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Förutsättningar och resultat
• Projektet syftar till att säkra tillfredställande järnvägskapacitet redan 2027 och 

bidra till de  transportpolitiska målen för;
• Norrland generellt
• Norrland inlandet
• Överflyttning av transport från lastbil till järnväg
• Klimatnytta genom reducering av växthusgaser från transporter

• Data baseras på TrVs Basprognos 2040, TrVs modeller för kapacitetsberäkning 
och TrVs anvisningar enligt ASEK 7. 

• Den samhällsekonomiska effektbedömningen visar på en stor samhälls-
ekonomisk positiv nytta. Genom hävstångseffekt kostar detta lånefinansierade 
projekt, som omsluter 9 Mrd, staten endast 2 Mrd kronor!



Innehåll av sammanfattning för 
samhällseffektbedömning Inlandsbanan

1. Trafikbedömning och åtgärdsbeskrivning
2. Samhällsekonomisk bedömning
3. Klimatnytta
4. Finansieringsmodell
5. Slutsatser



1. Trafikbedömning och 
åtgärdsbeskrivning



TrVs 
Basprognos 
för trafik 2040
All data är från Trafikverkets 
Basprognos 2040

Antal tåg per vardagsdygn

Årsvolymer i miljoner ton

Antal tåg Årsvolym



Räcker kapaciteten?
• TRV basprognos 2040 utgår från årsgodsflöden 2016. Dessa uppräknas med Konjunkturinstitutets 

prognos för 15 varugrupper. 

• Antalet tåg baseras i modellen på relativt optimalt fyllda tåg baserade på medelflödet under året utan 
hänsyn till säsongssvängningar och kunders andra preferenser än lägst kostnad. Viss manuell 
korrigering.

• De omfattande nya industrianläggningarna för bl.a. batteri och fossilfri järnproduktion beaktas inte alls. 
De torde påverka såväl tåg som sjötrafik. De har även indirekta effekter på annan trafik.

• Norra Norges konsumentvaruförsörjning går till stor del med tåg och lastbil genom Sverige. Färsk och 
frusen fisk går söderut. TrV har inte prognosticerat ökningen utan använt schablon för all transit för alla 
länder. Det finns många mer detaljerade prognoser för norsk transit och gemensamt för dem är att 
ökningstakten är mycket högre än TrVs schablon.

• Kraftiga önskemål finns om ökad persontrafik mellan Jämtland och Svealand via Norra stambanan.

• Planer finns för snabbare persontrafik på Ostkustbanorna. Skillnader i hastigheter mellan gods och 
persontrafik innebär, allt annat lika, högre kapacitetsutnyttjande. Sannolikt är en förutsättning för högre 
hastighet för persontåg att godstrafik flyttas från Ostkustbanorna till Norra stambanorna eller till en 
upprustad Inlandsbana. 



Mycket högt 
kapacitetsutnyttjande 
2040 utan åtgärder
TrVs basprognos: Många bandelar har 
högt eller mycket högt 
kapacitetsutnyttjande.

Högre trafik= ytterligare 5 tåg ToR per 
vardag på Norra stambanan – Stambanan 
Övre Norrland. Nästa samtliga enkelspår 
får då mycket högt kapacitetsutnyttjande.

Norrbotniabanan löser kapacitetsproblem, 
men bara norr om Örnsköldsvik –
Mellansel.

Bildförklaring:

Beräknat kapacitetsutnyttjande i % av teoretisk kapacitet 
utan hänsyn till byggnadsarbeten

Rött: >80% - Högt kapacitetsutnyttjande. Svårt att få plats 
med fler tåg och banarbeten.

Orange: 71 -80 %, Gult 61 – 70 %. Systemet är 
störningskänsligt och avvägning måste göras mellan olika 
aktörers behov.

Grönt < 60 %: Det finns ledig kapacitet och möjlighet att 
köra fler tåg.

Basprognos Högre trafik



Norrbotniabanan- NNB
• Primärt motiverad för persontrafik.

• Oklart när den kan vara i drift.

• Löser kapacitetsproblem för godstrafik mellan Boden och Bastuträsk.

• Löser inte kapacitetsproblemen i södra och mellersta Norrland, vare sig för gods eller persontrafik.

