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Sammanfattning 
Norrbotniabanan AB och med finansiär Norrbotniabanegruppen har anlitat Ramböll för att 

undersöka hur kapacitetsproblemen på järnvägen i norra Sverige kan lösas med 

kapacitetsåtgärder på Stambanan genom övre Norrland eller Norrbotniabanan. 

 

Järnvägssystemet i Sverige har svåra kapacitetsproblem vilket innebär att 6,4 miljarder 

tonkilometer måste transporteras med lastbil eller båt till följd av flaskhalsarna i 

järnvägssystemet år 2050. Redan idag råder det kapacitetsbrist på stora delar av 

järnvägsnätet i landet. 

 

Idag kör mer än 60 stycken tåg på Stambanan genom övre Norrland räknat i båda 

riktningarna med ett varuvärde av 218 mkr per dygn (7 mdr/år). 

Kapaciteten på Stambanan genom övre Norrland har nått kapacitetstaket för störningsfri 

tågdrift redan vid 72 tåg per dygn (4 tåg per timme; 18 timmar per dygn) i båda riktingarna 

eller 36 tåg per dygn och riktning. Det finns endast 7 tåglägen (3,5 i var riktning) kvar att 

fördela per dygn på sträckan Vännäs – Boden C. Den dolda efterfrågan på mer tågtransporter 

är redan idag bortprioriterad i planeringsprocessen av Trafikverket.  

 

Det kan inte uteslutas att Norra Sverige på grund av järnvägens kapacitetsproblem lider stor 

ekonomisk skada till följd av färre arbetstillfällen, mindre konkurrenskraftigt näringsliv och 

stagnerande utveckling av samhället.  

 

Resenärer och godskunder kommer fram till 2030 att uppleva en bristande transportkvalité 

på järnvägsnätet i Norra Sverige på grund av kapacitetsproblemen, låg punktlighet och ökade 

transporttider och kostnader till följd av kapacitetsproblemen i järnvägssystemet. 

 

Rapporten påvisar att: 

 De ekonomiska förlusterna orsakade av kapacitetsbristen på Stambanan genom övre 

Norra Sverige uppgår till 0,57 mdr per år, 17,1 mdr på 30 år. 

 De ekonomiska förlusterna att inte Norrbotniabanan är realiserad uppgår till 1,74 

mdr per år, 52,2 mdr på 30 år. 

 Allt gods som transporteras på Stambanan genom övre Norrland kostar 0,23 

kr/tonkm i ineffektivitetskostnader vilket påverkar näringslivets konkurrenskraft 

negativt. 

 Norrbotniabanan ger en restid mellan Luleå och Umeå på cirka 90 minuter och en 

transporttid av gods på 160 minuter samt förkortar godstransporterna med 81 km. 

 Norrbotniabanan ger 11 000 fler jobb och 40 – 50 mdr per år i ökade skatteintäkter 

samt minskar A-kassan med 16 mdr per år. 
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Norra Sveriges utveckling och framtid 

Norra Sverige står inför en expansiv utveckling av råvaruindustrin på grund av stora 

naturtillgångar såsom malm, trävaror och att förädlingsindustrin tillverkar stål och 

pappersprodukter. Turistnäringen kan fortsätta expandera då Sverige, Norge och Finland är 

en av de få platser i världen som bl.a. erbjuder midnattssol och vintermörker med norrsken.  

För Norra Sveriges hamnar förväntas fördubblade mängder gods som skall hanteras och 

omlastas till järnväg och lastbil.  

För att ha en konkurrenskraftig industri krävs tillgång på kompetens för de olika 

verksamheterna och detta säkerställs med god rörlighet på arbetsmarknaden och inte minst 

kvalificerad utbildningar på högskolor och universitet.  

Norra Sverige har alltså de bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt expansion och handel 

med omvärlden som skapar nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. 

 

Näringslivet 

Näringslivet och de offentliga tjänsterna är motorn i samhällsekonomin som ger 

skatteintäkter och arbete till befolkningen. I Sverige är lönekostnadsnivån mycket hög vilket 

ställer stora krav på att näringslivet bedrivs effektivt och konkurrenskraftigt i jämförelse med 

andra länder. 

Förutsättningen är hög teknisk kompetens och rationell produktion i industrin samt hög 

kvalitet på de produkter som säljs. Motsvarande krav gäller även för den import av produkter 

som industrin är beroende av i sin tillverkning. 

Nästan allt som finns i vår omgivning har transporterats flera gånger. Första transporten är 

råvaran till industrin, andra transporten är från industrin till grossist och därefter från 

grossist till byggplats, industri, butik etc. Det sista transportsteget är till slutanvändaren i 

hemmet eller arbetsplatsen. 

Behovet av godstransporter beror på befolkningstillväxt, marknadstillväxt, ekonomisk tillväxt 

och möjlighet att transportera gods. 

Näringslivet är förutom beroende av konkurrenskraftig arbetskraft, teknik och 

produktionsförutsättningar beroende av transporter till och från industrin. Utan 

konkurrenskraftiga transportsystem innebär det att konkurrensfördelarna successivt minskar 

och äventyrar näringslivets konkurrenskraft. 

 

Transporter 

Stambanan genom övre Norrland är helt avgörande för tillväxt, arbetstillfällen och näringsliv 

i Norra Sverige. Stambanan har i andra änden en ännu större betydelse för 

tillverkningsindustrin i mellan Sverige och i Europa. Transportsystemet i Norra Sverige 

hänger på ett skört enkelspår som idag inte kan ta emot kapacitetsökningar och är därmed 

det största enskilda hämmande tillväxtfaktorn för Norra Sverige. 

 
Transportekonomiskt innebär kapacitetsproblemen på Stambanan genom övre Norrland att 

det befintliga enkelspåret med många mötesstationer orsakar ekonomiska merkostnader för 

järnvägsoperatörerna med nästan 30 000 kronor per tåg, eller 0,57 mdr per år eftersom 

transporttiden är förlängd med 2 timmar på grund av tågmöten utmed banan. 
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Den tillfälliga hastighetsnedsättningen på grund av sprickbenägna räler har ungefär samma 

kostnad per år 0,57 mdr. Därför är det ekonomiskt lönsamt att omedelbart lösa järnvägens 

kapacitetsproblem i Norra Sverige. 

Om Norrbotniabanan användes för godstransporter skulle ytterligare 0,40 mdr per år sparas 

i förkortade godstransporter i jämförelse med Stambanan genom övre Norrland. 

Undersökningar visar att ungefär 10 % av företagens kostnader han härledas till transporter 

och logistik vilket ungefär är samma procentnivå för företagens vinster.  

