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Skillnader bedömda värden och kostnader 

Trafikverket och Inlandsbanan AB har gjort separata utredningar av de samhällsekonomiska    
effekterna för en rustning av Inlandsbanan. Båda utredningarna presenterades för  Infrastruktur-
departementet i maj 2021. Utredarna har kommit fram till helt skilda värden och detta pm syftar 
till att belysa skillnaderna i bedömda värden och kostnader. 



Förutsättningar för de samhällsekonomiska 

effektbedömningarna (SEB) 

• Trafikverket har fastställt förutsättningarna för hur analyserna ska göras i detaljerade föreskrifter som 

benämns ASEK 7. 

• Trafikverket har i sin analys av Inlandsbanan gjort materiella och oförklarade avvikelser från förutsätt-

ningarna, vilket gör att analyserna inte blir jämförbara med övriga SEB. 

• Inlandsbanan AB har i sin analys följt anvisningarna och normala beräkningsmodeller. Resultatet är 

jämförbart med övriga SEB. 

• I detta PM analyseras skillnaderna mellan Trafikverkets och Inlandsbanan AB analyser. 

Metodövervägande och systemtänkande  

Trafikverkets använda modeller präglas av stuprörstänkande. Effekter av åtgärder beräknas bara på den 

länk som åtgärdas, utan hänsyn till effekter på andra länkar.  

Exempel: 

• Om trafik på stambanan överförs till Inlandsbanan. Trafikverkets modeller räknar då att kostnader för 

drift och underhåll (DoU) för den överförda trafiken till fullo ligger kvar på TRV bana som inte längre 

har trafiken och till fullo även belastar den bana som övertagit trafiken. En överflyttning av tåg och 

gods fördubblar kostnaden. Detta ska korrigeras manuellt, men det har inte Trafikverket gjort.  

Inlandsbanan AB har gjort beräkningen med användande av Trafikverkets förutsättningar i ASEK 7. 

• Om kapaciteten ökar på en bana och kapacitetsutnyttjandet därmed sänks på TRV bana så minskar 

skogstiden - väntetid för trafiken på den banan. Detta är en nytta som normalt ingår i SEB. Om kapa- 

citetsutnyttjandet på stambanan minskar pga överföring av trafik till Inlandsbanan har det samma 

effekt på minskad skogstid för kvarvarande trafik på TRV bana, men då inräknas den inte i nyttan för 

den avlämnande banan med den modell Trafikverket valt för kalkylen avseende Inlandsbanan. 

• Om kapacitetsökning på Inlandsbanan ersätter andra investeringar eller reducerar kostnaderna för 

systemåtgärder hos TRV påverkar det inte TRV analys för investeringen. Inga synergier beaktas  

således. 



Skillnader i beräknade nyttor 

Beräknad volym. Alla SEB ska göras baserade på Trafikverkets Basprognos 2040. Trafikverket uppger att 

detta även gjorts men det är inte korrekt gjort. TRV har inte räknat trafiken åt båda håll utan glömt 

nordgående trafik på Inlandsbanan (systemtåg fisk). Inlandsbanan AB har använt Basprognosen och fak-

tiska statistiska data. 

Stuprörsanalys. Trafikverket har valt en kalkylmodell som inte beräknar effekterna på järnvägs-      sy-

stemet som helhet utan bara viss del av det. Detta stämmer inte med de egna anvisningarna. Trafikver-

ket har modeller för att beräkna helheten men har inte använt dem. Inlandsbanan AB har beräknat en-

ligt Trafikverkets anvisningar, ASEK 7. 

Val av geografisk begränsning och banavgifter. Trafikverket minimerar nyttan genom felaktiga geogra-

fisk avgränsningar. 

Val av teknikutveckling. Inlandsbanan planeras rustas för tunga och synnerligen långa tåg vilket ger 

både kostnader och nyttor, medan Trafikverket räknar på de tåglängder och tyngd som  Trafikverkets 

banor har idag.  

Val av jämförelseobjekt—JA. Inlandsbanan är trafikerad idag och har en kostnad för staten med sin          

nuvarande status. Endast skillnaden mellan kostnaden för en upprustad Inlandsbana och kostnaden för 

dagens bana är relevant för kalkylen. Inlandsbanan AB bedömer att DoU blir lägre för den upprustade 

banan trots mer trafik eftersom de omfattande kostnaderna för dagens eftersatta underhåll ersätts  

genom investeringen för rustningen. 