• För full nytta krävs ytterligare kapacitetsutbyggnad söder om Ådalen.

• För att klara kapacitetsproblemen på bana Boden – Bastuträsk och Bastuträsk- Skellefteå innan 
NNB är färdig föreslås åtgärder för preliminärt 1200 mnkr respektive 400 mnkr. En väsentlig del av 
dessa åtgärder har ingen nytta efter NNB är färdigställd.

• Kostnadsuppskattning för statlig investering 22 000 mnkr. (Källa: TrV bristanalys)

• Det råder inga motsättningar i att både realisera Norrbotnibanan och rusta Inlandsbanan då de fyller 
olika huvudsyften, ökad persontrafikkapacitet respektive ökad godstrafikkapacitet.



Kapacitetshöjande åtgärder Inlandsbanan
- tre alternativ
UA 1 Upprustning Gällivare – Mora till normal svensk standard, klass 3 bana.

Tåg: Konsumentvaruprodukter (Norge), regional gods- och persontrafik. 
Möjliga tillkommande transporter av fossilfritt stål, malm, kalk och vätgas.

UA 2 Även upprustning tvärbanaa Arvidsjaur – Jörn. Härvid har TrV har inte byggt 
Norrbotniabanan till Luleå.

Tåg: Som UA 1 plus överflyttning av stålpendeln Luleå – Borlänge, papperståget
Piteå – kontinenten och Aitikpendeln Gällivare - Skelleftehamn.

UA 3 Som UA 2 och TrV har byggt Norrbotnia banan till Luleå.
Tåg: Aitik pendeln går inte över Inlandsbanan. Pga. det mycket höga kapacitetsutnyttjandet 
söder om Ådalen är det fortfarande rationellt att stålpendel och pappers tåget går över 
Inlandsbanan. 

Även om ovanstående trafikflöde är teoretiskt optimalt, måste man beakta att kunderna kan ha andra 
behov vilket kan leda till både högre och lägre trafik än nämnda scenarios. 

Trafikantaganden enligt detta scenario 1 gäller t.o.m. full utbyggnad av Ostkustbanan och Ådalsbanan 
är färdig. Därefter gäller andra förutsättningar. Detta beskrivs i scenario 2.



Genomgående systemtågstrafik
Metodval. Vilken väg bör tåget ta?
• Verktyg: TrVs Basprognos, 

ASEK anvisningar, TrVs 
beräkningshandledning.

• Stämmer med Banseks 
funktioner.

• TrVs schablon för väntetid.

• Varje systemtåggods separat 
studerat; tid, längd, gångtid, 
förseningskostnad, väntetid.

• Längre och färre tåg på 
Inlandsbanan.

• Inlandsbanan full tidtabell 
analys. TrV har bara 
schablon för tid.

Skillnader nuvarande sträckning och Inlandsbanan

Sträcka Systemtåg Avstånd Skogstid Gångtid Total tid
km min min min

Oslo - Narvik Konsumentvaror -72 -177 -171 -348
Malmö - Narvik Konsumentvaror -2 -142 -106 -249
Luleå Borlänge Stål Insatsvaror 99 -99 24 -75
Piteå - Malmö Papper 142 -95 38 -57
Gällivare - Skellefteå Aitek slig 45 -41 -4 -45

Tåg per vardag Nettovikt 2040 Nettovikt per tåg
Oslo - Narvik Konsumentprod. Fisk 7 847 000 453
Malmö - Narvik Konsumentprod. Fisk 3 233 000 291
Luleå Borlänge Stål 6 2 600 000 1 354
Piteå - Malmö Papper 6 600 000 400
Gällivare - Skellefteå Kopparkoncentrat 4 528 000 825



UA 1.Trafik 
Upprustning 
Gällivare – Mora

Alla tåg med 
konsumentprodukter och fisk 
mellan Oslo/Malmö och 
Narvik antas överföras till 
Inlandsbanan.

Regionaltrafik redovisas 
separat.

Tillkommande potential, ej 
inräknad: Transporter av 
fossilfritt stål från Gällivare 
och Boden, malm, kalk och 
vätgas. 

Potentiell bana för returtågen 
för stålpendeln.