 

Stora samhällsekonomiska förluster påverka näringslivet kraftfullt med försämrad 

konkurrenskraft mot andra länder och ökad arbetslöshet på grund av de höga 

transportkostnaderna orsakade av kapacitetsproblem i järnvägssystemet. Merkostnaden för 

transporterna är 0,23 kr/tonkm. 

 

Järnvägssystemets kapacitetsbrister ger alltså spridningseffekter till näringslivet som 

hämmar deras konkurrenskraft eftersom de måste använda dyrare och ineffektivare 

alternativa transportmedel för att kompensera för järnvägens kapacitetsbrister. 

 

Miljöpåverkan 

Transportsektorns miljöpåverkan är mycket stor och står för cirka ¼ del av alla 

koldioxidutsläpp i Sverige som bidrar till ökad uppvärmning av jordklotet. Alla transportslag 

med undantag av järnvägen bidrar till miljöförstöring och försurning av mark. I Skåne har 

man konstaterat att 1000 personer dör årligen på grund av dålig luftkvalitet orsakad av 

vägtrafiken i samhället. Motsvarande siffra för norra Sverige skulle uppskattningsvis vara 

300 personer. 

 
Försurning medför bland annat försämrad jordmån på grund av utflöde av spårämnen och 
näringssalter, skador på djur, växtlighet, skog och vattendrag, utfällning av tungmetaller 
såsom aluminium, ökade korrosions- och vittringsskador. 

Ämne: NOx, SO2 

 
Övergödning medför bland annat förhöjd algproduktion, som kan leda till syrebrist, 
vegetationsförändringar, ökad stress hos växtligheten för andra miljöföroreningar. 

Ämne: NOx 

 

Marknära Ozon orsakar skador på odlade grödor, skogsskador, allergier och andningsbesvär, 
åldring av plast och gummi samt bidrar till växthuseffekten. 

Ämne: O3, NOx, VOC 

 

En lastbilstransport med 15,6 ton nyttolast mellan Luleå och Umeå med avståndet 267 km 

förbrukar 106,8 liter diesel (4,0 liter/mil). Vid förbränning av diesel släpper lastbilen ut 0,2 

kg kolmonoxid, 299 kg koldioxid, 100 kg vattenånga, 1,3 kg kväveoxider, 0,05 kg kolväten 

som även bildar ozon samt 0,002 kg svaveldioxid och 0,027 kg partiklar. Partiklar fångas upp 

av människokroppen och leder till ökad ohälsa. 
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Kolväten    

HC g/km 

Kolmonoxid 

CO g/km 

Kväveoxid 

NOx  g/km 

Koldioxid   

CO2 g/km 

Svaveldioxid 

SO2 g/km 

Partiklar   

g/km 

0,21 0,90 4,8 1120 0,0008 0,1 

40 kr/kg 40 kr/kg 80 kr/kg 1,45 kr/kg 27 kr/kg 5000 kr/kg 

Tabell 1. Luftföroreningar orsakade av lastbilsmotorer. Källa: Trafikverket. 

 

Miljökostnaden är minst 2,55 kr/km per lastbil eller 0,16 kr/tonkm. Järnvägens 

kapacitetsproblem med 6,4 miljarder tonkilometer orsakar en miljökostnad lågt räknad på 

1,05 mdrkr per år. 

 

Järnvägstransporter har mycket liten miljöpåverkan då den drivs av elenergi som produceras 

av vattenkraft. 

 

Energiförbrukning 

Energieffektiviteten för elmotorer är mycket hög över 95 %. En dieselmotor har en 

energieffektivitet på 35 % och resterande är värme som alstras. Lastbilen drar ungefär 4 liter 

diesel per mil och energiförbrukningen är ungefär 40 kWh per kilometer med en last av 15,6 

ton gods motsvarar det 2,56 kWh/tonkm.  

 

Ett tåg med tågvikten 1800 ton på en plan bana förbrukar tåget 46 Wh per tågkilometer eller 

0,026 kWh/tonkm. 

 

Ett helt tåg på 1800 ton på plant spår förbrukar ungefär lika mycket energi som en lastbil. 

Det är alltså betydligt mer energieffektivt att transportera gods på järnväg än på väg. 

 

Kostnaden för diesel ligger på cirka 14 kronor litern vilket ger ett kilometerpris på 5,60 

kr/km eller 0,35 kr/tonkm. 

 

Priset för hushållselektricitet är 76 öre/kWh vilket motsvarar en kostnad av 35 

kr/tågkilometer eller 0,02 kr/tonkm. 

 

Det är alltså 17,5 gånger billigare per tonkilometer att transportera med järnväg än med 

lastbil. 

 

Även om monsterlastbilar är 30 % miljövänligare än vanliga lastbilar så kan de inte på något 

vis motsvara effektiviteten i ett tåg. 

 

Energikostnaden för lastbil är 0,35 kr/tonkm och 0,02 kr/tonkm för järnvägen. Järnvägens 

kapacitetsproblem med 6,4 miljarder tonkilometer orsakar en ökad energikostnad lågt 

räknad på 2,1 mdr kr per år. 
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Nedbrytningskostnad  

Lastbilar bryter ner väginfrastrukturen kraftfullt till följd av höga axellaster och gummihjul 

som river upp asfaltsbeläggningen. Vägslitaget kostar ungefär 4,6 öre per tonkm. 

 

Godståg som kör på järnvägen bryter ner anläggningen med en kostnad av 0,75 öre per 

tonkm. 

 

Vägslitaget är alltså 6 gånger dyrare än järnvägsslitaget. Då 6,4 miljarder tonkm flyttas över 

till väg ökar slitagekostnaden på infrastrukturen med 246 mkr per år. 

   

Olyckskostnader 

Vägtrafiken orsakar fler olyckor än järnvägen. Olyckskostnaden för lastbilstransporter är 2 

öre per tonkm och för godstransporter på järnväg 0,1 öre per tonkm.  

Merkostnaden för att 6,4 miljarder tonkm flyttas över till väg från järnväg är 121 mkr vilket 

motsvarar 7 förolyckade personer per år. 

 

Godstransportutveckling 

Uppgifterna i detta kapitel är hämtade ur Trafikverkets Prognos över Sveriges godsströmmar 

år 2050 som använder Samgodsmodellen för beräkningar av godsflödet.  

Den totala tillväxttakten mätt i transportarbete (tonkm) för inrikes transporter, skattas till 1,1 

procent per år fram till år 2050. Det ligger i paritet med den historiska tillväxten. Sjöfart är 

det trafikslag som bedöms öka mest med 1,3 procent i årstakt följt av vägtrafik på 1,0 och 

järnvägstrafik på 0,9 procent. 

Totalt sett i hela järnvägsnätet väntas efterfrågan öka från basåret 2006 nivå på 22.3 

miljarder tonkilometer till 32.4 miljarder tonkilometer år 2050, vilket ger en total relativ 

efterfrågeökning under perioden på järnvägsnätet med 45 %. Viktigt att komma ihåg är att 

den ökningen alltså bygger på föresatsen att inga kapacitetsrestriktioner råder i 

järnvägssystemet. 