Val av infrastrukturlösning. Trafikverket har valt att enbart utreda det alternativ som ger minst nyttor-

vilket Inlndsbanan AB menar beror på förutfattade meningar om vad en rustad Inlandsbana kan bidra 

med. 

 

Alla analyser ska baseras på Trafikverkets baspro-
gnos. Övriga SEB analyser gör det men inte Trafik-
verkets analys av Inlandsbanan. 

Trafiken Oslo – Narvik går i verkligheten åt både 
söder och norr, men Trafikverket inkluderar väsent-
ligen enbart sydgående volymer. 

80 % av Nordnorges försörjning av konsumentpro-
dukter går med svensk järnväg i nordlig riktning. 
Volymerna i Basprognosen är lägre än i norska an-
taganden om trafik genom Sverige. 

Idag går 34 tåg Riksgränsen – Charlottenberg per 
vecka. Utredningen antar att transportvolymen ska 
öka med 50 % medan antalet tåg ska minska med 
35 %. Lika långa tåg. 

En stor andel av trafiken mellan norra och södra 
Norge går med lastbil genom Sverige. Det finns inte i någon analys.  

Bristerna leder till grova underskattningar av nyttor. 

 



Stuprörsanalys 

Nytta för trafik 

Olämpligt modellval gör att TRV resultat inte är jämförbara med andra SEB. 

Kapacitetsutnyttjandet styr väntetider och förseningsrisker. Trafikverket har tydliga funktioner för att be-

räkna nyttan av ändrat kapacitetsutnyttjande. Detta är oftast den väsentliga drivkraften för åtgärder och 

finns med i alla Trafikverkets utredningar – utom den för Inlandsbanan. 

För beräkning av nyttan för godstrafik har TRV utredning valt Samgodsmodellen. Den har inte någon 

funktion vare sig för hastighet eller förseningskostnad. 

I Trafikverkets alternativa modeller som Bansek finns denna funktionen men de används inte i just denna 

TRV-analys, men väl i andra SEB. 

TRV val av modell innebär att man missar 50 mnkr i årlig nytta för trafik på stambanan och 45 mnkr för tra-

fik överförd till Inlandsbanan. 

Dubbel och trippelräkning av drift och underhållskostnader 

kostnader, DoU 

Om trafik flyttas från TRV banor till Inlandsbanan bortfaller drift och underhållskostnaderna för den trafiken 

från dessa banor. I Trafikverkets utredning beräknas kostnaden för drift och underhåll öka på Inlandsbanan 

men kostnaderna beräknas också finnas kvar på TRV banor som inte längre har trafiken. 

ASEK 7 anger beräknad marginalkostnad per fordonskilometer och bruttoton kilometer. 

Trafikverkets expertcenter bekräftar att besparingen i DOU pga. minskad trafik inte görs i Samgods eller 

Bansek utan måste beräknas manuellt. Detta är inte gjort i Trafikverkets analys. Det innebär att besparing-

en på DoU för TRV banor på  67 mnkr per år inte räknas med. Inlandsbanan AB:s analys följer normal kalkyl-

metodik och ASEKs  anvisningar, men Trafikverkets analys gör det inte. 

En stor del av TRV kostnader för Inlandsbanan är för att hantera eftersatt underhåll. Detta åtgärdas i själv-

fallet inom ramen för upprustningen. Ändå belastar TRV driftkalkylen för Inlandsbanan med kostnader för 

att åtgärda redan åtgärdade brister. Inlandsbanan har gjort en noggrann bedömning av framtida DoU kost-

nader. Även med ökad trafik minskar framtida DoU för en upprustad bana utan akuta reinvesteringsbehov 

jämfört med kostnaderna för dagens bana. Besparingen beräknas till 77 mnkr per år. 

Inlandsbanan AB:s beräkningsmetodik är likadan som de som gäller för Trafikverkets egna SEB, medan Tra-

fikverkets egna analys av Inlandsbanan inte följer deras egna mallar. 