Tåg/vardag Kapacitetsutnyttj. Årsvol. M ton



UA 2. Trafik 
Upprustning 
Gällivare – Mora
Jörn - Arvidsjaur
Utöver trafiken i UA 1 tillkommer 
som potential; 

Stålpendeln Luleå – Jörn -
Borlänge.

Papperståg Boden – Jörn –
Mora - Malmö

Aitikpendeln Gällivare – Arjeplog 
– Jörn – Skelleftehamn. 

Omledningen ger något längre 
sträcka men snabbare och 
mindre väntetid. 
Kostnadseffektivt.

Potential för transporter av 
fossilfritt stål från Gällivare och 
Boden och malm mm. Ej 
inräknat

Mindre åtgärder på Dalabanan 
lämpliga för att hantera 
kapaciteten bättre.

Antal tåg Kapacitetsutnyttj. Årsvol. M ton



UA 3. Trafik
Upprustning 
Gällivare – Mora
Jörn – Arvidsjaur.

Norrbotniabana
färdig till Luleå

Aitikpendeln går över Luleå.

Stålpendeln går via Skellefteå 
– Jörn – Inlandsbanan pga. 
kapacitetssituationen i södra 
Norrland

Papperståget via 
Inlandsbanan.

Antal tåg Kapacitetsutnyttj. Årsvol. M ton



Kapacitetssituationen i Norrland jämfört med Inlandsbanan
Basprognos

• Med upprustad Inlandsbanan löses 
kapacitetsproblemen för trafik på i princip alla 
sträckor.

• Mindre kompletteringar i Bergslagen ökar 
kapaciteten där.

• I praktiken dubbel eller trippelspår genom hela 
Norrland då man kan se Inlandsbanan som ett. 

• Kan vara färdigt för trafik redan 2027.

• Hela järnvägssystemet i Norrland får god 
redundans.

• Rationell separering av person och godstrafik på 
stambanorna underlättas.

• Ökar kapacitet.
• Möjliggör högre hastighet persontåg.
• Möjliggör effektivare åtgärder på 

stambanorna.

Kapacitetsutnyttjande Basprognos
 UA 1 UA 2 UA 3

Ingen Inlandsbana Utan tvärbana Med tvärbana Norrb byggd
Gällivare - Murjek 0,64 0,47 0,41 0,47
Murjek Boden 0,63 0,47 0,41 0,47
Boden - Nyfors 0,81 0,67 0,58 0,53
Nyfors - Bastuträsk 0,87 0,73 0,65 0,59
Bastuträsk - Hällnäs 0,63 0,49 0,32 0,32
Hällnäs -Vännäs 0,82 0,69 0,53 0,53
Vännäs - Mellansel 0,57 0,42 0,24 0,24
Mellansel - Forsmo 0,66 0,50 0,31 0,31
Forsmo - Långsele 0,66 0,51 0,33 0,33
Långsele - Bräcke 0,71 0,57 0,41 0,41
Bräcke - Ånge 0,3 0,28 0,24 0,24
Ånge - Ramsjö 0,13 0,11 0,08 0,08
Ramsjö - Ljusdal 0,63 0,49 0,32 0,32
Ljusdal - Bollnäs 0,74 0,63 0,5 0,5
Bollnäs - Kilafors 0,25 0,22 0,18 0,18
Kilafors - Holmsveden 0,93 0,82 0,68 0,68
Holmsveden - Mo Grindar 0,33 0,30 0,26 0,26
Mo  Grindar - Ockelbo 0,73 0,64 0,53 0,53
Ockelbo - Storvik 0,74 0,60 0,43 0,43
Storvik-Fors 0,91 0,80 0,73 0,73
Fors - Avesta/Krylbo 0,68 0,60 0,55 0,55
Avesta/Krylbo-Fagersta 0,87 0,76 0,69 0,69
Fagersta-Frövi 0,89 0,76 0,68 0,68
Frövi-Hovsta 0,42 0,41 0,41 0,41
Hovsta-Örebro 0,63 0,61 0,61 0,61
Örebro-Hallsberg pbg 0,72 0,70 0,70 0,70

