 
bred och mångårig kompetens inom järnvägsbranschen 
vad gäller logistiklösningar, säkerhet, miljö, persontrafik 
och turisttrafik� Med den tryggheten i ryggen har vi stora 
möjligheter att arbeta aktivt och kreativt med utveckling 
av Inlandsbanan� Vi har modet att ifrågasätta det invan-
da, och tar initiativ för att hela tiden bli bättre� Vi strävar 
efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva 
våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra 
medarbetares kreativitet och handlingskraft�

STOLTA
Inlandsbanan binder samman Sveriges inland och är 
en naturlig länk till övriga Sverige, och därigenom ut till 
världen� Vi är stolta över banans historiska betydelse 
samtidigt som vi tar ansvar att förvalta och utveckla den 
i takt med nutidens krav och behov� Vår stolthet och en-
gagemang hjälper oss att förstå våra kunder, så att vi kan 
erbjuda dem ett tillgängligt och hållbart transportsätt�

TROVÄRDIGA
Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder 
och operatörer ska präglas av trovärdighet� Vår kompe-
tens gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och 
att vi står för det vi gör� Trovärdigheten finner vi i kom-
petensen som vi alla besitter� Vi tror på professionalitet 
och leveranssäkerhet och att värdet av att skapa flexibla 
lösningar i samverkan med våra intressenter är större än 
värdet av färdigdefinierade erbjudanden�

RESPEKTERANDE
Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett 
respektfullt och personligt bemötande� Det gör vi genom 
att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den 
enskilda personens behov� Vi är öppna, lyhörda och vi 
samarbetar� Vi respekterar Inlandsbanans historiska 
värde samtidigt som vi strävar efter att utveckla den och 
vara den dragkraft för inlandet som är vår vision�

En outnyttjad 
resurs som 
kan spela en 
avgörande roll 
för samhället 
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Kort om en lång historia Viktiga händelser  
under året

Allt fler valde att resa med oss
Fler valde att resa med oss och för tredje året i rad ökade antalet resenärer� Totalt så har 
14 900 resenärer rest med Inlandsbanan sommaren 2019, vilket är en ökning med 18 pro-
cent från 2018 och över 50 procent fler än 2016� Det såldes 17 procent fler Inlandsbanekort 
än sommaren innan� Inlandsbanekortet är ett tågluffarkort som tilltalar de som vill planera och 
lägga upp resan själva� 

Först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra 
järnvägsfordon med HVO
Vi har tagit beslutet att minska vår påverkan på miljön och erbjuda våra kunder hållbara och 
klimatsmarta transporter� I ett steg att nå vårt mål om fossilfria transporter pågår nu en upp-
byggnad av tankstationer för fossilfri diesel� Första anläggningen kom på plats under somma-
ren 2019 vilket är ett första steg mot en fossilbränslefri infrastruktur� 

Nya tåg för utvecklad persontrafik
Inköp av fem motorvagnar av modellen Alstom Lint 41 har möjliggjorts genom vårt långsiktiga 
arbete med att utveckla persontrafiken på banan och de möjligheter som finns med utvecklad 
tågtrafik, inte minst med ökad efterfrågan på hållbara resealternativ� 

I Inlandsbanan AB:s ägardirektiv ingår uppdraget att ta tillbaka kollektivtrafiken till banan� 
Moderna fordon och reguljär kollektivtrafik på järnväg är viktigt för utvecklingen och attrak-
tionskraften i inlandskommunerna� 

Utveckling av hållbar godskorridor i inlandet
Vi startade under hösten 2019 en godspendel mellan Storuman och Umeå där Inlandståg AB 
som operatör samverkar med NLC-terminalen i Storuman i syfte att öka tillgängligheten till 
hållbara godstransporter på järnväg� 

Ny styrelse
Vid årsstämman i maj valdes ny styrelse till koncernens bolag Inlandsbanan AB, Destination 
Inlandsbanan AB samt Inlandståg AB� Styrelsen har uppdraget att driva tillväxtarbete efter 
hela Inlandsbanans sträckning� 

Miljöcertifiering – en del av Inlandsbanans bidrag för att 
nå de globala hållbarhetsmålen
Juni 2019 blev hela koncernen Inlandsbanan, inkluderat dotterbolagen Inlandståg AB och 
Destination Inlandsbanan AB miljöcertifierade enligt standarden ISO 14 001� Det är en viktig 
del av koncernens hållbarhetsarbete och centralt för att nå visionen att vara en dragkraft som 
utvecklar inlandet�

Järnvägens utveckling i Sverige och industrialiseringen var nära knutna till varandra� 
Trävarubranschen tillsammans med gruvbrytning och verkstadsindustrin var de tre mest 
betydelsefulla industrierna för den svenska ekonomiska utvecklingen under slutet av 
1800-talet� Tidigare outnyttjade naturrikedomar i norra Sverige blev intressanta�

Själva grundidén om Inlandsbanan kom ursprungligen från militära kretsar 
samtidigt exploaterades järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten�  
”Till detta kom möjligheterna för själva inlandet att industrialiseras 
och utvecklas� Så blev tanken om Inlandsbanan en solidaritetsfrå-
ga där isolerade delar av Sverige skulle få samma möjligheter till 
utveckling som övriga landet”, skriver Bengt Sandhammar i sin bok 
Inlandsbanan (2014)� Inlandsbanan skapades för att bli en dragkraft 
för inlandet och det är den vision och det uppdrag som genom 
nya förutsättningar och nya utmaningar leder oss in i nutid och 
framtid� 

Inlandsbanans ägare, kommunerna längs järnvägen, 
tydliggjorde att Inlandsbanan AB skulle arbeta för 
att utveckla infrastrukturen och tågtrafiken längs 
banan� 

Smått och gott 
•  Olika sträckor av Inlandsbanan byggdes 

olika år� Sista sträckan som blev klar var 
mellan Jokkmokk och Sorsele (byggtid 
1928-1937) 

•  Banans originalsträcka är 1 296 kilometer, 
från Kristinehamn till Gällivare

•  Järnvägsbron över Pakkojokk mellan Jokkmokk och 
Porjus anses vara den vackraste bron längs banan� Den 
är byggd helt och hållet i natursten och stod klar 1925

•  Banan i sin helhet stod klar 1937 när banbyggena möt-
tes i Kåbdalis� 6 augusti det året blev det en stor fest 
när rallarlagen från norr och söder möttes� Inlandsba-
nan är en av de yngsta järnvägarna i landet�

•  Ånglok dominerade som dragkraft under många år� 
Under andra halvan av 1930-talet kom rälsbussarna 
och ersatte successivt de kostsamma ångloksdragna 
persontågen

•  Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag från staten� 
2019 var summan 142,4 Mkr, varav 69 % går direkt till 
infrastrukturen

•  1992 fattades regeringsbeslut om att bilda det kom-
munalägda bolaget Inlandsbanan AB, IBAB, så att 
gods- och persontrafiken på banan kunde fortsätta

•  Inlandsbanan AB har huvudkontor i Östersund i Lok-
stallet samt kontor i Sveg, Hoting och Storuman

•  2003 bildades dotterbolaget Inlandsbanan Turism AB, 
nuvarande Destination Inlandsbanan AB�

•  2009 bildades dotterbolaget Inlandståg AB med uppgiften 
att köra person och godstrafik� Bolaget är ett helägt dotter-
bolag och drivs helt och hållet på kommersiella villkor

• Inlandsbanan är oelektrifierad
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För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska 
lägga fokus på genomfördes en väsentlighetsanalys 
under 2018� Med de befintliga underlagen att tillgå 
skapades en bruttolista på de frågor som är viktiga 
för våra intressenter� 

De underlag som granskades var direktiv, planer, 
utredningar, undersökningar samt omvärldsanalyser� 
Frågorna delades in i de tre hållbarhetskategorierna 
människa/samhälle, miljö och ekonomi� 

Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska foku-
sområden identifierats som tillsammans definierar 
vårt spår framåt� De fyra fokusområdena är:

• Möjliggöra säkra och prisvärda transporter

• Skapa en attraktiv arbetsplats

• Minska klimatpåverkan 

• Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar

Våra fokus-
områden

DIALOGFORM
Ägarträffar, löpande rapportering och styrelsemöten 

NYCKELFRÅGOR
Robustare transportsystem, bidra till ladsbyggdsut-
veckling och näringslivsutveckling, modernare 
persontrafik 

VÅR RESPONS
Strategiskt arbete för upprustning av Inlandsbanan, 
inköp av nya järnvägsfordon, löpande nyheter, 
rapportering och information från koncernen 

DIALOGFORM
Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, 
personalkonferens, samverkan , 
medarbetarundersökning (NMI)

NYCKELFRÅGOR
Tydlig och transparent kommunika-
tion, säker arbetsmiljö, kompetensut-
veckling, delaktighet, gott ledarskap

VÅR RESPONS
Ny struktur för dialogforum, 
fortbildningar inom säkerhet och 
arbetsmiljö, ledarskapsutbildningar/
forum, kompetenshöjande externa 
utbildningar

DIALOGFORM
Kundmöten, e-post och telefon, mässor, seminarier

NYCKELFRÅGOR
Fossilfria transporter, leveranssäkerhet, prisvärdhet, 
säkerhet

VÅR RESPONS
Förbättrade logistikflöden, trafiksäkra transporter, 
erbjuda kunder fossilfria transporter

DIALOGFORM
Samrådsmöten, seminarier, möten

NYCKELFRÅGOR
Utveckling och tillväxt, klimatpåverkan

VÅR RESPONS
Kontinuerligt arbete med att förbättra 
infrastrukturen, dialog- och samver-
kansforum

DIALOGFORM
Mässor, e-post och telefon, NöjdkundIndex (NKI), 
resenärers möte med förare och tågvärd

NYCKELFRÅGOR
Klimatneutrala transporter, upplevelse, prisvärdhet, 
personligt och kundfokuserat bemötande

VÅR RESPONS
Kontinuerligt anpassa infrastrukturen efter kunders 
krav, utveckla och förbättra reseinnehållet och 
erbjuda attraktiva resepaket

ÄGARE

KUNDER

MEDARBETARE

RESENÄRER

SAMHÄLLET
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Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Sverige står inför en rad utmaningar såväl ekonomiskt som miljö-
mässigt och socialt. Infrastrukturen spelar en viktig roll för att uppnå 
FN:s hållbarhetsmål och vi på Inlandsbanan vill göra vårt bästa för 
att bidra till ett hållbart samhälle i framtiden. 

Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden 
för både kunder och medarbetare och för samhället i stort� Vi vill och tänker 
vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför� Vi kommer 
göra det vi kan för att inspirera och få våra samarbetspartners och övriga 
delar av samhället att följa med på resan mot ett mer hållbart samhälle� 

Av de 17 globala hållbarhetsmålen har vi valt ut 6 stycken som vi har identi-
fierat som högprioriterade för vår verksamhet� Våra interna uppsatta affärs-
mål, som fastställs av styrelsen, kopplar samman med dessa mål och utgör 
en integrerad del av vår verksamhet och vägleder oss som organisation i vår 
verksamhet� 

Att investera i infrastrukturen är viktigt för att underlätta en hållbar utveckling� Det 
är även en förutsättning för att skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på 
Inlandsbanan� 

En normalstandard innebär effektivare trafik på hela banan och skapar möjligheter 
att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur klimatsynpunkt� Det 
möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till 
att exempelvis stambanan kan avlastas� 

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främ-
jar ekonomisk tillväxt och utveckling� Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råva-
rulandskap där gruv- och metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar� 
Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften och 
svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter� 

En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan 
ställning, blir inkluderade� En ökad trafik på Inlandsbanan bidrar också till en hållbar 
turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter�  

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta 
flera av de utmaningar världen står inför idag�  Genom att inte bidra med några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan 
som är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling� 

Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de förutsättningar 
som krävs för att skapa en verksamhet som inte bidrar med några nettoutsläpp av 
växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer 
jämlikt och hållbart samhälle�  

År 2025 har Inlandsbanan svensk normalstandard  
integrerat med anslutande järnvägsnät

Senast år 2020 bidrar Inlandsbanan till landsbygds- 
utveckling genom ökad trafik på hela banan

År 2025 ska den verksamhet som Inlandsbanan genererar 
inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser
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Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet� 
Vår verksamhet regleras av många förordningar och re-
gelverk� Det ställer krav på att vi har den dokumentation 
som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga 
arbete� Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en 
uppgift inte utföras säkert ska den inte utföras alls� Inlands-

banans mål är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet 
eller på våra arbetsplatser samt att skador och förluster minimeras�

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassadörer för 
koncernens varumärken� Nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda 
kunder� För att säkra framtidens kompetensförsörjning både att behålla 
medarbetare och rekrytera den nya generationen måste koncernen aktivt 
erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och hälsosam arbetsplats�

Under 2019 har sex olyckor inträffat på Inlandsbanan� Tre urspårningar varav en orsakad av 
skada på järnvägsspåret på grund av högt flöde av vårflod� Två av olyckorna var personolyck-
or med smärre skador, en halkolycka och en olycka där en person klättrat mellan stillastående 
vagnar på bangård och ramlat� En olycka var en lätt brandutveckling i ett stillastående fordon� 

Inlandsbanan AB har som övergripande trafiksäkerhetsmål att järnvägsdriften alltid ska 
uppfattas som säkert och att järnvägsolyckor ska förhindras� Alla medarbetare ska känna sig 
trygga på sin arbetsplats och inte skadas av sitt arbete samt så ska medarbetarnas erfaren-
heter och förslag till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten tillvaratas�

För att uppnå ovanstående mål utförs personliga uppföljningar inom samtliga områden där 
personal med arbetsuppgift av betydelse för säkerheten arbetar� Det ska resultera i att inga 
olyckor eller tillbud får inträffa på grund av misstag av berörd utförare, berörd utövare ska vara 
väl insatt i gällande regler, synpunkter och erfarenheter ska tillvaratas, alla olyckor, tillbud och 
avvikelser ska rapporteras, all nödvändig utrustning ska finnas och fungera på ett tillfreds-
ställande sätt� Målen kontrolleras och mäts årligen genom, kunskapsprov vid utbildningar, 
uppföljningar samt olycks- och tillbudsstatistik� 

Fördjupad riskhantering CSM-RA
Inlandsbanan AB har under 2019 genomfört den första fördjupade riskhanteringsprocessen 
enligt CSM-RA (Common safety method for risk evaluation and assessment)� Riskbedömning 
gällde införandet av fjärrmanövrering av driftplatser� I arbetet med riskhantering har aktivi-
teter genomförts som säkrar informationsflöden som vid överlämning mellan tågklarerarna, 
information till operatörer, nya arbetssätt och utbildningar� Identifierade tekniska risker som 
är säkerhetsrelaterade är brand och dataintrång i anläggningen� Åtgärder är vidtagna såsom 
logiskt och fysiskt skalskydd, brandlarm mm�

Resultat säkerhetskulturindex 
Den årliga undersökningen av säkerhetskulturen för 2019 blev något fördröjd på grund av tek-
niska bekymmer och genomfördes därför i början av år 2020� Säkerhetsindex för koncernen 
sjönk från 3,4 år 2018 till 3,2 för 2019� De operativa enheterna med medarbetare i säkerhets-
tjänst håller stabil nivå med en viss ökning medan de administrativa enheterna upplever något 
lägre säkerhetskultur� 

Medarbetarnas förtroende
för säkerhetssystements effektivet

Säkerhetskulturindex

Medarbetarnas upplärning
och kommunikation

Medarbetarnas prioritering av säkerhet
och grad av riskacceptans

Medarbetarnas engagemang
i säkerhetsarbetet

Ledningens rättvisa
i säkerhetsfrågor

Ledningens involvering av 
medarbetarna i säkerhetsfrågor

Ledningens säkerhetsengagemang
och säkerhetsförmåga

0

2019 2018 2017 2016

1 2 3 4

God hälsa
& välbefinnande

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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251 tim

191 dagar
Snitt korttidssjukfrånvaro: 1,83 dagar/medarbetare  
Varaktighet längre än 14 dagar: 96 dagar

Friskvårdstimmar uttag 

Koncern
12 kvinnor (24%)
37 män (76%)

Könsfördelning

Nöjd Medarbetarindex

Sjukfrånvaro

73%

Ledningsgrupp
4 kvinnor (57,2%)
3 män (42,8%)

-

NMI mål: 74 procent

Mål: 350 timmar

Attraktiv arbetsplats
Koncernen Inlandsbanan har ett ständigt pågående 
arbete att vara en attraktiv arbetsgivare och attraktiv 
arbetsplats� 

Den årliga medarbetarundersökningen är mätverk-
tyget som i resultatgenomgången visar på vilka 
förbättringsförslag som vi tillsammans ska arbeta 
med för att alla medarbetare ska trivas och uppleva 
koncernen som en attraktiv arbetsplats att vara på�

Under år 2019 låg fokus på att belysa hur vi tillsam-
mans ska hantera situationer avseende kränkande 
särbehandling� Vi arbetade tillsammans, under en 
workshop, igenom olika perspektiv på kränkande 
särbehandling och kom överens om att varje enskild 
individ tolkar begreppet olika� Varje medarbetare har 
ett medarbetaransvar att agera i enlighet med våra 
policys och meddela om kränkningar förekommer�

Förutom NMI-undersökningen skickades under 
2019 en jämställdhetsenkät ut med mål om att 
undersöka huruvida koncernen uppfattas som jämställd eller inte utifrån arbetsförhållanden 
och arbetsmiljö� Resultatet visade på att det finns en samlad bild av att koncernen ger lika 
rättigheter till såväl kvinnor som män� Jämställdhetsenkäten följdes senare upp av 2019-års 
jämställdhetsplan där aktiva åtgärder presenteras utifrån diskrimineringslagens bestämmelser� 
Den redovisande rapporten för jämställdhetsplanen visar på att vi följt handlingsplanen� 

Slutsatsen av 2019 års satsningar visar på att vi ska fortsätta jobba strategiskt för jämställd-
het och vi ska ha ett fortsatt arbete med de aktiva åtgärder vi väljer att utföra utifrån NMI-re-
sultatet för att lyckas vara den attraktiva arbetsgivare vi vill vara� 

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Krisövning
Agerande i nödläge och beredskap är viktigt funktion inom Inlandsbanans verksamhet� För att 
arbeta effektivt vid eventuell incident inom verksamheten genomförs årligen krisövning� Under 
2019 genomfördes en teoretisk övning baserad på resultatet från föregående års praktiska 
övning� Syftet var att i detalj finjustera och repetera aktiviteterna kopplat till våra fastställda 
riktlinjer�

Skoterplankorsningar
Skotertrafiken i anslutning till Inlandsbanan är omfat-
tande och årligen inträffar trafiksäkerhetsincidenter 
med skotrar på och vid sidan av spåret� 

För att förbättra säkerheten har ett arbete genom-
förts med att identifiera alla korsningar, riskbedöma 
och eventuellt flytta dom eller i en del fall stänga 
dom� Utifrån denna analys har sedan nyttjanderätts-
avtal tecknats med ansvariga för skoterlederna och 
korrekt skyltning har satts upp� 

Förhoppningsvis bidrar dessa åtgärder till förbättrad 
trafiksäkerhet för såväl skotertrafiken som vår järn-
vägstrafik på banan�
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Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förut-
sättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen 
står inför idag� 

Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksam-
heten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusga-

ser år 2025 och år 2020 ska den egna järnvägsverksamheten vara fossil-
bränslefri� Genom våra mål hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är 
en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling� 

Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de 
förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte 

bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en 
självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och 

hållbart samhälle� 

Hållbar energi för alla

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

100 procent förnybar el
Under året har en översyn gjorts för samtliga våra 212 elabonnemang som vi har för 
vår järnvägsinfrastruktur och våra lokaler� 

Avtalen har i många fall konverterats och vi kan numera stoltsera med att Inlands-
banan har 100 procent förnybar el, som kommer från vattenkraft, vindkraft och 
solanläggningar, hos samtliga elleverantörer�



20 21Inlandsbanan  | Årsredovisning med hållbarhetsberättelse 2019Inlandsbanan  | Årsredovisning med hållbarhetsberättelse 2019

Nytt växelvärmesystem
Ett nytt energieffektivare växelvärmesystem testas 
i Inlandsbanans vintermiljö� Våra spårväxlar som 
byggts om för motorisering i samband med införan-
det av fjärrmanövrerade driftplatser kräver växelvär-
me för att säkerställa funktionen vintertid� 

Inlandsbanan AB driver sedan 2018 ett innovations-
projekt tillsammans med växelvärmeleverantören 
Conflux för att prova deras nya växelvärmare i lite 
tuffare vintermiljö� Växelvärmeren ska ju klara av 
att smälta snö vid snöfall liksom snö/issjok som 
kan ramla ner från passerande tåg� Conflux har en 
teknisk lösning som är avsevärt energisnålare än 
konventionella växelvärmare och ser ut att förbruka 
bara hälften så mycket elenergi� 

En konventionell värmare i en växel drar ungefär 
lika mycket som en villa, dvs ca 25 000 kw vinter-
tid� Vi har nu testat denna typ av värmare vintern 
2018/2019 i Röjan och vintern 2019/2020 i Orsa, 
Fågelsjö och Svenstavik� Efter utvärdering 2020 är 
avsikten att teckna ett ramavtal för framtida installa-
tioner�

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Laddinfrastruktur för el-  
och hybridbilar
Övergången i samhället till el- och hybridbilar går 
snabbt nu, vilket vi även anammat i koncernens 
plan för ersättning av tjänstebilar� För att hänga 
med i utvecklingen har Inlandsbanan AB installerat 
en publik laddstation vid vår besöksparkering i Öst-
ersund, för detta har vi fått bidrag via Klimatklivet� 

För våra anställda som kör el-/hybridbil kan vi även 
erbjuda laddmöjligheter vid kontoret i Östersund� 
Under 2020 kommer vi att bygga en carport för 
våra tjänstebilar i Östersund och även låta installera 
en laddstation där� 

Laddinfrastruktur kommer efterhand att installeras 
även vid våra kontor i Sveg, Hoting och Storuman� 

Fossilbränslefri infrastruktur 
Koncernen inlandsbanan miljömål, där den egna järnvägsverksamheten ska vara fossilbräns-
lefri år 2020, innebär att Inlandståg AB är den första tågoperatören i Sverige som i sin helhet 
övergår till att använda fossilfri diesel – HVO100 för sina dieseldrivna fordon� 

Upphandling av leverantör har genomförts och det blev Energifabriken AB som vann ramav-
talet för att leverera tankanläggningar och drivmedel� Kontraktet sträcker sig fram till och med 
2023� 

För kunna övergå till att köra på fossilfri diesel krävs det en infrastruktur med tankanläggning-
ar som inte finns idag� I arbetet med att tillskapa denna infrastruktur har en tankanläggning 
för både järnvägs- och landsvägsfordon installerats vid vår depå i Östersund� Under våren 
2020 kommer tankanläggningar för järnvägsfordon att etableras vid vår depå i Mora samt på 
Arvidsjaur station, med dessa anläggningar täcks koncernens behov av anläggningar�

Vid våra tankanläggningar kommer det att finnas möjlighet för våra samarbetspartners och 
entreprenörer att tanka sina fordon� På detta vis driver vi på Inlandsbanan AB på övergången 
till att nyttja fossilfria drivmedel inom järnvägsbranschen och ökar samtidigt tillgängligheten på 
fossilfritt bränsle för övriga branschaktörer och även för gummihjulsdrivna fordon� 

I avtalet med Energifabriken finns optioner för att öppna kommersiella tankanläggningar i 
Sveg, Hoting och Storuman utifrån marknadsbedömningar som ska göras� Kravet från vår 
sida är att man i så fall även ska kunna tanka järnvägsfordon vid dessa anläggningar� 

FAKTA HVO 
• HVO100 är helt förnybar 

• 90% växthusgasreduktion 

• Passar i alla dieselmotorer 

•  Minskade avgasemissioner, mindre 
kallstartrök 

• Fri från svavel och aromater 

• Vinterkvalitet -34°C 

•  Ej giftigt för vattenlevande  
organismer

Källa: energifabriken�se
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Ny hemsida 2019
Inlandsbanans hemsida är ett nav för all 
kommunikation� Den ska vara ett tydligt 
fönster ut mot våra kunder samt den själv-
klara informationskällan kring det som rör 
Inlandsbanan och vår verksamhet�

För att på ett enkelt och tydligt sätt kun-
na tillhandahålla våra kunder detta så har 
vi under 2019 migrerat en stor del av vår 
hemsida till ett nytt webbpubliceringssys-
tem, Travelize, samt utvecklat och skapat en 
koncerngemensam startsida för att tydliggö-
ra våra olika verksamheter men även kunna 
lyfta vårt gemensamma innehåll på ett bra 
och tydligt sätt�

Innehåll relaterat till att resa med Inlandsba-
nan samt bokning ligger nu direkt i affärssys-
temet Travelize vilket gör att vi nu kan tillhan-
dahålla en mer sälj- och bokningsoptimerad 
hemsida som kan leda till ökade affärer� Vi 
blir även mer resurseffektiva genom att vi 
slipper uppdatera i två system�  Utöver detta 
kan vi numera mäta konverteringsgraden 
och på det sättet effektivisera vår försäljning 
och erbjuda en tydligare navigering/lättare 
att hitta information för besökarna vilket stär-
ker vårt varumärke� Vårt mål är att erbjuda 
en driftsäker och tillgänglig sida som optime-
rar och inspirerar till försäljning av resor�

IT-teknisk uppgradering
I början av året identifierades brister i vår IT-hårdvara� Såväl datorer som servrar var inte tillräck-
ligt moderna för att klara av en anpassning till nyare windowsmiljöer, vilket är ett måste för att 
uppdatera säkerhet och funktion� För att säkerställa och tillgodose framtida behov togs beslut 
om att byta ut samtliga datorer och servrar, samt anpassning av arbetsplatser för samtliga 
medarbetare� Vidare anpassas IT-miljön för att mer och mer övergå till molnlagring av data�

Förutom att vi genom dessa åtgärder uppnår säkerhet och funktionalitet så får personalen 
möjligheter till ergonomiskt riktiga arbetsstationer samtidigt som IT-miljön i sin helhet blir mer 
kostnadseffektiv�

Årets julklapp 
Istället för julklappar till anställda inom Inlandsbanans koncern har vi sedan några år tillbaka 
valt att ge en gåva som gynnar fler än oss själva� 

Julen 2019 valde vi att skänka en gåva till Gellivare ungdomsstiftelse� Med vår och andra 
givares hjälp har de nu en större möjlighet att fortsätta arbeta för att tillgodose behov av stu-
diehjälp till ungdomar i åldern 13 – 20 år i Gällivare centralort� 

Lokala produkter
Inlandsbanan passerar genom några av de mest intressanta platserna i Sveriges mångsidiga 
inland och vår ambition är att alla resenärer ska få uppleva variationen som inlandet erbjuder�

Vi har under året uppmanat våra avtalspartners att i största möjliga mån arbeta mot att erbju-
da våra resenärer lokalt producerade produkter och livsmedel� Allt för att upplevelsen ska bli 
unik och mer hållbar�

Våra medarbetare är organisationens viktigaste resurser 
och för koncernen Inlandsbanan AB är säkra anställningar, 
marknadsmässiga löner och möjligheten till att ständigt 
kompetensutvecklas en självklarhet� 

Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar 
ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer� Både ge-
nom marknadsföring via vår hemsida men även genom att uppmuntra våra 
avtalspartners att erbjuda våra resenärer lokalt producerade produkter och 
livsmedel�  

Varför har vi valt Travelize?
•  Ett integrerat bokningssystem, hemsida,  

administration och ekonomi 

•  Används av över 150 researrangörer i  

Sverige och utlandet�  

För små och medelstora researrangörer�

•  Svensk produkt, Trippel-A rating�  

Grundades 2001

•  Personlig support alla dagar om året  

kl 8 – 23�

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Anständiga arbetsvillkor
& ekonomisk tillväxt
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Vi strävar efter att både tillgängliggöra och trygga infra-
strukturen i Sveriges inland� Vi arbetar för att säkerställa 
och skapa ett hållbart transportsystem för framtida genera-
tioner� 

Vi har funnits länge och räknar med att finnas länge till ge-
nom bland annat förbättring av befintlig infrastruktur men även skapandet av 
ny� Vi arbetar med förenklingar och tidseffektivisering för att arbetet med och 
på banan ska fungera snabbare, säkrare och bättre in i framtiden�  

Projekt Inlandslänken
Inlandsbanan har sedan 2017 bedrivit projektet “Inlandslänken” som syftar till en upprustning 
av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan� Det har vuxit fram genom Inlandsbanan 
AB:s uppdrag att förvalta och utveckla infrastrukturen� En upprustning av banan skulle vara 
vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin� Det skulle också 
öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad 
redundans på järnväg i norra Sverige� 