 



Felaktigt val av geografisk begränsning 

och banavgifter 

ASEK 7 anger att beräkningen normalt ska göras på svensk nytta, men den ska göras på Skandinavisk 

nytta om detta är motiverat. 

Den aktuella Skandinaviska nyttan inkluderar huvuddelen av konsument- och färskvaruflödet till och från 

norra Norge vilket naturligen går genom Sverige med tåg och lastbil med målpunkter Oslo och Malmö. 

En väsentlig del av denna samhällsekonomiska nytta inkluderas inte i TRV analys eftersom den antas till-

falla norska varuägare. Den redovisas inte ens som information. Nyttan av att trafikera den  

transporteffektivare Inlandsbanan består dels av nytta för varuägarna (norsk nytta) och dels av nytta för 

infrastrukturförvaltaren (Inlandsbanan) i form av banavgifter. 

Modellen underskattar kraftigt nyttan av snabba och säkra transporter för färskvaror (bl.a fisk) eftersom  

varuvärdesminskning genom transporttid inte finns som funktion utan sätts som noll. 

Inlandsbanans banavgifter sätts helt fristående från Trafikverket av den oberoende förvaltaren  

Inlandsbanan AB. Kunderna får genom Inlandsbanan en säker, långsiktig och dedikerad godstransport-

korridor de kan lita på, vilket inte är fallet för Trafikverkets bana med kapacitetsproblem och där tåglä-

gen tilldelas ett år i taget. Inlandsbanans banavgifter kommer sättas för att reflektera Inlandsbanans 

kostnader och varuägarnas nytta. Därmed ökar andelen svensk nytta jämfört med Trafikverkets kalkyl för 

banavgifter. Nyttan tillfaller indirekt staten eftersom det minskar behovet av statligt stöd för Inlandsba-

nan. 

Om järnvägen inte har kapacitet för den norska trafiken kommer den gå genom Sverige på landsväg, 

bland annat på den undermåliga E45. Det ger kraftiga effekter på såväl för vägunderhåll, utsläpp och 

olyckor. 

Brister i vald transportlösning pga  

otillräckligt modellval  
Samgodsmodellen som TRV analys använder optimerar banutnyttjande ur Trafikverkets perspektiv base-

rad på egna generella regler som passar avseende begränsningar av tåglängd och tågvikt på TRV banor. 

Kortaste väg, inte snabbaste eller mest ekonomiska. Kundperspektivet saknas. Modellen beräknar fulla 

tåg, kunden får vänta till tågen fyllts? Avgångstid någon gång under dygnet, inte när kunden behöver 

transporten. 

Inlandsbanans möjlighet till  att medge långa tåg inkluderas inte som funktion. Långa tåg ger kostnads-

effektivitet och minskade externa effekter, buller, CO2, olyckor mm. Trafikverket inkluderar kostnaderna 

för att förbättra effektiviteten men inte nyttorna av åtgärderna. Inlandsbanan AB inkluderar både kost-

nad och nytta. Jämnare hastighet och elevation på Inlandsbanan ger energieffektivitet, jämfört med 

stambanorna längs kusten.  

Saknas kapacitet på stambanan antas den felande volymen gå med lastbil. Enorm risk pga. bristande sä-

ker kapacitet. 

Det finns beprövade modeller för att hantera dessa parametrar. De används av Trafikverket för andra 

SEB men inte i TRV SEB för Inlandsbanan, vilket ej har motiverats av TRV.  Inlandsbanan AB har använt 

dessa modeller. 

 



TRV förutfattade meningar leder till märk-

liga uteslutningar  

• Inlandsbanan AB har analyserat tre utvecklingsalternativ: 

Alt 1. Rustning av Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare. 

Alt 2. Ovanstående alternativ samt rustning av nedlagda tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. 

Alt 3. Ovanstående två alternativ samt en färdigbyggd Norrbotniabana. 

• Alternativ 1 medger överflyttning av systemtågen med fisk vilket tillsammans med utvecklad 

regional gods-och persontrafik ger en positiv samhällsekonomisk nytta som motiverar en rust-

ning. 

• Alternativ 2 ger störst samhällsekonomisk nytta men förutsätter att tvärbanan överförs av  

staten till Inlandsbanan AB förvaltning. Härvid kan ytterligare systemtåg överflyttas såsom tåg 

med stål, papper och gruvprodukter. 