Storvik-Falun 0,95 0,95 0,85 0,85
Falun-Borlänge 0,96 0,96 0,89 0,89



Regional 
trafik
Målbild 2030

Regionala godståg/år 

Återvinning Arvidsjaur-Sveg      70 tåg

Kalk/makadam Orsa-Gällivare   92 tåg

Porfyr Fågelsjö-Mora                  92 tåg

Skog Porjus-Storuman                36 tåg

Skog Vilhelmina-Hoting            380 tåg

Skog Ulriksfors-Östersund          30 tåg

Skog Brånan-Brunflo                 106 tåg

Skog Ytterhogdal-Mora               30 tåg

Optioner

Malm Jokkmokk- Gällivare      1000 tåg

alternativt vätgas Mora- Östersund

Kollektivtrafik tåg per dag

Besökstrafik Säsongsbunden per dag 
(resande sträckan Mora-Östersund 
förutsätts åka tåg i kollektivtrafik)

Kollektivtrafik 
Tåg per dag

Godstrafik 
Tåg per dag

Besökstrafik 
Tåg per dag



2. Samhällsekonomisk
bedömning
Baserad på penningvärde 2017



Nytta för systemtåg som överförs till Inlandsbanan
TrVs schablon

• Avsevärda besparingar för 
fordonskostnad

• Avsevärda besparingar avseende 
förseningar och varuvärden. 
(Faktisk besparing underskattas)

• Färre och längre tåg som 
Inlandsbanan medger skapar stora 
miljövinster.

• Banavgiften är satt med TrVs 
taxor. Inlandsbanan kommer ha 
högre banavgifter vilket minskar 
övriga nyttor. Summa nytta 
konstant, men tillfaller i högre grad 
infrastrukturen.

Trafik som överförs till Inlandsbanan mnkr 2040 UA 1 UA 2 UA 3
Besparingar transportkostnader 100 99 98
Besparingar varuvärden och förseningar 44 40 40
Besparingar externa effekter budget effekter 6 27 27
Summa 150 167 165



• Godstrafikkalkylen UA 1 baseras på 
TRV Swecoanalys. 

• För UA 2 och 3 har nyttorna räknats 
upp med kvoten:

Minskad lastbil km Inl. bana + tvärbana 
_________________________________

Minskad lastbil km Inl. bana utan tvärbana

Viss nedjustering för att inte överskatta

Persontrafik: Inlandsbanans bedömning 
för kollektivtrafik och besökstrafik. 

Trafik Inlandet mnkr 2040 UA 1 UA 2 UA 3
Godstrafik 29 67 67
Persontrafik 15 15 15
Summa 44 82 82

Nyttor för inlandstrafik på Inlandsbanan



Fyrstegsprincipen – Tänk om!
Metodövervägande och systemtänkande

TrVs bristanalysinstruktioner präglas av stuprörstänkande. Effekter av åtgärder beräknas bara på den 
länk som åtgärdas, utan att hänsyn tas till effekter på andra länkar. Exempel:

• Om trafik överförs från en bana till en annan. TrVs modeller räknar då att kostnader för drift och 
underhåll (DoU) för den överförda trafiken till fullo ligger kvar på den banan som inte längre har 
trafiken och till fullo även belastar den bana som övertagit trafiken. En överflyttning av tåg 
fördubblar kostnaden enligt modellerna. Kan åtgärdas manuellt men det görs sällan.

• Om kapaciteten ökar på en bana och kapacitetsutnyttjandet därmed sänks så minskar skogstiden -
väntetid för trafiken på den banan. Detta är en nytta som ingår i SEB. Om kapacitetsutnyttjandet på 
banan minskar pga. överföring till annan bana har det samma effekt på minskad skogstid, men då 
inräknas den inte i nyttan för den avlämnande banan. Modellbrist.

• Om kapacitetsökning på en bana ersätter andra investeringar eller reducerar kostnaderna för 
systemåtgärder påverkar det inte den SEB kalkylen för investeringen. Inga synergier beaktas.



Nytta för trafikanter som är kvar på stambanorna
TrVs schablon

Lägre kapacitetsutnyttjande ger 
mindre väntetid och mindre 
förseningar.
TrVs funktioner enligt ASEK och 
Bansek.
Beräknas inte i Samgods-
modellen som är grund för många 
bedömningar.