Problemet är att kapacitetsrestriktioner råder på stora delar av järnvägsnätet idag vilket leder 

till ökade transportkostnader för näringslivet. Analysen visar att bantrafiken p.g.a. 

kapacitetsbrister i järnvägsnätet och tillväxt av persontrafiken, inte kommer att kunna 

realisera efterfrågad tillväxt och därmed är trafikinfarkter i järnvägssystemet ett faktum. 

Med gällande utbyggnadstakt av järnvägssystemet kommer endast 26 miljarder tonkilometer 

att transporteras totalt sett i hela järnvägsnätet år 2050. Det innebär att 6,4 miljarder 

tonkilometer skall transporteras med fossilt bränsle på grund av järnvägens kapacitetsbrist. 
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Basår 2006 

(mdr tonkm) 

Transportbehov 

2050 (mdr 

tonkm) 

Tillgänglig 

kapacitet i 

järnvägssystemet 

(mdr tonkm) 

Överflyttning från järnväg till 

väg, båt, flyg (mdr tonkm) 

22,3 32,4 26,0 6,4 

Tabell 2. Transportbehov i Sverige år 2050 med överflyttningseffekter till fossila 

transportmedel pågrund av kapacitetsbrist i järnvägsnätet. 

 

 

Figur 1. Transportarbete i Sverige i miljarder ton kilometer. 
 

År 2010 transporterades 23,5 mdr tonkm på järnvägsnätet vilket endast är 3,5 mdr tonkm 

från den maximala tillgängliga transportkapaciteten på järnvägsnätet. Bantrafik verkar 

normalt sett ligga runt en procents tillväxt per år. Skattningen för de sista 10 åren ger 

emellertid en tillväxt på 1,7 procent per år. Transportinfarkten på järnvägssystemet inträffar 

senast om 10 år dvs. 2024. 

 

Nedanstående tabell redovisar fördelningen av de godstransporter för de olika 

transportslagen.  

 

 

 

Max kapacitet järnvässystem 
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År Väg Sjöfart Järnväg Summa 

2006 39,9 36,9 22,3 99,1 

2050 61,3 65,5 32,4 159,2 

Förändring 54 % 77 % 46 % 61 % 

Tabell 3. Inrikes transportarbete, tillväxt år 2006 till 2050 i mdr tonkm. Källa: Trafa. 

 
Sveriges största regionala ökning till år 2050 antas ske i Övre Norrland med en ökning på 
44,4 miljoner ton. Detta beror till stor del på ett antagande om utökad malmbrytning och 
motsvarar att 20 % av alla transportvolymer ökar i övre Norrland. 
 

Vad transporteras  

Efterfrågan och priset på järnmalm har under de senaste åren stigit. Enligt LKAB förväntas 
järnmalmsefterfrågan globalt fortsätta öka med ca 800 miljoner ton fram till 2021. Orsaken 
är den ökade efterfrågan och tillverkningen av råstål, som förväntas fortsätta. Denna 
efterfrågan drivs av ökat välstånd i många unga ekonomier såsom Kina, Indien, Afrika och 
Brasilien. 

 
Utvecklingen i Europa under 2013 skiljer sig från den globala utvecklingen. För Europa var 
2013 generellt ett dåligt år och produktionen minskade med två procent till 166 miljoner ton. 
Viss ljusning syns dock även för Europa, vändningen kom under andra halvåret och sista 
kvartalet blev till och med bättre än motsvarande kvartal år 2012.  

Den största ökningen per varugrupp 2006 - 2050 står järnmalm och skrot för med en 

procentuell ökning på totalt 163 %. Andra varugrupper som ökar mycket är kemikalier (114 

%), papper och massa samt rundvirke (76 %) och trävaror (75 %). Prognosen bygger på den 

kraftiga ökningen av järnmalm på ett antagande om en utökad brytning i malmfälten i 

framtiden. Detta baseras på ett omfattande underlag från gruvindustrin, som har använts för 

att i efterhand komplettera de framtagna godsmatriserna för år 2050. 

Eftersom importen till Sverige förväntas att fördubblas till 2050 och exporten 3-dubblas 

innebär det att många arbetstillfällen tillkommer i Norra Sverige under förutsättning att det 

finns miljövänliga effektiva transporter till marknaden från Norra Sverige. 
 

Transporter i Norra Sverige 

Sverige har delats in i 8 riksområden för godstransporter. Nedanstående diagram visar 

import och export 2006 och 2050 för respektive riksområde. Övre Norrland har mycket stora 

godsvolymer 70 miljoner ton. 
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Transporter
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Figur 2. Ankommande och avgående godsvolymer per riksområden 2006 och 2050 i miljoner 

ton. 
 

Störst godsvolymförändringar mellan 2006 och 2050 sker i Övre Norrland vilket beror på 
brytning av malm. Diagrammet nedan visar förändringarna av godsvolymerna från 2006 till 
2050 inom de 8 riksområdena. 
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Figur 3. Godsvolymförändring per riksområden mellan 2006 och 2050 i miljoner ton. Källa: 

Trafikverkets Prognos över Sveriges godsströmmar år 2050.  
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Även om man tar hänsyn till den ökade malmbrytningen i övre Norra Sverige så kommer en 
volymökning att ske i området med lika stor kraft som för de befolkningstäta delarna i 
Sverige Östra Mellansverige, Västsverige och Norra Mellansverige. Minst ökning sker i 
Stockholm och Mellersta Norrland. 
 

Prognosförändringar 

Att ställa prognoser med utgångspunkten att det som har hänt följer samma utveckling i 

framtiden är relativt lätt och träffsäkert. Men det händer alltid förändringar som påverkar 

prognosen. 

Förändrad lagstiftning – IMO:s direktiv om en lägre svavelhalt, kilometerskatt för lastbilar, 
förändrade farleds- och banavgifter m.m. är politiska beslut som förändrar prognoserna. 
 
Förändrade energipriser såsom diesel, bensin, el etc. är marknadsförändringar som kan 
påverka prognoserna. 
 

Fordonsutveckling – förändrade lastkapaciteter, hastigheter m.m. är tekniska förändringar 

som kan påverka kostnaderna för transporterna och val av transportmedel. 
 

Störst risk för marknadsförändringar är ändrade handelsmönster mellan länderna vilket 
orsakas av vikande konkurrenskraft, tekniska kunnande och produktkvalitet. I Sverige är den 
största risken att vår konkurrenskraft hämmas av dålig tillförlitlighet i transportsystemet och 
onödigt höga transportkostnader. 
 