• Störst nytta av rustningen är framför allt innan Norrbotniabanan är färdigbyggd och upprust-

ningar av TRV banor utmed kusten är klara, men Inlandsbanan är samhällsekonomiskt lönsam 

även efter att upprustningen av TRV banor gjorts. Inlandsbanan ger ett välbehövligt och tidigt 

kapacitetstillskott eftersom trafik kan påbörjas redan 2027. 

• Trafikverket har valt att endast utreda nyttan efter att egna förvaltade banor är klara. 

 

Sammanfattning ekonomisk nytta alt 1 

 



Investeringskostnad  
 

 

• Trafikverkets kalkyl är verkets snittkostnad för 
olika åtgärder och deras erfarenhetsvärden. 

• I TRV kalkyl ingår stora delar andra åtgärder än 
de som bedöms motiverade. 

• Schabloner som kraftfullt belastar kalkylen. 

• Baseras på mindre åtgärder i Trafikverkets, dvs 
inga stordriftfördelar är inräknade. 

• Inlandsbanans kalkyl baseras på  
långt drivna förstudier och utredningar, 
detaljerade investeringskalkyler och  
indikativa offerter för material plus 
marginal. Investeringskalkylerna har ett 
min– och maxspann plus 6% för oförut-
sedda kostnader.  

• Prisläge 2017.   

• Genomförande av rustningen baseras 
på modern stordrift/entreprenader  av 
typ som inte gjorts i Sverige. Banan 
kommer att vara avstängd tills spårbyte 
är klart. 

 



Räknefel och ambitionsfel i Trafikverkets 
kalkyler  

 

Triangelspår 

Skillnad 920 mnkr 

Inlandsbanan AB faktiska kostnader för byggda 

triangelspår är c:a 20 mnkr styck. Trafikverket 

räknar med 320 mnkr styck för liknande åtgär-

der, vilket sannolikt är ett stort decimalfel.  

Inlandsbanan AB:s design är med två triangel-

spår. Trafikverket räknar med tre varav ett inte 

är i närheten av aktuell bana. 

Trafikledningssystem  

Skillnad 1880 mnkr 

Över ett antal år ska trafikledningssystemet 

ERTMS införas med början på hårt trafikerade 

svenska banor. Trafikverket räknar med  ett full-

skaligt ERTM-system medan Inlandsbanan AB 

räknar med ett nerskalat regionalt system. Nuva-

rande manuella system med fjärrmanövrerade 

mötesstationer kommer att användas initialt och 

parallellt under en övergångstid.  

Banöverbyggnad 

Skillnad 500 mnkr 

Trafikverket räknar med byta ut och transpor-

tera bort stora delar av den gamla banvallen. 

Inlandsbanan AB räknar med att byta ca 30 cm 

av överbyggnaden och lägga borttaget material 

som tryckbankar i kurvor. Det sparar material 

och transport. 

Bedömningsfrågor investeringskostnader  

 

Spårbyte inkl utrustning 

Skillnad 2500 mnkr 

Inlandsbanan AB:s kalkyl på 5 200 mnkr är beräk-

nad på stordrift av entreprenader med modern 

utrustning och baserad på indikativa offerter. 

Trafikverkets kalkyl 7 700 mnkr är baserad på 

erfarenhetstal från mindre projekt. Notera att 

omfattningen av upprustningen är av helt annan 

storlek än tidigare Trafikverksprojekt och den 

görs på en långtidsavstängd existerade bana vil-

ket skapar helt andra och nya möjligheter. 

Byggherrekostnad 

Skillnad 1140 mnkr 

Trafikverkets kalkyl är en schablon för projekte-

ring och projektledning på 20 % av egna kalkyle-

rade kostnader (inklusive felräkningar). Valet av 

den orimligt höga schablonen motiveras inte, 

men antyds vara baserad på egna erfarenheter 

av nybyggnationer. Inlandsbanan ska inte ny-

projekteras och en hel del förprojektering ät rdan 

gjord. Inlandsbanan AB:s byggherrekostnad är 

noga kalkylerad och innehåller post för osäkerhet 

på 500 mnkr eller 6%. 