Trafikverket har sedan tidigare fått ett regeringsuppdrag att genomföra en bristanalys avseen-
de Inlandsbanan och dess framtida funktion vad gäller överflyttning från väg till järnväg och att 
fungera som omledningsbana� Med anledning av utredningen har projektarbetet vart avsevärt 
mindre i avvaktan på resultatet och beslut utifrån detta� Projektet har levererat en omfattande 
nulägesbeskrivning för Inlandsbanans infrastruktur och trafikeringsmöjligheter för banan� Även 
en stor del av de förstudier och förprojekteringar som projektet har gjort för en totalrustning 
av banan har överlämnats till utredaren� Vår uppfattning är att utredaren har fått ett mycket 
bra och fylligt material som underlag till utredningen� Inlandsbanan AB har också under året 
drivit ett omfattande informations- och påverkansarbete för beslutsfattare och intressenter för 
en rustning av Inlandsbanan�

Utöver detta har projektet även gjort;

•  Kompletterande geotekniska undersökningar avseende myrmarksförhållanden  
i banunderbyggnaden

•  Miljöutredning avseende järnvägsarbeten i anslutning till natura 2000 område�  
Samråd med länstyrelsen i Norrbotten avseende Stubba naturreservat�

•  Projektledning och framtagande av detaljplanhandlingar för nytt triangelspår i  
Arvidsjaur

•  Miljötillstånd avseende upplagsplatser för lagring av kasserade träsliprar som 
 ska destrueras 

Projektledningen har även under året till stor del stöttat Infrastrukturavdelningen i;

•  Framtagande av ett omfattande förfrågningsunderlag och genomförande av upp-
handling av nytt avtal/entreprenör för drift- och underhåll av järnvägsinfrastrukturen�

•  Digitaliseringen av vår drift- och underhållsförvaltning genom upprättande av  
databas för drift och underhåll samt framtagande av digital dagbok för våra  
entreprenörer� 

Hållbara godskorridorer
Inlandsbanans läge genom Sveriges mest råvarutäta område gör att vi i vår dagliga verksam-
het tydligt ser nyttan och möjligheterna med hållbara transporter och bra kommunikationer� Vi 
ser vad en utveckling och en satsning på vår infrastruktur skulle göra för kommunal och regio-
nal utveckling i inlandet och Inlandståg arbetar aktivt med att öka tillgängligheten av en hållbar 
godskorridor i inlandet�

Godskorridor Storuman 

I oktober startade godspendeln mellan Storuman och Umeå i Inlandstågs regi� Trafiken är ett 
samarbete mellan Inlandtåg och terminalen i Storuman som är en del av Nordic Logistic Cor-
ridor (NLC), ett transportstråk mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland� Initialt kördes 32 
vagnar per tåg, två dagar i veckan för att sedan under november månad utökas till tre dagar i 
veckan� En av de första företagen att använda sig av godspendeln var Kosan Gas men även 
SCA är en av kunderna som Inlandståget kör åt� Genom att tillhandahålla ett tillgängligt och 
hållbart transportsystem har 1400 ton timmer fraktats per tåg�

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Hållbara städer
& samhällen
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RC4

För att bättre kunna möta det ökande behovet av hållbara transporter på järnväg så har vi 
nu köpt in ett ellok av modell RC4� Loket byggdes år 1975, väger 76 ton och är 15,5 meter 
långt� I samband med inköpet fick alla medarbetare ge förslag på namn till loket och det 
vinnande bidraget blev “Elektra”� 

Inköpet av loket skapar ökade transportmöjligheter på järnväg, även utanför den oelektrifie-
rade Inlandsbanan vilket innebär att vi kommer kunna erbjuda fler längre godstransporter� 
Inlandståg, som till skillnad från många tågoperatörer, har tillstånd att köra både gods- och 
persontrafik i hela Sverige har idag flera kunder som har transporter på Inlandsbanan men 
som har uttryckt en önskan om att kunna utöka transporten vidare ut i Sverige, på elektrifiera-
de banor� 

Vi kan numera med elloket erbjuda en längre resa med järnväg på ett mer miljömässigt- och 
ekonomisk hållbart sätt� 

Triangelspår i Arvidsjaur
Förhållandet idag att tåg som ska passera Arvidsjaur måste gå in i samhället och vända eller 
göra en lokrundgång har föranlett att Inlandsbanan AB tagit ett initiativ till en detaljplan för en 
nybyggnation av ett triangelspår� 

Triangelspåret är förlagt i den västra utkanten av samhället Arvidsjaur och utgör då en genväg 
för tåg söder eller norrifrån� Genvägen kommer att innebära en minskad miljöbelastning 
genom att bullrande tåg inte behöver gå in i samhället� Spåret skulle också ge en ekonomisk 
hållbarhet genom att slippa en tidsödande lokrundgång på ca 45 min� 

Detaljplanearbetet fortsätter under 2020 med allmänt samråd, utställning och trolig fastställel-
se� En fastställd detaljplan medger en byggrätt under 5 år av det ca 700m långa spåret med 
tillhörande två växlar�

Fjärrmanövrering
Införandet av fjärrmanöversystemet Cactus Rail har pågått sedan 2018 och är en milstolpe 
i Inlandsbanans tekniska utveckling för ställverk och trafikledning� Cactus Rail är samma 
system som SL använder för sin trafikledning och innebär att vår trafikledningskapacitet/antal 
tåglägen markant kommer att öka� 

För att kunna införa systemet har nu de tidigare för fjärrmanöver ombyggda driftplatserna 
(mötestationerna) i Orsa, Fågelsjö, Röjan, Svenstavik, Sorsele, Arvidsjaur och Jokkmokk 
kopplats upp mot systemet� Trafikledningscentraler har inrättats i Sveg, Hoting och Storuman 
där varje central tekniskt kan övervaka alla fjärrmanövrerade driftplatser� 

Rent säkerhetsmässigt kommer respektive central att tilldelas ett par fasta driftplatser men 
som enkelt kan ändras om ändrade trafikeringsbehov uppstår� Införandet av fjärrmanövrerade 
driftplatser har förutom ställverksbyten och nya signalanläggningar också inneburit växelbyten 
till kontrollerade motordrivna växlar samt installation av växelvärme i dessa� 

Vårt nya arbetssätt innebär också en stor fördel för våra tågklarerares arbetsmiljö då de kom-
mer att slippa mycket av resorna för att fysiskt bemanna driftplatserna längs banan� Under 
året har projektering genomförts för ombyggnationen av Storumans driftplats 2020 för fjärr-
manövrering� Vårt nya manöversystem är nu tekniskt godkänt och de mjuka delarna förväntas 
bli godkända under 2020 vilket innebär att vi kan börja fjärrmanövreringen� 

Nytt drift- och underhållskontrakt för Inlandsbanan
Under året har ett omfattande arbete utförts för upprättande av förfrågningsunderlag och 
upphandling av nytt ramavtal för drift- och underhåll av järnvägsanläggningen Inlandsbanan� 
Utformningen av uppdraget är avsevärt förändrat i jämförelse med det förra avtalet och hand-
lingarna är mycket tydligare än tidigare handlingar� 

Detta innebär att underhållet kommer att bli avsevärt mer kostnadseffektivt och transparant� 
Till detta bidrar också den nya digitala dagbok som Inlandsbanan AB tagit fram� En viktig mil-
jöaspekt är att entreprenören ska ta fram en långsiktig plan för hur deras entreprenadarbete 
för Inlandsbanan inte ska bidra med nettoutsläpp av växthusgaser� Den tidigare entreprenören 
Infranord vann upphandlingen och ramavtalet gäller i 3+1+1 år som längst till sista april 2025�

Trafikvolym

Utökad fordonsflotta
Under 2019 har vi utökat vår befintliga fordonsflotta med sex stycken fordon, fem motorvag-
nar och ett ellok�  

Lint 41

Inlandståg har köpt fem begagnade motor-
vagnar av märket Alstom Lint 41� Alstom Lint 
är en av väldens mest tillverkade motorvagnar, 
bara i Danmark rullar ett 100-tal och de tillver-
kas fortfarande� Inlandstågs nya motorvagnar 
är av årsmodell 2001–2002 och har trafikerat 
regionala järnvägar i Nederländerna� Moderna 
tåg skapar möjligheter för en utveckling av 
kollektivtrafiken i inlandet med mereffekter som 
förbättrad trafiksäkerhet och regionförstoring �

Fordonen är 41 meter långa och innehåller 
134 sittplatser avsett för kortare resor� För en 
trafik med längre restid behöver inredning-
en anpassas för bättre komfort� Det första 
fordonet har genomgått renoveringar gällande 
trafiksäkerhet samt yttre delar� Tåget har fått 
typgodkännande för passagerartrafik, vilket är 
ett godkännande från Transportstyrelsen som 
varje ny fordonstyp behöver ha� 

Fakta Alstom Lint 41:
Årsmodell: 2001/2002

Längd: 41 meter

Sittplatser: 134 med nuvarande interiör 
avsett för kortare restid� Renoverade tåg 
ca 80 platser med 1 och 2 klass, bistro 
och cykelplatser� 

Bränsle: HVO

Bruttotonkilometer godstrafik

2019 % 2018 % 2017 %

34 221 016 -38 55 606 957 0 55 988 771 -8

Personkilometer persontrafik

2019 % 2018 % 2017 %

7 125 716 22 5 830 120 -14 6 794 822 31



28 29Inlandsbanan  | Årsredovisning med hållbarhetsberättelse 2019Inlandsbanan  | Årsredovisning med hållbarhetsberättelse 2019

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och 
tänker aktivt på användningen av våra resurser� Som ett led 
i vårt förvaltningsuppdrag genomför vi årligen sliperbyten 
för att höja bärigheten och standarden på spåranläggning-
en, vilket resulterar i avfall� Avfallet hanteras på ett ansvars-
fullt sätt och vi verkar för att vår verksamhet ska ha minsta 

möjliga påverkan på miljön� 

Vi arbetar även med hållbara produktionsmönster genom en ökad digitalise-
ring eftersom det ställer om oss mer till en grön ekonomi och en mer hållbar 
utveckling� 

Upplagsplatser för sliprar
Kreosotimpregnerade kasserade sliprar räknas som farligt avfall och skickas för destruktion� 
Inlandsbanan AB har identifierat åtta strategiska platser längs banan där kasserade sliprar ska 
lagras i avvaktan på transport till destruktion� 