Effekt på trafik som inte omleds mnkr 2040 UA 1 UA 2 UA 3
Besparing transportkostnader gods 17 18 19
Varuvärden och minskade förseningar gods 33 26 26
Persontrafik på TrVs banor 14 32 23
Summa 64 76 68



Nyttor av minskat underhåll
- Räkna varje kostnad en gång, men bara en gång

• Trafik flyttas från stambanorna. Då minskar 
kostnaderna framför allt för underhåll på dessa.  
Marginalkostnaden för DoU anges i ASEK.

• Den radikala upprustningen av Inlandsbanan 
ersätter löpande reinvesteringsåtgärder. Minskar 
åtgärder på Inlandsbanan av eftersatt DoU under 
ett antal år.

• Inlandsbanans grundinvesteringskostnad är noga 
kalkylerad i ett 50-tal detaljkalkyler. Därtill kommer 
marginalkostnad för drift och löpande underhåll 
för systemtåg. Gradvis ökande kostnad för 
reinvesteringar pga. systemtågens slitage av 
banan.

• Inlandsbanan finns och staten har ett åtagande att 
finansiera DoU underskott.

• TrVs kostnad för bantyp 5 (typ Inlandsbanan) 
motsvarar 225 mnkr/ år.

• Kalkylerat framtida underhåll är lägre än dagens 
statliga DoU åtagande för Inlandsbanan.

Förändring  underhållskostnader mnkr 2040 UA 1 UA 2 UA 3
Minskad underhållskostnad TrVs bana 67 157 156
Minskad underhållskostnad Inlandsbanan 77 49 52
Minskade totala underhållskostnader 144 206 208



Upprustningen ersätter annan åtgärd

• TrVs bristanalys för övre Norrland bekräftar en mycket otillfredsställande 
kapacitetssituation  för sträckan Boden - Bastuträsk till dess Norrbotniabanan NNB är fullt 
utbyggd till Luleå.

• Åtgärder om sammanlagt 1200 mnkr föreslås för att temporärt hantera problemet.
• Väsentliga delar av åtgärderna har liten effekt när NBB är färdigbyggd.
• Med föreslagen upprustning av Inlandsbanan är huvuddelen av de temporära åtgärderna 

onödiga. Kapacitetsbristen i Norrland hanteras genom överflyttning av systemtåg till den 
upprustade Inlandsbanan vilket även förutsätter rustning av tvärbanan Arvidsjaur – Jörn.



Upprustningen förbättrar kritisk redundans för 
omledning vid upprustning av stambanorna
• Beräkningen av nyttan för trafikanterna baseras på antagandet om att banan är fullt tillgänglig och inte avstängd för 

upprustning.

• Bristanalys Nedre Norrland, (TrV 2021-06-14) anger ett 20 tal infrastrukturåtgärder för sträckan Gävle – Ådalen för en 
sammanlagd kostnad av 45 000 mnkr (2021). Östersunds kommuns utredning om snabbare persontrafik på Norra 
stambanan indikerar en kostnad på 13 000 mnkr.

• En förutsättning för effektiv utbyggnad av infrastruktur är att det finns utrymme i systemet för att genomföra åtgärderna, 
vilket ofta förutsätter avstängningar under del av eller hela dygnet under byggtiden.

• Med det höga kapacitetsutnyttjandet på stambanorna finns inte redundans för stambanorna för att hantera materiella 
avstängningar. Det innebär omfattande periodiska överflyttningar till lastbil och buss. Merkostnaderna för persontrafik 
och gods trafik blir därför mycket omfattande. Väsentliga olägenheter uppstår för persontrafiken.

• Merkostnaderna för spårbygge utmed en befintlig bana i trafik uppges normalt vara 10 – 20 % med stor variation för det 
enskilda fallen. 

• Med Inlandsbanan tillskapas omfattande redundans för de aktuella ombyggnationerna vilket bättre möjliggör rationell 
omledning av gods och persontrafik till Inlandsbanan och Norra stambanan. 

• Värdet av besparingen redundansen möjliggör bedöms vara 2000 – 6000 mnkr men faktiskt belopp måste beräknas av 
TrV.



Investeringskostnader

• Inlandsbanan är en existerande bana och kräver ingen omfattande projektering. Broar eller tunnlar utgör 
inga större begränsningar. Ett antal utredningar och studier är gjorda för de olika teknikområdena och 
anläggningsdelarna liksom för miljö- och bullerpåverkan. Detta innebär att alla väsentliga förhållanden är 
kända och ger en kort startsträcka för att kunna starta rustningsarbetena.