Exempel på avvikelser i prognoserna är antagandet att Norra stambanan och Stambanan 
genom övre Norrland skulle få minskat transportarbete på grund av en överflyttning till 
Botniabanan och Ostkustbanan. Hur stor denna överflyttning blir i verkligheten är dock svårt 
att sia om. Klart är att de båda banorna har potential att lösa samma transportproblem.  

 

Trafikutveckling fram till 2050 

Godsvolymerna i Sverige ökar mest i övre Norra Sverige. Även om en stor mängd 40 miljoner 

ton (fördubbling av malmtrafiken) är malmtransporter 2050 ökar transporterna för de andra 

industriprodukterna. Ökningen är dubbelt så stor som för övriga delar av landet. Övre norra 

Sveriges transportsystem står inför stora utmaningar och snabba förändringar i farmtiden. 

 

Bana Avstånd 

(km) 

Tonkm 

2006 

Utfall 

2006 mbrt 

Kapacitet 

2050 

Efterfrågan 

2050 

Kapacitet 

Riksgränsen - Luleå 398 4 064 913 061 10,213 15 000/8500 25000/12200 161/144% 

Boden – Vännäs 283 1 419 189 394 5,014 8500 10200 120% 

Boden - Haparanda 165 91 313 600 0,553   8500* Iu. Iu. 

Tabell 4. Järnvägsnätets transportkapacitet. Källa: Trafikverkets Prognos över Sveriges 

godsströmmar år 2050. 

 

Järnvägstransporterna mellan Boden – Vännäs 2012 ökade till 8,46 mbrt en ökning med 69 

% på 6 år. 
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Av tabellen ovan framgår det att efterfrågan på järnvägstransporter år 2050 vida överträffar 

den tillgängliga kapaciteten på Stambanan genom övre Norrland. 

 

Väg Avstånd 

(km) 

Ton km 

2006 

Ton km 

2050 

Ökning % 

Luleå – Haparanda 123   446 389 632    651 728 862 46 % 

Luleå - Umeå 263 1 134 342 144 1 622 109 266 43 % 

Tabell 5. Vägnätets transportkapacitet. 

 

Av tabellen framgår det att 864 lastbilar trafikerar sträckan Luleå – Umeå per dygn med 

medelvikten 15,6 ton per lastbil vilket motsvarar 4 313 088 ton eller 1 134 342 144 tonkm. 

Marknadsandelen mellan järnväg och väg är nästan lika stor. 

 

Hamn kton 

2006 

kton 

2050 

Ökning % 

Haparanda - Gävle   27 653   58 590 119% 

Tabell 6. Hamnarnas transportkapacitet. 

 

Detta innebär att transporterna till hamnarna kommer att mer än fördubblas fram till 2050. 

Sannolik saknar samtliga hamnar den spårkapacitet som erfordras för att ta emot den 

väntade trafikökningen i hamnarna. 

Dagens trafikering av Stambanan genom övre Norrland innebär att banan har 

kapacitetsproblem. Därför är det viktigt att uppskatta den förväntade trafikökningen i 

framtiden. För att täcka upp för ökade person och godsvolymer måste en uppskattning av 

den ökade tågtrafiken göras. Tabellen nedan redogör för det ökade antalet tåg i % i framtiden 

i jämförelse med 2012. 

 
År Persontåg Godståg Åtgärd 
2012 0 % 0 % Längre tåg, tidtabellsoptimering 
2020 5 % 20 - 25% Partiellt dubbelspår och nya 

godsbangårdar och hamnspår 
2030 7 % 40 -50% Norrbotniabanan 
2040 9 % 60 -70% Norrbotniabanan 
2050 10 % 80 -90% Norrbotniabanan, dubbelspår 

Tabell 7. Prognos av trafiktillväxt i procent 2012 till 2050 i Norra Sverige. 

 

Trafikökningen blir kraftfullare i Norra Sverige än i jämförelse med övriga Sverige de 

kommande åren. År 2020 går det 25 - 30 % fler tåg vilket motsvarar 15 - 21 fler tåg per dygn. 

År 2030 har trafiken ökat med 47 - 57 % vilket motsvarar 27 – 39 fler tåg per dygn. Detta 

innebär att all kvarvarande tillgängliga restkapacitet på 7 tåg per dygn är förbrukad inom 

något år på Stambanan genom övre Norrland.  
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Det står helt klart att de planlagda åtgärderna och utbyggnaden inte kan förmå att hantera 

den ökade trafikutvecklingen vilket kommer att leda till trafikstörningar eller 

trafikreduceringar på Stambanan genom övre Norrland under överskådlig tid. 

Eftersom norra Sverige får en betydligt större ökning av transporterna i Sverige så blir 

problemen än mer allvarliga på järnvägsnätet i Norra Sverige. Detta kan bara lösas med 

kraftfulla utbyggnader av järnvägsnätet. För Norra Sveriges vidkommande står 

trafikinfarkten för dörren inom 10 år med allvarliga konsekvenser för näringslivet och 

arbetstillfällen. 

 

Kapacitet 
När maximal teoretisk kapacitet identifierats för linjen och stationen sätts hela kedjan 

samman för att se hur kapaciteten varierar för de olika stationssträckorna. Den lägsta 

kapaciteten på stationssträckan blir styrande för bandelen och kan vara belägen ute på linjen 

eller på en station. På detta sätt redovisas den tillgängliga maximala teoretiska kapaciteten 

alltså 100 % med antalet möjliga tåg på sträckan. När det råder kapacitetsbrist anses det vara 

mellan 80 – 100 %, kapacitetssvårigheter vid 60 – 80 % och ledig kapacitet vid lägre än 60 

%. 

Kapacitetsnivå Procent Max 6 tåg/tim Färg 

Kapacitetsbrist 100 – 81 % 5 - 6 tåg/tim  

Kapacitetssvårigheter 80 – 61 % 3 - 4 tåg/tim  

Ledig kapacitet 0 – 60 % 0 -2 tåg/tim  

 Tabell 8. Kapacitetstabell för enkelspår Stambanan genom övre Norrland. 

 

För en sträcka som har en teoretisk maximal kapacitet av 6 tåg per timme motsvarar detta 

100 %. Mellan 5 – 6 tåg per timme motsvarar det 81 – 100 % och då råder det kapacitetsbrist 

på banan. Mellan 3 – 4 tåg per timme råder det kapacitetssvårigheter vilket motsvarar 61 – 

80 % och vid 2 tåg per timme finns det ledig kapacitet tillgänglig på banan.  

Det kan alltså vara så att ytterligare 2 tåg per timme är skillnaden från ledig kapacitet till 

kapacitetsbrist på Stambanan genom övre Norrland. En trafiktillväxt på 2 tåg per timme sker 

på kortare tid än 5 år. 