I och med sliprarnas klassning som miljöfarligt avfall krävs miljötillstånd från respektive 
länsstyrelse vilket krävt ett omfattande arbete med att ta fram underlag som har genomförts 
under året� Miljötillstånden ställer i den del fall krav på mätningar i mark och vatten innan 
ibruktagande, förhållningsregler för hur upplagen ska hanteras vid användning, egenkontroller 
med mera�

Som regel kommer vi att kunna lagra upp till ca 40 000 sliprar per plats� Bortforsling av dessa 
sker på senhösten efter sommarens planerade slipersbyten� I praktiken kommer inte alla plat-
ser att användas varje år i och med att sträckorna där sliprar byts ut i underhållet skiftar från 
år till år� För Inlandsbanan innebär tillstånden ett löpande strategiskt arbete med att planera 
och följa upp hanteringen för sliperslagringen så att de uppsatta villkoren efterlevs�

Digitalisering
2019 digitaliserade Destination Inlandsbanan AB alla resehandlingar, både till resenärer och 
agenter� Även Inlandsbanekortet, det kort som erbjuder två veckors tågluffande med Inlands-
banan är numera digitaliserat� 

Tidigare har alla resehandlingar skrivits ut och skickas med post� Utöver den miljömäs-
siga vinningen uppfyller även den digitala övergången både de ekonomiska- och sociala 
hållbarhet aspekterna� Kostnaderna för papper och porto elimineras och det blir mer använ-
darvänligt för resenärerna att kunna ha handlingarna i mobiltelefonen�

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLENDE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
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Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utma-
ning och inom Koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som 
en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla 
tågtransporter genom ett gediget och förebyggande håll-
barhetsarbete� 

Vi verkar för att skydda miljön och arbetar löpande med att reducera vår 
klimatpåverkan där huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidut-
släppen och på sikt ha en klimatneutral verksamhet�

Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar med ambi-
tiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala 
hållbarhetsmålen�

Inlandsbanan i Almedalen 2019. Så skapar vi en fossilfri 
godskorridor – utan kontaktledning
Vätgasdriven järnväg – en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik?

I juli arrangerade Inlandsbanan ett seminarium och paneldebatt under Almedalsveckan på 
Gotland om omställningen till el/vätgasdrivna godståg� Inlandsbanan samlade de främsta 
företrädarna för svensk energi, transport, industri, politik och forskning för att utreda erfaren-
heter, behov och förutsättningar för en helt fossilfri godstransport utan kontaktledning� 

Under 2018 invigde Tyskland världens första vätgasdrivna bränslecellståg i linjetrafik� Även 
Storbritannien har upprättat mål om att, innan år 2040, byta ut samtliga dieseldrivna tåg mot 
vätgas- och bränslecellsdrivna alternativ�

Det här ställer svensk järnvägstransport i ett nytt fokus� Vilka förutsättningar finns för att ge-
nomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en 
pionjär i fråga om prioriterade godstransporter?

Inlandsbanan på Elmia Nordic Transport Infrastructure
I oktober arrangerades Elmia Nordic Transport Infrastructure i Jönköping� Mässan är en ny 
mötesplats om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och sam-
hällsbyggande som arrangeras tillsammans med Elmia Nordic Rail i Jönköping� Vår transport-
infrastruktur behöver utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare�

Inlandsbanan var på plats på mässan och presenterade Inlandsbanans nutid och framtid – 
hur en utveckling av banan genom ökad kapacitet, snabba och säkra godstransporter och 
moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland kan bidra till en hållbar transportinfrastruktur�

Vi arrangerade även ett seminarium - Så skapar vi en prioriterad godskorridor utan utsläpp 
där vi tillsammans med LKAB presenterade vilka möjligheter och behov som finns för en 
hållbar svensk transportlogistik�

Fossilfria resor
Jokkmokks marknad  
2019 var det 10 års jubileum för Destination Inlandsbanan AB:s paketresa till den anrika vinter-
marknaden i Jokkmokk� Nytt för 2019 var att resan kördes på fossilfritt bränsle� Samhället och 
kundernas krav på hållbara resealternativ har ökat de senaste åren och är välkommet från vår 
sida� De ökade kraven visar på att våra offensiva miljömål ligger i linje med samhällets förvänt-
ningar och är en förutsättning för att vi gemensamt ska nå de globala hållbarhetsmålen�

Fjälltåget 
Inlandsbanan och Snälltåget tillsammans med destinationerna Hemavan, Tärnaby, Kittelfjäll, 
Borgafjäll och Dorotea genomförde under vintern 2019 en gemensam satsning där man 
erbjöd medvetna fjällresenärer från södra Sverige ett fossilbränslefritt, hållbart och säkert 
alternativ till fjällsemester i Norrland� För första gången i modern tid kunde resenärerna åka 
nattåg från södra Sverige med start i Malmö, via Inlandsbanan, till fjälldestinationer i Lappland� 

Personalkonferens 
Under årets personalkonferens var temat hållbarhet� Heidi Andersson inledde konferensen 
med att presentera sin syn på hållbarhetsarbete och hur alla kan bidra� Heidi visade sina 
lokala insatser som hon tillsammans med sin familj gjort i Storuman� Utöver deras egenpro-
ducerade mat fick vi ta del av hur de minskat sin energiförbrukning i vardagen genom bland 
annat investering av solceller och eldriven bil� 

Agendan för personalkonferensen var inriktad på medarbetaransvar och speglade det sociala 
perspektivet ur hållbarhet genom att vi tillsammans diskuterade våra förhållningssätt mot 
varandra och att vi tillsammans måste ta vårt ansvar för att skapa en hållbar kultur�

Förutom en föreläsning i hållbarhetsanda hade vi under vår middag en köttfri servering med 
fokus på lokala produkter samt att vi till och från konferensen åkte tåg tankat med HVO100�

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Bekämpa
klimatförändringarna

”Vi har miljön i tanken”
Av koncernens totala mängd  
förbrukat bränsle under 2019  

var ca 15 % HVO.

15% HVO
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Kommunikation
och dialog

Genom att samverka får vi insikt om hur vår omvärld ser på oss och vårt 
hållbarhetsarbete� Vi strävar efter en öppen och transparant dialog med våra 
kunder, resenärer, leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter och med 
de intresseorganisationer som följer vårt arbete�

Vi utvärderar ständigt vår kommunikation och vår dialog med våra intressen-
ter för att kunna förbättra våra arbetssätt� Kommunikationen och dialogen är 
avgörande för att sprida vårt hållbarhetsarbete, utan kommunikationsarbete 
förfaller våra goda insatser och vi blir heller inte bättre� Därför är det vitalt att 
upprätthålla en god kommunikation�

Inlandsbanan AB har under året arbetat med att, via olika kommunikationskanaler, informera 
om koncernens verksamhet� Genom nyhetsbrev når vi ca 7 400 resenärer och intressenter�  

Koncernens hemsida är en viktig kanal med ca 30 000 besökare (sessioner) per månad� 
Den är utvecklad för att spegla koncernens verksamhet och affärsområden där besökaren 
navigerar sig genom tre spår: resa, Inlandståg och koncern� 

Via hemsidan når besökaren pressrummet och de sociala kanalerna� 

Information och nyheter har publicerats löpande under året via pressmeddelanden och 
uppdateringar i sociala medier� Antal publiceringar i pressrummet under 2019 var 26 stycken� 

Koncernen har 11 500 följare på Facebook� Vi är också aktiva på Instagram, Twitter, Youtu-
be och Linkedin� 

Dialogen med våra intressenter bedrivs på flera olika sätt.
Exempel på detta är formaliserade forum såsom: 

• Arbetsplatsträffar

• Styrelsemöten

• Ägarträffar

• Samverkansmöten

Dialogen bedrivs även via andra icke formaliserade forum som möten med beslutsfattare, 
medarbetare samt via en strukturerad omvärldsbevakning�

Vi prioriterar att medverka vid evenemang och möten som tydligt kopplar till koncernens 
verksamhet och med syfte att utveckla bolaget och Inlandsbanan� Exempel på forum där 
Inlandsbanan AB deltagit under året är Tågsemesterdagen, Almedalsveckan, Nordic Rail, 
Järnvägsforum norr samt Visit Arctic Europe�Uppmärksamhet i radio och tv

Meny, Sveriges radio P1:s välkända matprogram, klev i somras på tåget och letade efter nya 
och gamla smaker från Orsa till Gällivare� Inlandsbanan var den röda tråden i programmet 
som sändes i åtta delar� Nedslag gjordes om Inlandsbanan och dess omgivningar, både i 
dåtid och nutid�

SVT:s Go´kväll gjorde ett resereportage i fem delar som sändes under hösten, där nedslag 
och besök på lokala sevärdhter i inlandet stod i fokus� Även nio miljoner britter fick under 
2019 inspiration till att resa med Inlandsbanan genom BBC:s kända tv-program Great Conti-
nental Railway Journeys�

Inlandsbanan 
som varumärke

För att kunna kartlägga vårt varumärkes kännedom, omdömen och lojalitet 
mot våra tjänster och produkter så gör vi årligen en marknadsundersökning 
genom VarumärkesBarometern� 

Förutom själva kartläggningen av varumärkets kännedom ligger analysre-
sultatet också till grund för kommande marknadsåtgärder och kommunika-
tionsinsatser�

Resultatet av mätningen 2019 visade att Inlandsbanan har 22,1 procents 
(18,3 2018) bekräftad igenkänningsgrad hos deltagarna i undersökningen� 
Med bekräftad igenkänningsgrad menas att de inte bara sett varumärket/ 
logotypen utan även kunde associera till verksamheterna� Målet var att  
uppnå 23,3 procent och målet uppnåddes därmed inte� 

Omdömen på vad deltagarna förknippar varumärket med redovisas nedan� 

Primärt omdöme hos målgruppen
Det omdöme målgruppen främst associerat med aktuellt varumärke, produkt eller tjänst�

Uppfyller
förväntningar
18,5%

Uppfyller ej
förväntningar
4,5%

Familjevänligt
7,7%

Lättillgänglighet
4,1%

Prisvärd 20,3%

Total-
upplevelse

14,9%

Vet ej 16,2%

Ej svar 5,4% Kultur 8,6%
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Styrelse

Koncernledning

Katarina Nyberg Finn, Östersund, är 
konsult i eget företag och delägare i ett 
lönekonsultföretag samt ett annat inom 
kommunikation� Katarina är extern ledamot 
i ett återvinningsföretag och ett företag inom 
handel med sport- och fritidsprodukter� Har 
mångårig bakgrund som förtroendevald inom 
såväl kommun som landsting, tidigare kom-
munalråd Östersunds kommun� 

Therese Kärngard, Hackås, är kommun-
styrelsens ordförande i Bergs kommun� Innan 
kommunstyrelseuppdraget har hon jobbat 
med olika utvecklingsprojekt i Jämtlands län� 
Therese är uppvuxen och bor i Hackås intill 
Inlandsbanan och ser fram emot att vara en 
del i arbetet för att skapa riktigt bra förutsätt-
ningar för inlandet� 

Stefan Ovrell, Gällivare, företagare som 
driver fastighetsbolag� Stefan har lång erfa-
renhet från detaljhandel, är välkänd med hela 
Norrland och har stort intresse för inlandet 
och landsbygdsfrågor� 

Greger Lindqvist, Dorotea, kommunalråd i 
Dorotea kommun, samt kommunalråd 2010 
– 2014 och då ombud på IBAB:s årsstämmor 
och ägarsamråd� Greger sitter i OK-Väster-
botten styrelse, samt har suttit i styrelse för 
bostads- och industribolag� Ser stora utveck-
lingsmöjligheter för Inlandsbanan� 

Per-Olov Wedin, Bromma, är sedan 2011 
vd och koncernchef för Sveaskog� Kommer 
närmast från Svevia, tidigare Vägverket Pro-
duktion� Wedin var VD där från 2007� Innan 
dess var han affärsområdeschef på Stora 
Enso i Düsseldorf och har haft olika chefs-
poster i bolaget och SCA� Ledamot i LKAB:s 
styrelse samt ledamot i Kungliga Ingenjörsve-
tenskapsakademien och Kungliga Skogs och 
Lantbruksakademien�

Krister Nyström, Kristinehamn, brinner 
för att utveckla inlandet och har suttit åtta år 
tidigare i Inlandsbanan AB:s styrelse� 

Johnny Holmgren, Stensele, terminalchef 
för NLC Storumanterminalen�

Per-Anders Westhed, Falun, har ett mång-
årigt engagemang för inlandet i allmänhet 
och Inlandsbanan i synnerhet� Initiativtagare 
till förstudien Tredje spåret, vice ordförande 
i Inlandskommunerna Ekonomisk förening 
samt har under mer än 25 år varit anställd i 
organisationen Företagarna� 

Kerstin Arnemo, Östersund, Är företagare, 
konsult, lammproducent och har styrelseupp-
drag� Är halvtidspolitiker i Östersunds kom-
mun, KS, KF samt ordförande för Jämtkraft� 
Jag tycker om att driva utveckling och att 
Inlandsbanan är en viktig livsnerv för inlandet�

Tore Oskarsson, Östersund, har jobbat se-
dan 1980 längs Inlandsbanan� Började på ba-
navdelningen i fyra år sedan flyttade han över 
till trafikavdelningen� 1980 till 1993 arbetade 
han på SJ, 1993 och framåt på Inlandsbanan� 
Tore är idag lokförare och ombud för Seko 
och arbetstagarrepresentant i styrelsen�
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten 
till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till 
Gällivare.

Företagets uppgift:
I grunden två uppdrag:
- Att förvalta och utveckla den statliga järnvägen Inlandsbanan
- Att arbeta för tillväxt i inlandet

Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsba-
nan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som per-
sontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas.
För att IBAB skall kunna fullgöra detta avtal skall Staten årligen 
utbetala ett bidrag för drift och underhåll av Inlandsbanan. 
Staten kan också utge bidrag för olika investeringsåtgärder på 
Inlandsbanan.

Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är 
bolagets uppgifter, i sammanfattning att:
Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att 
den ger stöd för tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträck-
ning. Koncernen ska aktivt 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 sträcken fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik.

Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden 
”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt”.

Företagets vision
En dragkraft som utvecklar Inlandet.

Företagets verksamhetsidé
Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter och en arbets-
tagarrepresentant valda av årsstämman. En ledamot valde 
att avgå under året och en ny ledamot valdes in vid en extra 
bolagstämma den 18 december då även en ny bolagsordning, 
nytt ägardirektiv samt ett aktieägaravtal beslutades.

Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm. 

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund 24 maj 2019.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under 2019 hållit 8 styrelsesammanträden. Under 
årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomisk 
karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor 
diskuterats.

Företagets säte är Östersund.

Flerårsjämförelse*, koncernen

2019 2018 2017 2016 2015

Rörelsens intäkter 187 073 585 187 600 250 201 097 186 238 251 338 215 095 648

Res. efter finansiella poster -2 178 169 -662 217 -2 302 949 -4 942 286 1 650 966

Balansomslutning 117 723 598 61 527 735 62 361 383 79 562 266 111 786 185

Soliditet (%) 7,07 16,44 16,87 15,89 14,24

Banunderhållets andel av driftsbidraget 70% 74% 75% 82% 77%

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Kommentar om soliditet:
En markant minskning av soliditeten har skett i både moderbolag och koncern under året. Soliditeten anger hur stor andel av ett 
företags tillgångar som finansierats med eget kapital.
Inköp av modernare motorvagnar till dotterbolaget Inlandståget AB har till stor del finansierats med lånade medel. Även moderbola-
get har initialt stått för lån, som sedan lånats ut till Inlandståget AB. Eftersom moderbolaget är ett ej vinstdrivande företag så är det 
egna kapitalet lågt och lånade medel får ett högt genomslag med detta nyckeltal.
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Flerårsjämförelse*

2019 2018 2017 2016 2015

Rörelsens intäkter 151 459 942 155 850 963 156 460 908 193 669 139 189 338 708

Res. efter finansiella poster 869 467 2 477 995 -4 021 053 -7 268 995 2 025 804

Balansomslutning 86 952 684 50 715 659 49 355 982 55 364 859 102 599 695

Soliditet (%) 8,53 13,34 12,93 13,51 11,85

Banunderhållets andel av driftsbidraget 70% 74% 75% 82% 77%

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Under 2017 ökade antalet ägare av Inlandsbanan AB (IBAB) 
ökat från 15 till 19 kommuner. Ägarkommunerna sträcker sig 
från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr.
Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktie-
kapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera 
10,8% av aktiekapitalet. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Godstrafiken uppnådde 34 221 016 bruttoton km 2019 vilket 
var en minskning på 38% jämfört med 2018 (55 606 957  
bruttoton). Främst har sträckan Mora - Östersund trafikerats 
men även sträckan Östersund-Storuman. Orsaken är främst att 
torvtransporter från Sveg till Mora har upphört. Under året har 
vi haft uppstart av nya trafikuplägg från inlandet ut mot kusten 
på initiativ av NLC terminalen i Storuman.

Persontrafiken på Inlandsbanan ökade återigen under 2019. 
Totalt har 26 372 resenärer åkt på Inlandsbanan under 2019. 
Både persontåget under vintern (Snötåget) och sommartrafiken 
ökade sitt resandeantal med totalt 30% över hela året.

Totalrustning av Inlandsbanan
Inlandsbanan AB driver sedan januari 2017 arbetet med att få 
till stånd en totalupprustning av spåret längs hela Inlandsba-
nan. Till finansiering av projektet har omfördelning av resurser 
från banavdelningen gjorts för att kunna leverera nödvändiga 
utredningar och analyser. I juni 2018 fastställdes nationell trans-
portplan för 2018-2029 där trafikverket fick ett regeringsupp-
drag att under 2019 se över Inlandsbanans framtida funktion 
i transportsystemet för norra Sverige och överflyttning väg till 
järnväg samt omledning. Denna är ännu inte klar. Trafikverket 
har under året arbeta med en upplåtelseprocess av Tvärbanan 
Arvidsjaur - Jörn vilken har en central betydelse för framtida 
kundunderlag att avlasta stambanan genom övre Norrland. In-
landsbana AB arbetar intensivt med att behålla järnvägar öpp-
na och inte avvecklas vilket skulle vara en direkt konsekvens av 
ett upplåtelse beslut.

Inköp av nya motorvagnar av dotterbolaget ITÅG
IBABs dotterbolag ITÅG har under året investerat i fem moder-
nare motorvagnar av modellen Alstom Lint 41. Ett första tåg 
kom hem under sommaren -19 som ska gå i testtrafik för att 
under 2020 kunna gå i passagerartrafik. En viktig fråga har varit 
att kostnadseffektivt kunna finansiera dessa tåg och här har 
ägarna mangrant ställ upp med borgen att lånefinansiera dessa 
via bla. Kommuninvest. Fram till att den slutgiltiga finansierings-
lösningen är fastställd har IBAB lånat ut medel till marknads-
mässiga villkor för att köpa och färdigställa tågen.
.

Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget kapital 
inkl årets resultat

Innehav utan  
bestämmande inflytande

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång 2 794 000 57 000 7 269 239 0 10 120 239

Årets resultat -1 789 251 0 -1 789 251

Belopp vid årets utgång 2 794 000 57 000 5 479 988 0 8 330 988

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Övrigt bundet 
eget kapital

Övrigt fritt eget 
kapital

Årets resultat Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 794 000 539 000 3 051 770 382 105 3 433 875

Resultatdisp. enl. beslut av 
årsstämma: 382 105 -382 105 0

Årets vinst 478 081 478 081

Belopp vid årets utgång 2 794 000 539 000 3 433 875 478 081 3 911 956

Resultatdisposition

Förslag till disposition av  
bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande 
står balanserad vinst

 
3 376 875

överkursfond 57 000

årets vinst 478 081

Styrelsen föreslår att
3 911 956

i ny räkning överföres 3 911 956

3 911 956

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget

2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2, 5, 6, 7 38 073 603 36 674 341 5 431 662 5 411 365

Underhållsbidrag 4 145 066 667 149 700 000 145 066 667 149 700 000

Övriga rörelseintäkter 3, 5, 6 3 933 315 1 225 909 961 614 739 599

187 073 585 187 600 250 151 459 943 155 850 964

Rörelsens kostnader
Drift och underhållskostnader -97 367 228 -87 950 913 -92 691 101 -85 515 484

Handelsvaror 0 0 -21 033 -2 103

Övriga externa kostnader 8, 9 -41 545 386 -53 059 752 -29 802 596 -41 785 442

Personalkostnader 10 -45 014 652 -42 327 965 -26 802 399 -24 788 765

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar -4 523 492 -4 708 789 -1 370 422 -1 177 023

Övriga rörelsekostnader  -311 601 0 -1 924 0

-188 762 359 -188 047 419 -150 689 475 -153 268 817

Rörelseresultat -1 688 774 -447 169 770 468 2 582 147

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 11 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 4 730 3 857 768 302

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 0 0 437 719 44 493

Räntekostnader och liknande resultatposter -494 125 -218 905 -339 488 -148 947

-489 395 -215 048 98 999 -104 152

Resultat efter finansiella poster -2 178 169 -662 217 869 467 2 477 995

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 -219 345 0

Lämnade koncernbidrag 0 0 0 -1 900 000

0 0 -219 345 -1 900 000

Resultat före skatt -2 178 169 -662 217 650 122 577 995

Skatt på årets resultat 12 388 918 260 573 -172 039 -195 890

ÅRETS RESULTAT -1 789 251 -401 644 478 083 382 105

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 17 112 260 16 251 299 17 112 260 16 251 299

Inventarier, verktyg och installationer 14 14 948 783 10 175 307 2 715 888 1 736 740

Pågående nyanläggningar och förskott 15

avseende materiella anläggningstillgångar 44 926 897 4 323 662 4 912 500 4 205 000

76 987 940 30 750 268 24 740 648 22 193 039

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 0 0 2 017 786 2 017 786

Fordringar hos koncernföretag 17 0 0 31 832 515 4 882 915

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18  61 000 61 000 61 000 61 000

61 000 61 000 33 911 301 6 961 701

Summa anläggningstillgångar 77 048 940 30 811 268 58 651 949 29 154 740

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 598 206 0 0 0

Färdiga varor och handelsvaror  38 447 84 619 0 21 033

636 653 84 619 0 21 033

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 115 116 4 907 264 251 817 550 419

Fordringar hos koncernföretag 0 0 1 921 172 2 041 336

Aktuell skattefordran 1 674 782 859 982 0 0

Övriga fordringar 8 020 410 8 318 306 7 351 684 8 008 320

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 255 578 3 284 626 1 617 591  1 900 044

16 065 886 17 370 178 11 142 264 12 500 119

Kassa och bank

Kassa och bank 23 972 119 13 261 670 17 158 471 9 039 767

23 972 119 13 261 670 17 158 471 9 039 767

Summa omsättningstillgångar 40 674 658 30 716 467 28 300 735 21 560 919

SUMMA TILLGÅNGAR 117 723 598 61 527 735 86 952 684 50 715 659
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPTIAL, KONCERN

Aktiekapital 2 794 000 2 794 000

Övrigt tillskjutet kapital 57 000 57 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 479 988  7 269 241

Summa eget kapital, koncern 8 330 988 10 120 241

EGET KAPITAL, MODERFÖRETAG

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 794 000 2 794 000

Reservfond 539 000 539 000

3 333 000 3 333 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 57 000 57 000

Balanserat resultat 3 376 875 2 994 770

Årets resultat  478 081  382 105

3 911 956 3 433 875

Summa eget kapital, moderföretag 7 244 956 6 766 875

OBESKATTADE RESERVER

Obeskattade reserver 0 0 219 345 0

Summa obeskattade reserver 0 0 219 345 0

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 503 535 757 050 0 0

Summa avsättningar 503 535 757 050 0 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 25 559 258 6 318 406 4 527 400 4 694 200

Summa långfristiga skulder 25 559 258 6 318 406 4 527 400 4 694 200

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 2 316 647 1 466 176 166 800 166 800

Leverantörsskulder 30 663 350 36 627 850 25 650 583 35 240 899

Skulder till koncernföretag 0 0 1 524 020 726 280

Aktuell skatteskuld 0 0 461 704 272 763

Övriga skulder 3 102 655 3 214 575 1 121 159 1 051 942

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 47 247 165 3 023 437 46 036 717 1 795 900

Summa kortfristiga skulder 83 329 817 44 332 038 74 960 983 39 254 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 723 598 61 527 735 86 952 684 50 715 659

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget

Not 2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 2 -1 688 774 -447 169 770 468 2 582 147

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 833 162 4 725 980 1 370 422 1 194 214

Erhållen ränta m.m. 4 730 3 857 438 487 44 795

Erlagd ränta -494 125 -218 905 -339 488 -148 947

Betald inkomstskatt -679 397 41 391 16 902 126 461

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 1 975 596 4 105 154 2 256 791 3 798 670

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -552 034 -2 916 21 033 2 103

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 792 148 1 441 163 298 602 1 238 528

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 326 943 2 194 012 821 102 -184 087

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -5 964 500 -4 334 117 -9 590 316 -2 989 841

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 44 111 807 -909 486 45 345 923 -1 166 351

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 689 960 2 493 810 39 153 135 699 022

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 13 -1 682 347 0 -1 682 347 0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 14 -8 785 252 -22 251 -1 528 184 -22 251

Förvärv av pågående nyanläggningar och

förskott avseende materiella anläggningstillgångar -40 603 235 -3 266 161 -707 500 -3 147 499

Förvärv av koncernföretag 16 0 0 0 0

Utdelning från koncernföretag 11 0 0 0 0

Försäljning av andelar i koncernföretag 16 0 0 0 0

Årets lämnade lån till koncernföretag 17 0 0 -28 185 000 0

Årets amorteringar från koncernföretag 17 0 0 1 235 400 6 235 401

Förvärv av långfristiga värdepapper 18 0 -60 000 0 -60 000

Försäljning av långfristiga värdepapper 18 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 070 834 -3 348 412 -30 867 631 3 005 651

Finansieringsverksamheten

Förändring i långfristiga skulder 20 091 323 4 861 000 0 4 861 000

Amortering långfristiga lån 0 0 -166 800 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 091 323 4 861 000 -166 800 4 861 000

Förändring av likvida medel 10 710 449 4 006 398 8 118 704 8 565 673

Likvida medel vid årets början 13 261 670 9 255 272 9 039 767 474 094

Likvida medel vid årets slut 23 972 119 13 261 670 17 158 471 9 039 767
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Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod för-
utom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden om-
prövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:
 Antal år
Byggnader 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7

Inventarier, verktyg och maskiner 5-20

Leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffnings-
värdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoför-
säljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats 
till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försälj-
ningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt 
de skattesatser och skatteregler som gäller på balans-
dagen.

Ersättningar till anställda
Pensioner

Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på 
framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, 
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, 
det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. 
Offentliga bidrag som är förenade med krav på fram-
tida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs 
när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när pre-
stationen utförs.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Be-
stämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rö-
relseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då för-
värvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och över-
tagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, 
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, 
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara till-
gångar och övertagna skulder samt minoritetsintres-
se. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade fö-
retagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgång-
ar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Uthyrning av lokaler 1 026 089 945 790 3 113 785 2 854 850

Administrativa tjänster inom koncernen 0 0 1 099 992 1 099 992

Infraavgifter 299 333 386 008 775 513 916 474

Övrigt 721 243 688 632 442 372 540 049

Försäljning av resor 15 407 709 12 594 708 0 0

Försäljning av transport- och  
verkstadstjänster externt 18 817 142 20 050 641 0 0

Uthyrning av fordon och personal 1 802 087 2 008 562  0 0

38 073 603 36 674 341 5 431 662 5 411 365

Not 3 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Övriga rörelseintäkter uppdelade  
på intäktsslag

Tjänster inom koncernen 0 0 526 420 377 438

Försäkringsersättning 2 787 676 234 481 114 892 206 793

Övrigt  1 145 639 1 286 428 320 302 155 368

3 933 315 1 520 909 961 614 739 599

Not 4 Offentliga bidrag Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Statligt underhållbidrag 145 066 667 149 700 000 145 066 667 149 700 000

145 066 667 149 700 000 145 066 667 149 700 000

Not 5 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 75% 65%

Andel av inköpen som avser koncernföretag 8% 5%

Not 6 Transaktioner med närstående Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Lokalhyra 0 0 2 087 696 1 909 059

Administrativa tjänster 0 0 1 099 992 1 102 335

Övrigt 0 0 1 002 600 996 235

0 0 4 190 288 4 007 629

Noter Noter
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Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med 5 935 746 2 035 084 3 113 784 2 854 850

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 3 795 147 900 216 3 786 147 2 848 468

Mellan 2 till 5 år 8 018 8 128 8 018 8 128

3 803 165 908 344 3 794 165 2 856 596

Not 8 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 5 682 517 2 136 454 1 860 575 1 713 027

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 382 690 1 031 411 328 920 973 833

Mellan 2 till 5 år 1 115 835 1 714 800 921 541 1 459 276

1 498 525 2 746 211 1 250 461 2 433 109

Not 9 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 145 000 123 000 85 000 71 000