• För att genomföra spårbytet krävs inga myndighetstillstånd. Förlängning av vissa mötesplatser kan kräva 
järnvägsplan.

• Varje kostnad är noga analyserad, men givet prisnivån när beräkningen gjordes 2018. Stålpriser flukturerar.

• God avvägning mellan olika åtgärder och nyttan av dem är gjord. Känd och adekvat teknik anpassad för 
ändamålet avses användas. 

• Projektet utgör dock en stor logistisk utmaning med stora mängder nytt material som ska tillverkas och 
transporteras in liksom befintligt material som ska transporteras bort och avvecklas.

• Projektet är unikt kostnadseffektivt: 2 % av nybyggnadskostnad per spårmeter för NNB.

• Negativ skattefaktor = 0. Minskade nuvärde statliga bidrag.

• Åtgärder på TrVs Dalabanor kan tillkomma i form av enstaka mötesspår och uppgraderat signalsystem.

Investeringskostnad 2017 PV UA 1 UA 2 UA 3
7 927 8 621 8 621



Sammanfattning samhällsekonomisk bedömning
Scenario 1

• Alla alternativ för upprustning har 
kraftigt positiva nettonuvärden.

• Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn visar 
extremt hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Detta utan att överväga 
effekter av tillkommande basindustri i 
Norrbotten.

• Kraftfull lösning på kapacitets- och 
redundans problem för stora delar av 
Norrland med nya industrisatsningar.

• Kraftfullt bidrag till inlandets 
kommunikationer. 

• Kraftfullt bidrag till klimatnytta.

• Kraftfullt bidrag till trafikpolitiska mål.

• Kan vara klart för trafik redan 2027.

Summa samhällsekonomiska effekter 2017 penningv. UA 1 UA 2 UA 3
Nuvärde nytta trafik på Inlandsbanan 5 360 6 685 6 613
Nuvärde nytta för trafik på TrVs anläggning 1 849 2 028 1 961
Nuvärde minskat undehåll Inlandsbanan 1 649 350 429
Nuvärde minskat underhåll TrVs anläggningar 1 936 4 189 4 312
Summa nuvärde nyttor 10 794 13 252 13 315

Investeringskostnad 7 927 8 621 8 621
    
Nettonuvärdekvot 1,36 1,54 1,54



• Skillnader mot scenario 1.

• Omfattande utbyggnad av Ostkustbanan och 
Ådalsbanan sker gradvis och är genomsnittligt  
klar 2043. 

• Efter det antas systemtåg som startar eller 
slutar utmed Norrlandskusten gå på banor god 
kapacitet. Ingen nytta av Inlandsbanan för den 
trafiken inkluderas.

• UA 1 påverkas inte materiellt. 

• Om Hybrit byggs ut för att försörja Domnarvet 
ökar nyttan av Inlandsbanan kraftigt. 

• Om Kallakgruvan i Jokkmokk tas i drift är 
Inlandsbanan en miljömässig förutsättning.

Scenario 2 Scenario 1 
Summa samhällsekonomiska effekter 2017 penningv. UA 2 UA 2
Nuvärde nytta trafik på Inlandsbanan 6462 6758
Nuvärde nytta för trafik på TrVs anläggning 1335 2 135
Nuvärde minskat undehåll Inlandsbanan 1082 326
Nuvärde minskat underhåll TrVs anläggningar 2758 4 410
Summa nuvärde nyttor 11637 13629
 
Investeringskostnad 8 718 8 718
 
Nettonuvärdekvot 1,33 1,56

Till detta kommer på kostnadssidan besparing
• Undvikna investeringar Boden – Bastuträsk  
• Minskade kostnader för åtgärder på stambanor.