Generella kapacitetsanalyser som Trafikverket använder utgår från ett basår exempelvis 2012 

där antalet tåg beräknats och sedan avrundats till ett medeltal som basåret utgår ifrån i 

prognoserna. Det innebär att andra tåg som inte är tidtabellslagda inte ingår. Denna trafik 

kan lokalt vara mycket stor vid större stationer och depåer. 
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Figur 4. Trafikverkets prognos för trafikutveckling med basår 2012. 

 

Det framgår av figuren ovan att tågplanen 2013 har fler tåg än vad Trafikverkets prognos för 

2030 beräknar och detta styr de planerade investeringarna i framtiden. De problem som 

finns idag i trafiksystemet kommer alltså inte att avhjälpas på grund av att basår 2012 

kraftigt avviker mot verkligheten.  

Längsta tåglängd för störningsfria tågmöten utmed sträckan är 500 meter. Störningar 

uppstår om 630 meters tåglängd skall framföras på följande mötesstationer; Umeå Östra, 

Brännland, Vännäs norra, Tväråbäck, Tvärålund, Storblåliden och Boden C. 

 

Kapacitet i bansystemet 2013 - 2050  
Kapacitet på järnvägen måste synliggöras för att öka förståelsen för om det är ett 

kapacitetsproblem eller om det finns tillgänglig kapacitet på banan. För att veta om det 

föreligger ett problem måste banans maximala kapacitet identifieras, den teoretiska 

kapaciteten för hela bansystemet mellan Holmsund och Boden C. I denna analys kontrolleras 

inte hur dagens trafik bedrivs eller påverkar kapaciteten för bansystemet utan vilken 

kapacitet som är tekniskt möjlig med avseende på de fysiska förutsättningarna på banan 

såsom samtidig utfart, mötesspårsväxlar, linjeblockeringssträckor, signalsystem, 

persontrafik, godstrafik och blandtrafik. 

Eftersom hela sträckan är enkelspårig innebär det att mötesstationernas längd kan begränsa 

kapaciteten med avseende på tåglängd. Att avståndet mellan mötesstationerna påverkar 

kapaciteten. Spårväxlarna på mötesstationerna bör minst klara 70 km/h. 

Sträckan mellan Holmsund och Boden C är 328 290 meter och är enkelspårig. Det innebär 

att kapaciteten på banan avgörs av stationsavstånd och lägsta hastighet för godståg som i 

denna analys är 90 km/h. Idag är hastigheten nedsatt till 70 km/h på grund av 

sprickbildning i rälerna orsakad av förskjutet spårbyte i 10 års tid. 
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Stationsavståndet i tid varierar mellan 2 – 9 minuter vid 90 km/h utan tid för acceleration 

och retardation för tågmöte. 
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Älvsbyn
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Hällnäs
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TILLGÄNGLIG KAPACITET 2013 
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5 tåg = 2,5 tåg per riktning

 

Figur 5. Tillgänglig kapacitet mellan Holmsund och Boden i antal tåg per timme. 

 

Med denna anmärkningsvärda låga kapaciteten på en 32 mil lång sträcka står det helt klart 

att banan har svåra kapacitetsproblem med ekonomiska konsekvenser för näringslivet i 

Norra Sverige. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys 2011 över trafiksystemet. Det kan vara svårt att 

förstå om det verkligen är kapacitetsbrist eller inte och därför har även den faktiska 

kapaciteten på banan undersökts av Ramböll enligt Tågplan 2013 så att man kan jämföra 

bristanalysens resultat och jämföra med hur det verkligen är enligt tågplan 2013. Nedan visas 

kapacitetsläget 2012 enligt Trafikverkets kapacitetsutredning. 
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Figur 6. Kapacitetsläget 2012 enligt Trafikverkets kapacitetsutredning. 

 

Enligt Trafikverkets kapacitetsutredning finns god kapacitet utmed hela sträckan utom 

mellan Vännäs och Hällnäs där det råder kapacitetsbrist. Orsaken till denna optimistiska syn 

av Trafikverket är att de tillämpar en metod att runda av antalet tåg på en längre sträcka 

mellan de större knutpunkterna och inte mellan respektive fysiska mötesstation där det 

längsta stationsavståndet blir dimensionerande för sträckan. 

I skrivelse TRV 2012/12022 förklarades sträckan Tväråbäck – Riksgränsen den 16 september 

2011 som överbelastad och flera önskade tåglägen fick strykas i tågplanen. Därför konstateras 

att situationen är mer besvärande än Trafikverkets kapacitetskartor visar.  

Tågplan 2013 visas i nedanstående figur där det tydligt framgår att situationen är mer 

besvärande än Trafikverkets kapacitetsutredning påvisar. 



17 

  

Boden

Luleå

Piteå

Skellefteå
Bastuträsk

Älvsbyn

Jörn

Hällnäs

Holmsund

Umeå

Vännäs

Tågplan 2013

3

3

4

4

5

1

3

3

God kapacitet

Kapacitetsbrist

Kapacitetsproblem

Trafikinfarkt

Gimonäs

 

Figur 7. Kapacitetsläget antal tåg per timme enligt Tågplan 2013. 

 

Vid en jämförelse mellan Trafikverkets kapacitetsutredning och Tågplan 2013 noteras stora 

skillnader. Detta beror på att varje stationssträcka beräknats av Ramböll med den tekniskt 

möjliga kapaciteten för störningsfri tågdrift och inga avrundningar och antaganden gjorts för 

att förenkla beräkningarna. Det är därför kapacitetsproblem mellan Umeå C – Vännäs – 

Hällnäs och kapacitetsbrist mellan Hällnäs och hela vägen till Boden C förekommer. 

Trafikverket har gjort en bedömning om kapacitetsläget 2020 med utgångspunkt av basår 
2012. Problemet är att denna situation redan uppnåtts i tågplan 2013 i figuren ovan. Det 
framgår av figuren att det i princip inte sker några förändringar alls med avseende på 
kapacitetsläget i framtiden beroende på de planerade åtgärderna inte löser 
kapacitetsproblemet.Här finns anledning att fundera över de ökade godsvolymerna i Norra 
Sverige som skall transporteras och var de tagit vägen. Det betyder även att de problem som 
finns idag i järnvägsnätet kvarstår till år 2020. 
 
Vid kontroll av Banverkets prognos år 2001 för trafiknivåerna 2015 konstateras att dessa 

nivåer passerades 2012. Man ligger alltså för lågt i de föregående prognoserna och även de 

senaste. Järnvägens kapacitetsbehov är alltså satt för lågt i förhållande till verkligheten sedan 

lång tid tillbaka. Rambölls analys för 2020 visas i nedanstående figur där det tydligt framgår 

att situationen är mer besvärande än Trafikverkets prognoser som baseras på medelvärden, 

genomsnittsavstånd mellan stationer och medelkapaciteter. 
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Figur 8. Kapacitetsprognos 2020 enligt EU TEN-connect. 