Skattefaktor grovt missvisande  

Trafikverket har ett eget sätt att räkna samhällsekonomisk kostnad som skiljer sig från andra liknande 

kalkyler och i form av en skattefaktorsats. Alla investeringskostnader som bekostas av staten ska 

multipliceras med en faktor 1,3. Siffran har ingen vetenskaplig grund för infrastrukturprojekt utan 

hämtas från helt andra sammanhang. Det innebär att den samhällsekonomiska kalkylräntan höjs för 

infrastrukturprojekt som en följd av detta. 

Inlandsbanans upprustning beräknas kräva ett initialt statsstöd på 2 000 mnkr inklusive initiala un-

derskott, men över kalkylperioden ge ett nettoöverskott. 30 % av statsstödet är 600 mnkr. 

I strid med Trafikverkets egna anvisningar, räknar de själva på hela investeringsbeloppet inklusive 

dels den del som finansieras med banavgifter dels de egna felräkningarna på investeringskostnaden. 

Skillnaden mellan beräkning enligt ASEKs instruktion och Trafikverkets analys är en kostnad på 3 800 

mnkr. 

Att räkna med skattefaktorn som TRV gör  reducerar i detta fall den reala avkastningen på projektet 

med 40 %. 

Stuprörstänkandet leder fel 
- Upprustningen ersätter annan åtgärd  

Trafikverkets 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 är obsoleta efter Norrbotniabanan är byggd. 

Med föreslagen upprustning av Inlandsbanan är huvuddelen av de temporära åtgärderna onödiga. 

Kapacitetsbristen hanteras genom överflyttning till den upprustade Inlandsbanan, inkl. tvärbana Ar-

vidsjaur – Jörn.  Väsentliga delar av åtgärderna är också förlegade när Norrbotniabanan är byggd.  

Det finns utrymme i kalkylanvisningarna för att hantera detta men Trafikverket har inte beaktat 

detta. 

Motsvarande kapacitetsproblem visar även bristanalysen för Malmbanan, där en rustad Inlandsbana 

påverkar behov av åtgärder på ett liknande sätt. 

 



Sammanfattning 

• Trafikverkets utredning är grovt felaktig och därigenom missvisande,  
den måste ersättas av en seriös analys som tar hänsyn till de brister som 
Inlandsbanan AB pekat på. 

• Analysen bör göras likvärdig med övriga investeringskalkyler och baseras 
på relevanta modeller. 

• Inlandsbanan AB:s analys visar att den samhällsekonomiska nyttan för 
upprustningen av Inlandsbanan är mycket tydlig och ekonomiskt positiv. 
Genom hävstångseffekt kostar detta lånefinansierade projekt, som om-
sluter 9 Mrd, staten endast 2 Mrd kronor. 

• Ingen av åtgärderna på stambanorna kommer i närheten av motsva-
rande nytta och nettonuvärdeskvot. Skälet är främst att upprustningen 
av Inlandsbanan kostar bara en bråkd jämfört med en nybyggnation av 
järnväg per kilometer. 

Upprustningen av Inlandsbanan under-

lättar upprustning av stambanorna 

Beräkningen av nyttan för trafikanterna på en bana baseras på antagandet om att banan är fullt 

tillgänglig och inte partiellt avstängd för upprustning. Sådan begränsning finns inte i modellerna. 

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). Östersund 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 av banor under del av eller hela dygnet 

under byggtiden. 

Med det höga prognosticerade kapacitetsutnyttjandet på stambanorna finns inte redundans för 

stambanorna för att hantera kapacitetspåverkande banarbeten. Det innebär omfattande periodiska 

överflyttningar till lastbil och buss. Merkostnaderna för persontrafik och gods trafik blir därför 

mycket omfattande. Väsentliga olägenheter för persontrafik bör minimeras. 

Merkostnaderna för banarbeten på en trafikerad bana uppges normalt vara 10 – 20 % men med 

stor variation för det enskilda fallen. 

Med Inlandsbanan tillskapas omfattande redundans för de aktuella utbyggnaderna vilket bättre 

möjliggör rationell omledning av gods och persontrafik till Inlandsbanan och Norra stambanan. 

Värdet av besparingen redundansen möjliggör torde vara 2000 – 6000 mnkr men faktiskt belopp 

måste beräknas av Trafikverket. 

 