Sammanfattning samhällsekonomisk bedömning
Scenario 2



3. Nytta för klimatet

Kapacitetsutnyttjandet hotar klimatmålen
- varenda meter järnväg behövs

• Överflyttning väg till järnväg är en förutsättning för att nå klimatmålen. I praktiken sker det omvända.
• 15 000 lastbilstransporter av fisk genom Sverige idag. Stor potential för överflyttning till Inlandsbanan. 
• Norsk sjömatsindustri förväntas femdubblas i norska Finnmarken. Dessa transporter kommer att gå 

igenom Sverige, på järnväg eller på den undermåliga E45.
• För att nå klimatmålen för elektrifiering kommer stora mängder vätgas att erfordras. Produktion av 

vätgas vid befintliga kraftanläggningar längs Inlandsbanan och distribution via Inlandsbanan är en 
mycket stor potential. Inlandsbanan har möjlighet att bli en powerpipe såväl norrut som söderut.



4. Finansieringsmodell



Finansiering UA 2
Belopp i mnkr

200

1 350

4 889

3 114

Principiell skiss finansiering

Bidrag Villkorslån EIB Andra kreditgivare

• Projektfinansiering 
• Statliga villkorslån och bidrag 1550 

mnkr.
• EIB 50 %
• Resterande från långsiktiga placerare, 

livbolag
• Fast ränta och full amortering 25 år.
• Dagens uppskattade 

finansieringskostnad plus 
säkerhetsmarginal.

• Finansieringsplanen har marginal för 
oförutsett och extra likviditetsbehov  om 
1 000 mnkr.



Intäkter

• Banavgifter. Inlandsbanan är en självständig infrastrukturförvaltare som sätter egna tariffer för 
banavgifter. För prognosen baseras den på TrVs struktur plus 50 % av den transport 
kostnadsbesparing kunderna gör genom kortare /snabbare väg. 

• Statligt driftbidrag. Idag är nivån 150 mnkr. Motsvarande bantyp för TrV har DoU kostnader på 225 
mnkr. För att bibehålla dagens trafik behöver Inlandsbanan ha stöd på samma nivå. Merparten av 
skillnaden är underhållsbehov för broar. Bekräftad av TrV bristanalys.

• Vid upprustning beräknas DoU täckas av banavgifter. Behovet av statliga driftbidrag reduceras 
kraftigt eller blir negativt. 

• Redundansbidrag / kapitalkostnadsersättning från staten, täcker räntor och amorteringar på lån.

• Kassamässiga överskott tillfaller väsentligen staten.



Intäkter realt UA2

• Statliga kapitalbidrag minskar 
nominellt och realt i takt med 
amortering.

• Statliga DoU bidrag reduceras 
drastiskt genom banavgifter.

• Inlandsbanans krediter ska vara 
återbetalda 2050.

• Genom upprustningen kan 
reinvesteringar begränsas men antas 
stiga till annan nivå 2051.

• Kassaöverskott går väsentligen till 
staten.
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Intäkter

Banavgift Statliga bidrag framtida nivå Statliga bidrag dagens nivå



Statligt stöd till Inlandsbanan för upprustningen med
tvärbana Jörn Arvidsjaur, inklusive statliga krediter UA 2.
Förutsättningar enligt ASEK scenario 1. 
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Nuvärde av statligt stöd och krediter för 
upprustningen 2021- 2037:
1 900 mnkr.

Nuvärde av åtgärder Boden –
Bastuträsk som ersätts av 
Inlandsbanan: c:a 1 000 mnkr.

Nuvärde av statliga utgifter och intäkter 
pga. upprustningen under 60 år: 1 000 
mnkr.

Synergier pga. redundans för åtgärder 
på Ostkust och Ådalsbanorna ger 
betydande besparingar. TrV måste 
beräkna.



5. Slutsatser
• Med en upprustning av Inlandsbanan skapas ny kapacitet på järnväg i Norrland 

som löser den kommande kritiska kapacitetsbristen.
• En rustad Inlandsbana skapar utrymme för omledningar av trafik under byggtid för 

stambanorna. Ersätter provisorier och minskar TRV kostnader.
• Möjliggör en reell överföring från väg till järnväg för såväl svensk industri som 

norsk sjömatindustris transittrafik genom Sverige.
• Kan kraftfullt bidra till klimatmålen för elektrifiering genom vätgasproduktion och 

distribution.
• Kan vara klar för trafik redan 2027.
• Total extra kostnad för staten 2 miljarder kronor för 1200 km, unikt kostnadseffektiv 

infrastruktur.
• Kraftigt samhällsekonomiskt lönsam.
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