 

Kapacitetsprognos för 2020 visar ett betydligt allvarligare kapacitetsproblem än Trafikverket 

prognoser. Antalet röda linjer innebär att marknadsefterfrågan är betydligt större för 

järnvägstransporter och måste ersättas med väg eller båttransporter. Det har en kraftigt 

hämmande effekt på svensk exportindustri och näringsliv. Trafikverkets bedömning innebär 

att ingen förändring till det bättre sker under mycket lång tid framöver i Norra Sverige. 

Eftersom prognosen bygger på störningsfri tågdrift kommer även punktligheten att 

försämras på järnvägsnätet i Norra Sverige. 

Trafikverket har gjort en analys av kapacitetsläget år 2030 i en basprognos för järnvägsnätet. 

Av den framgår det att kapacitetsproblemen förvärrats utmed hela bansystemet vilket 

innebär att de problem vi har idag kommer att bestå och förvärras till 2030. 

Rambölls analys för 2030 visas i nedanstående bild där det tydligt framgår att situationen är 

mer besvärande än Trafikverkets prognoser. 
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Figur 9. Kapacitetsprognos 2030 enligt EU och TEN-connect. 

 

Trafikverkets prognos är för låg i förhållande till den beräknade trafikutvecklingen som 

bygger på basår 2012. Den avviker också mot Trafikverkets godsflödesanalys för Sveriges 

utrikeshandel. Det är mer röda linjer i Rambölls prognos än i Trafikverkets beräkningar. 

Vid kontroll av Trafikverkets prognoser för 2030 framgår det att vi redan idag trafikerar den 

trafikvolymen i tågplan 2013 som är prognostiserad för 2030 enligt tabellen nedan. 

Bandel Sträcka Basår 
2012 

Prognos 2030 Tågplan 2013 

Stambanan genom 
övre Norrland 

Boden – Älvsbyn 40 49 59 

Älvsbyn – Bastuträsk 42 55 66 

Bastuträsk – Hällnäs 41 55 71 

Hällnäs – Vännäs 54 74 84 

Vännäs – Umeå 52 59 79 

Umeå – Gimonäs 50 92 102 

Gimonäs - Holmsund 9 40 21 

Stambanan genom 
övre Norrland  

Summa 288 424 482 

Tabell 9. Antal tåg per dygn från basår 2012 prognosår 2030 och tågplan 2013 enligt Trafikverket. 

 

Tabellen ovan påvisar att basåret 2012 ligger betydligt under den trafik som tågplan 2013 är 

planerad för vilket visar att efterfrågan är betydligt större än Trafikverkets antagande. Det 

framgår även att tågplan 2013 har mer trafik än den trafik som Trafikverket prognostiserar 

för 2030. 

Man kan därför med säkerhet fastställa att dagens resande och godstransporter enligt 

tågplan 2013 kommer att öka betydligt mer och att Trafikverkets prognos är olämplig att 

tillämpa för trafikplaneringen eftersom marknadsutvecklingen sker snabbare än de 

datoriserade prognosmodellen antar. 
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Utbyggnadsbehov av infrastruktur 
Järnvägsinfrastrukturen i Norra Sverige är extremt viktig för Sverige. Ett 32 mil långt 
enkelspår möjliggör konkurrenskraftiga transporter för exportindustrin som önskar att 
transportera mer på järnväg än vad Trafikverket kan tillhandahålla. Ur klimatsynpunkt och 
trafiksäkerhetssynpunkt är detta helt emot fyrstegsprincipen. 

Den befintliga järnvägsinfrastrukturen måste klara att hantera ”spårbehovet för den totala 
trafiken” i Norra Sverige. Trafikverket planerar att bygga sju mötesstationer mellan Vännäs 
och Boden C och ett dubbelspår mellan Gimonäs och Umeå C för att öka kapaciteten på 
banan. 

Elkraftsystemets utbyggnad har inte analyserats eller om Trafikverket kan distribuera den 
mängd energi som trafiken erfordrar i framtiden på Stambanan genom övre Norrland.  
 
De allvarligaste bristerna är: 

 Låg maximal kapacitet Umeå C – Vännäs 6 tåg per timme i båda riktningarna 

 Mycket låg maximal kapacitet mellan Vännäs – Boden med 2,5 tåg per timme och 
riktning 
 

Den mest trafikerade sträckan Gimonäs – Umeå C är kort men trafikeras med 102 tåg per 
dygn (4,25 tåg/timme). Sträckan Umeå – Hällnäs trafikeras med 79 – 84 tåg per dygn (3,29 
– 3,5 tåg/timme). Det innebär att endast ett tåg till per timme skulle leda till en trafikinfarkt 
mellan Gimonäs till Hällnäs.  

Mellan Hällnäs och Jörn trafikeras det cirka 70 tåg per dygn (2,9 tåg/timme) och även här 
skulle ytterligare 1 till 2 tåg per timme leda till trafikinfarkt. 

Mellan Jörn och Boden trafikeras 59 – 66 tåg per dygn (2,45 – 2,75 tåg/timme) och det finns 
ett begränsat utrymme för något mer tåg per timme.  

Nedanstående figur visar den tillgängliga kapacitet som finns mellan ett enkelspår, 

dubbelspår och fyrspår. 
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Figur 10. Kapacitetsbeskrivning för enkel-, dubbel- och fyrspår. 

 

Det framgår av figuren att sträckan Vännäs – Boden C har låg kapacitet och senast 2030 är 

ett dubbelspår oundvikligt eller att Norrbotniabanan är byggd.  

Det är också i det närmaste svårt att kunna erbjuda regionaltrafik mellan Vännäs och Boden 

C på grund av kapacitetsproblemen på sträckan. Nedanstående tabell visar det antal tåg per 

dygn som trafikerar sträckan enligt Tågplan 2013 och prognos för 2020 och 2030. De gråa 

fälten visar var kapaciteten överskrider 60 % och indikerar då ett behov av dubbelspår på 

linjen. 

Sträcka 2013 2020 2030 

Holmsund – Gimonäs 21 55 60 

Gimonäs – Umeå C 102 152 172 

Umeå C - Vännäs 102 152 172 

Vännäs – Hällnäs 84 100 118 

Hällnäs – Bastuträsk 71 85 89 

Bastuträsk – Jörn 70 84 98 

Jörn - Älvsbyn 66 79 92 

Älvsbyn – Boden C 59 71 83 

Tabell10. Prognos av trafiktillväxt i antal tåg per dygn. 2013 enligt Tågplan 2013. Prognos för 2020 
och 2030. Gråa fält anger behov av dubbelspår om kapacitetstillgängligheten inte får överskrida 60 
%. 