Övriga tjänster 82 175 79 000 67 975 55 300

227 175 202 000 152 975 126 300

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet  
olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,  
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 10 Personal Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Medelantalet anställda  
Medelantalet anställda bygger på av  
bolaget betalda närvarotimmar relaterade  
till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 49 46 27 26

varav kvinnor 12 11 6 6

varav män 37 35 21 20

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pen-
sionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 2 021 619 1 856 425 2 021 619 1 856 425

Pensionskostnader 532 440 491 493 532 440 491 493

2 554 059 2 347 918 2 554 059 2 347 918

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 27 723 913 26 244 044 15 358 336 14 124 675

Pensionskostnader 3 551 084 2 936 445 2 352 308 1 725 680

31 274 997 29 180 489 17 710 644 15 850 355

Sociala kostnader 9 807 266 9 684 607 5 707 667 5 348 576

Summa styrelse och övriga 43 636 322 41 213 014 25 972 370 23 546 849

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 10 9 10 9

varav kvinnor 3 2 3 2

varav män 7 7 7 7

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 7 7 7 7

varav kvinnor 4 3 4 3

varav män 3 4 3 4

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Utdelning 0 1 900 000 0 1 900 000

Nedskrivningar 0 -1 900 000 0 -1 900 000

Noter Noter
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Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen 2019 2018

Aktuell skatt 135 403 209 171

Uppskjuten skatt 253 515 51 402

388 918 260 573

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -2 178 169 -662 217

Skattekostnad 21,40% (22,00%) 466 128 145 688

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -54 754 -511 913

Ej skattepliktiga intäkter 199 424 098

Skattemässiga justeringar 0 69 904

Schablonintäkt periodiseringsfond 0 144 885

Underskottsavdrag som nyttjas i år 0 -12 089

Skatt hänförlig till tidigare år -22 655 0

I år uppkomna underskottsavdrag 0 0

Summa 388 918 260 573

Moderbolaget 2019 2018

Aktuell skatt -172 039 -195 890

-172 039 -195 890

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 650 122 577 995

Skattekostnad 21,40% (22,00%) -139 126 -127 159

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -40 835 -474 650

Ej skattepliktiga intäkter 0 418 007

Skatt hänförlig till tidigare år 7 922 -12 088

Summa -172 039 -195 890

Not 13 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 741 812 15 203 008 19 741 812 15 203 008

Inköp 1 682 347 4 538 804 1 682 347 4 538 804

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 424 159 19 741 812 21 424 159 19 741 812

Ingående avskrivningar -3 490 513 -2 815 164 -3 490 513 -2 815 164

Årets avskrivningar -821 386 -675 349 -821 386 -675 349

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 311 899 -3 490 513 -4 311 899 -3 490 513 

Utgående redovisat värde 17 112 260 16 251 299 17 112 260 16 251 299

Redovisat värde byggnader 15 579 261 14 664 258 15 579 261 14 664 258

Redovisat värde markanläggningar 880 110 934 152 880 110 934 152

Redovisat värde mark 652 889 652 889 652 889 652 889

17 112 260 16 251 299 17 112 260 16 251 299

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 62 900 347 62 878 095 6 200 552 6 178 300

Inköp 7 285 258 22 252 1 528 184 22 252

Försäljningar/utrangeringar -427 622 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 757 983 62 900 347 7 728 736 6 200 552

Ingående avskrivningar -52 725 041 -48 691 600 -4 463 812 -3 962 138

Försäljningar/utrangeringar 1 617 945 0 0 0

Årets avskrivningar -3 702 106 -4 033 440 -549 036 -501 674

Utgående ackumulerade avskrivningar -54 809 202 -52 725 040 -5 012 848 -4 463 812

Utgående redovisat värde 14 948 781 10 175 307 2 715 888 1 736 740

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 323 662 5 613 496 4 205 000 5 613 496

Inköp 43 067 983 3 266 161 3 172 248 3 147 499

Omklassificeringar -2 464 748 -4 555 995 -2 464 748 -4 555 995 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 926 897 4 323 662 4 912 500 4 205 000

Utgående redovisat värde 44 926 897 4 323 662 4 912 500 4 205 000

Noter Noter
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Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Destination Inlandsbanan AB 1 400 1 417 786 1 417 786

556629-7692 Östersund 100,00%

Inlandståget AB 100 600 000 600 000

556781-9320 Östersund 100,00%

2 017 786 2 017 786

Not 17 Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0 4 882 915 11 118 315

Tillkommande 0 0 28 185 000 0

Avgående 0 0 -1 235 400 -6 235 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 31 832 515 4 882 915

Utgående redovisat värde 0 0 31 832 515 4 882 915

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Värdepapper Nom. värde Antal Antal

Samtrafiken 60 000 1            60 000 1            60 000

Jämtland Härjedalen Turism 1 000 1              1 000 1              1 000

              61 000               61 000

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor.

Ingående anskaffningsvärde 61 000 1 000

Inköp 0 60 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 000 61 000

Utgående redovisat värde 61 000 61 000

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31

Värdepapper Nom. värde Antal Antal

Samtrafiken 60 000 1            60 000 1            60 000

Jämtland Härjedalen Turism 1 000 1              1 000 1              1 000

              61 000               61 000

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 61 000 kronor.

Ingående anskaffningsvärde 61 000 1 000

Inköp 0 60 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 000 61 000

Utgående redovisat värde 61 000 61 000

Not 19 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde vid årets ingång 2 794 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 2 794 1 000,00

Not 20 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 25 559 258 6 318 406 4 527 400 4 694 200

Amortering efter 5 år 20 399 720 4 027 000 3 860 200 4 027 000

Summa amortering efter 5 år 20 399 720 4 027 000 3 860 200 4 027 000

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner 1 901 928 1 616 209 1 137 798 847 784

Upplupna sociala avgifter 560 614 459 938 327 482 257 583

Underhållsbidrag för 2020 37 500 000 0 37 500 000 0

Övrigt 7 284 623 947 290 7 071 437 690 533

47 247 165 3 023 437 46 036 717 1 795 900

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 3 376 875

överkursfond 57 000

årets vinst 478 081

3 911 956

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 3 911 956

3 911 956

Not 23 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Fastighetsinteckningar 15 000 000 3 800 000 15 000 000 3 800 000

Företagsinteckningar 21 700 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000

Borgen för dottebolag 600 000 600 000 600 000 600 000

Maskiner/inventarier belastade med  
äganderättsförbehåll 12 002 441 5 848 629 0 0

Summa ställda säkerheter 49 302 441 20 448 629 25 800 000 14 600 000

Noter Noter
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Not 24   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Corona
  Med anledning av utbrottet av viruset Covid-19 (Corona-viruset) så har företaget analyserat situationen och dess påverkan 

så här långt. Det har inte identifierats några påtagliga effekter på bolaget och dess personal till dags dato. Försiktighetsåt-
gärder i linje med myndigheters direktiv har efterlevts.

Not 25   Koncernförhållanden
 Övergripande koncernredovisning upprättas av: Inlandsbanan AB, 556438-1795, Östersund

Not 26   Definition av nyckeltal

  Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund den 4 april 2019

Katarina Nyberg Finn Per-Anders Westhed Peter Ekholm
  Verkställande direktör

Johnny Holmgren  Greger Lindqvist  Therese Kärngard

Per Olof Wedin  Krister Nyström  Stefan Ovrell

Kerstin Arnemo  Tore Oscarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 april 2020
Deloitte AB

Lars Magnusson
Auktoriserad revisor

Noter

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 2019-01-01 
- 2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bo-
laget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna  
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten  
i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Inlandsbanan AB organisationsnummer 556438-1795
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•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. V i är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 
2019-01-01 – 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av  
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 

att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige  
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Östersund den 6 april 2020

Lars Magnusson Auktoriserad revisor
Deloitte AB

Jag, av Östersunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i  
Inlandsbanan AB med dotterbolag.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,  
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Granskningen har i stort utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsed  
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den  
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. 
Granskningen för 2019 har dock gjorts utan sakkunnigt stöd, vilket inte är i enlighet med 
ovan nämnda bestämmelser.

Jag bedömer att bolagens verksamheter skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagens interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsrapport 
för år 2019

Anton Nordqvist
Lekmannarevisor Inlandsbanan AB
2020-03-09 Östersund
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Fakta Inlandsbanan:

inlandsbanan.se

•  Banan tog cirka 50 år att bygga och stod klar 1937

•  Originalsträckan var ursprungligen mellan Kristine-
hamn-Gällivare, totalt 1288 km, idag är sträckan  
Mora-Gällivare öppen för trafik

• Banan är oelektrifierad 

•  Banan består av:

-  19 driftplatser/mötesplatser varav 7 är ombyggda  
för fjärrmanövrering

- 23 hållplatser

- 16 linjeplatser för lastning

- 90 radioanläggningar, GSMR

-  723 öppna plankorsningar varav 142 med  
bommar eller ljud och ljus

- 192 broar (60% stålbroar)

- 1 689 trummor

- en tunnel

-  1,75 miljoner slipers på huvudspår

•  Inlandsbanan får årligen ett  
driftbidrag från staten. 2019 var  
summan 142,4 Mkr, varav 69 %  
går direkt till infrastrukturen

•  Inlandsbanan AB förvaltar  
10% av Sveriges järnvägsnät

•  Inlandsbanan AB förvaltar  
banan mellan Mora-Gällivare, 
samt tvärbanedelen Orsa- 
Furudal. Inlandsbanan  
anknyter till tvärbanorna 
Arvidsjaur-Jörn, Storuman- 
Hällnäs, Hoting-Forsmo och 
Furudal (Orsa)-Bollnäs.  
Banan angränsar också till 
järnväg som förvaltas av  
Trafikverket i Mora,  
Brunflo (Östersund)  
och Gällivare.

•  Koncernen har 
lokalkontor i 
Sveg, Hoting, 
Storuman och 
Arvidsjaur som 
hyrs av IBAB. 
Huvudkontor/ 
verkstad i  
Östersund ägs 
av Inlands- 
banan AB.