 

Det är nödvändigt att genomföra en dubbelspårsutbyggnad från Gimonäs – Vännäs – 

Hällnäs före 2020 och mellan Hällnäs – Älvsbyn senast 2030 och mellan Älvsbyn – Boden C 

senast 2035 till en total kostnad av 22 mdr kronor. Byggs befintligt spår också om samtidigt 

tillkommer ytterligare 22 mdr kronor en totalkostnad på 44 mdr. 
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Behov av åtgärd 

Ett enkelspår har en begränsad kapacitet på 6 tåg per timme beroende på avståndet mellan 

mötesstationerna. Det är omöjligt att köra fler tåg vilket ovillkorligen leder till en 

trafikinfarkt vars symtom är bristande punktlighet och trafikstörningar till följd av att 

underhåll av enkelspåret inte kan genomföras.  

Det genomsnittliga stationsavståndet på sträckan mellan Vännäs och Boden är 8,2 km vilket 

är att betrakta som ett mycket kort stationsavstånd. 

Nedanstående tabell visar den faktiska kapacitetssituationen enligt Tågplan 2013. 

 

Tabell 11. Kapacitetsanalys av Tågplan 2013. 

 

De gråa fälten i första kolumnen till vänster anger den dimensionerande stationssträckan 

med lägst tillgänglig kapacitet med 5 tåg per timme i båda riktningarna, tillika det längsta 

stationsavståndet mellan mötesstationerna. Det innebär att kapaciteten är fullt utnyttjad till 

100 %. Detta motsvaras av de röda fälten som anger under vilken tid på dygnet maximal 

kapacitet utnyttjas på linjen. 

Nedanstående tabell visar det antal tåg per dygn som trafikerar sträckan enligt Tågplan 2013 

och prognos för 2020 och 203. 

Fler mötesstationer löser inte problemet 

Om man förtätar med en ny mötesstation mitt emellan de båda befintliga mötesstationerna 

blir stationsavståndet 5 km. Vid en hastighet av 90 km/h blir kapaciteten 7 tåg per timme i 

båda riktningarna. Den totala transporttiden mellan stationerna är 8 minuter + 8 minuter 
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totalt 16 minuter för 10 km vilket ger medelhastigheten 37,5 km/h. Hastigheten sjunker och 

transporttiden ökar med 4 minuter. 

Sträcka 10 km Medelhastighet Antal tåg per timme Tid 

1 mötesstation 50 km/h 5 tåg per timme 12 minuter 

2 mötesstationer 37,5 km/h 3 tåg per timme 16 minuter 

3 mötesstationer 26 km/h 2 tåg per timme 23 minuter 

Enkelspår 90 km/h 8 tåg/timme 7 minuter 

Dubbelspår 90 km/h 40 tåg/timme 7 minuter 

Tabell 12. Medelhastighet beroende på stationsavstånd och antal tåg per timme. 

 

Nedanstående matris redogör för den trafik som gäller Tågplan 2013 där de nya sju 

mötesstationerna lagts in för att se hur det påverkar kapaciteten på Stambanan genom övre 

Norrland. 

 

Tabell 13. Använd kapacitet enligt Tågplan 2013 på Stambanan genom övre Norrland där de nya 
mötesstationerna simulerats. 

 

Vid en jämförelse mellan matriserna syns att endast en liten del av problemen i Tågplan 2013 

är lösta. Det innebär att man inte får ha en uppfattning att vidtagna åtgärder löser problemen 

på Stambanan genom övre Norrland utan att det endast till viss del blir förbättringar. 
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Åtgärderna medför att transporttiden mellan Holmsund och Boden på 336 minuter, 5,6 

timmar ökar till 361 minuter, 6 timmar. 

 

Minskad konkurrenskraft orsakad av järnvägens 
kapacitetsproblem 

Ett transportsystem med kapacitetsbrister leder till fördyrade transporter för näringslivet och 

minskad konkurrenskraft. Det leder till färre arbetstillfällen och fördröjningar i 

marknadstillväxt som hämmas av den bristande transportkapaciteten i järnvägsystemet. 

Ett exempel är Malmbanan som skulle kunna öka sin produktion och det fans mer tillgänglig 

transportkapacitet på Malmbanan. Ett annat exempel är den bristande lönsamheten i gruvan 

i Pajala som har sin grund i gummihjulstransporter av malm för omlastning till järnväg i 

Svapavaara. 

Motsvarande problem uppstår på Stambanan genom övre Norrland och det är därför bra att 

veta hur stor merkostnaden för kapacitetsbristen är i transportsystemet. 

När ett transportsystem har kapacitet tillgängligt i systemet kan ett godståg köra utan 

uppehåll mellan start och slutstationerna. Då utförs den effektivaste transporten med 

avseende på tillåten hastighet på banan. Därför kan passertiden beräknas och kostnaden 

beräknas för att sedan jämföras med andra alternativ. Ett tågmöte på ett enkelspår visar på 

ökade kostnader för transporterna i form av väntetider för det mötande tåget. Tabellen nedan 

visar kostnaderna för de olika alternativen som Trafikverket planerar för. 

 
För trafikering mellan Holmsund – Vännäs – Boden C som är en sträcka på 32,8 mil och med 

90 km/h utan uppehåll är transporttiden 232 minuter (3,87 timmar). Med tågmöten på 

samtliga befintliga stationer tar det 350 minuter (5,83 timmar) och med ytterligare 7 nya 

mötesstationer med samtidig infart kommer den totala transporttiden öka till 357 minuter 

(5,95 timmar). Kapaciteten har då ökat från 5 tåg per timme till 7 tåg per timme. 

 Passertid Uppehåll 
befintliga 
stationer 

Uppehåll 
med nya 
stationer  

Uppehåll 
befintliga 
stationer 

Uppehåll 
nya och 
befintliga 
stationer 

Samtidig infart Nej Nej Nej, nya Ja Ja Ja 
Medelhastighet 85 km/h 56 km/h 55 km/h 60 km/h 72 km/h 
Kapacitet - 5 tåg/tim 6 tåg/tim 6 tåg/tim 7 tåg/tim 
Holmsund – Vännäs – 
Boden 

232 min 350 min 357 min 326 min 274 min 

Skillnad 0 min 118 min 125 min 94 min 42 min 
Förlust 0 mdr 0,57 mdr/år 0,6 mdr/år 0,45 mdr 0,21 mdr 
Mer kostnad per tåg 0 kr/tåg 29 750 kr/tåg 30 625 kr/tåg 23 500 kr/tåg 10 500 kr/tåg 

Tabell 14. Kostnader omräknade per timme för tåg med olika utbyggnadsalternativ. 

 

Merkostnaden för järnvägens kapacitetsbrist är idag 29 750 kronor per tåg och ökar till 

30 625 kronor per tåg om ytterligare sju mötesstationer byggs. Vid antagandet att det går 60 

tåg per dygn så orsakar kapacitetsbristen en kostnad av 0,57 mdr per år. 

Effektiva transporter kostar 1,11 mdr per år och ökar till 1,68 mdr på grund av 

kapacitetsbristen.  
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Ett komplett dubbelspår skulle förutom att sänka kostnaderna för dagens trafik med 0,57 

mdr/år vilket motsvarar 17 mdr på 30 år. Kapaciteten skulle också kunna fördubblas vilket 

det finns behov för inom mycket kort framtid med ytterligare 60 tåg per dygn vilket 

motsvarar ett värde av 33,3 mdr. Totalt skulle ett dubbelspår vara värt 50,3 mdr på 30 år. 

 

Norrbotniabanan 
Norrbotniabanan kan i detta sammanhang vara ett nytt dubbelspår eller inledningsvis ett 

enkelspår. Banan passerar de stora befolkningscentra Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. 

Andra orter utmed linjen kan vara Rosvik, Norrfjärden, Byske, Kåge, Skellefteå 

flygplats/Bureå, Lövånger, Ånäset, Robertsfors, Bygdeå och Sävar. 

Sträckan Umeå till Luleå är med Norrbotniabanan ungefär 267 km och med befintligt 

järnvägssystem 348 km. Norrbotniabanan förkortar sträckan med 81 km. 

En modern bana har också möjligheten att ha högre hastigheter för persontåg 250 km/h och 

för godståg 120 km/h. Detta ger kortare transporttider i Norra Sverige och skulle samtidigt ge 

kraftigt ökade persontransporter mellan de större städerna Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. 

   
 Passertid 

Norrbotnia-
banan 

Passertid 
Stambanan genom 
övre Norrland 

Avstånd 26,7 mil 34,8 mil 
Medelhastighet 100 km/h 85 km/h 
Passertid 160 min 244 min 
Mer kostnad per tåg 0 kr/tåg 21 000 kr/tåg 
Kapacitet 60 tåg/dag 9 615 min 14 640 min 
Per år miljoner minuter (Mmin) 3,08 Mmin 4,68 Mmin 
Värde 250 Kr/min 0,77 mdr 1,17 mdr 
Förlust 0 mdr/år 0,40 mdr/år 

Tabell 15. Kostnader omräknade per år för tåg med Norrbotniabanan och Stambanan genom övre 
Norrland mellan Luleå och Umeå. 

 

Norrbotniabanan skulle sänka transportkostnaderna med minst 0,4 mdr per år även om 

Stambanan genom övre Norrland var utbyggd till dubbelspår. I jämförelse med befintlig 

stambanan och Norrbotniabanan är besparingen 0,97 mdr per år vilket motsvara 29 mdr på 

30 år. 

Tillkommande persontrafik uppskattas till 20 resor per person och år för 

befolkningsunderlaget 304 877 personer ger 6,1 miljoner resor per år till ett kilometerpris på 

1,5 kr/km. Antagandet är att man reser ¼-del av sträckan mellan Luleå och Umeå dvs. 67 

km. Det ekonomiska värdet av nya resenärer blir 0,61 mdr/år. Under en 30 års period utan 

resandeökningar är värdet 18,3 mdr. Värdet av restidsförkortning ingår inte i beräkningen. 

Totalt värderas Norrbotniabanan till 1,58 mdr per år eller 47,4 mdr i 

transportkostnadsbesparingar och tillkommande nya resenärer. 

Med prognosantagandet att godsvolymerna ökar med 50 % och persontransporterna med 7% 

till 2030 ökar värdet av Norrbotniabanan till cirka 65,2 mdr. 
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Kostnaden att bygga Norrbotniabanan uppskattas till 80 000 kr/spm vilket motsvarar ett 

värde av 21,4 mdr. Kostnaden är likvärdig för att antingen bygga ett dubbelspår på 

Stambanan genom övre Norrland utan rätning av kurvor eller backar eller att bygga 

Norrbotniabanan.  

Ur samhällsnyttoperspektiv är Norrbotniabanan det bästa alternativet för Norra Sverige och 

Trafikverket nu och på lång sikt.  

Effekter orsakade av kapacitetsbrist 

Att få mer gods på järnväg gynnar näringslivet betydligt då järnvägstransporter är 

kostnadseffektivare på längre sträckor än lastbilstrafik. På grund av att transporttiden på 

Stambanan genom övre Norrland förlängs med 2 timmar per tåg på grund av 

kapacitetsbristen motsvara det en merkostnad på 30 000 kronor per tåg för de som 

transporterar gods på banan. 

 
Även om Trafikverket inför fler mötesstationer förbättras inte situationen eftersom det finns 

kvar flaskhalsar som endast tillåter 5 tåg per timme vilka är Karsbäcken, Storträsk, Långträsk 

och Dgerbäcken. 

Om varje tåg är lastat med 700 ton nyttolast orsakar det en merkostnad på 0,12 kr/tonkm. 

Läggs transporterna på Norrbotniabanan ökar merkostnaden till 0,23 kr/tonkm.   

 
Det går inte att utesluta att näringslivet i Norra Sverige redan lider ekonomisk skada av 

undermålig kapacitet i järnvägsystemet. 

Investeringskostnader 
Investeringskostnaden för de olika alternativen visas i nedanstående tabell där det framgår 

att den effektivaste investeringen är Norrbotniabanan. 

 Ny bana Stambanan genom övre Norrland 
Norrbotnia-
banan 

Dubbelspår Förlängning 
befintliga 
stationer 

Nya 
stationer 

Befintliga 
och nya 
stationer 

Investeringskostnad 21,4 mdr 22 mdr 2,85 mdr 1,4 mdr 3,99 mdr 
Nyttokostnad 65,2 mdr 50,3 mdr 3,6 mdr 0,9 mdr 10,8 mdr 
Utväxling 3,03 2,28 1,26 -0,64 2,7 
Värde 43,8 mdr 28,3 mdr 0,75 mdr -0,5 mdr 6,81 mdr 

Tabell 16. Investeringskostnadens värde. 

 

Av tabellen ovan framgår det att största nytta för Norra Sverige är Norrbotniabanan. Att 

endast bygga nya mötesstationer på Stambanan genom övre Norrland med samtidig infart 

innebär ekonomiska förluster till dess att de befintliga stationerna anpassats för samtidig 

infart. 

Transportekonomiskt innebär kapacitetsproblemen på Stambanan genom övre Norrland att 

det befintliga enkelspåret med många mötesstationer orsakar ekonomiska merkostnader för 

järnvägsoperatörerna med nästan 30 000 kronor per tåg, eller 0,57 mdr per år. Därför är det 

ekonomiskt lönsamt att omedelbart lösa kapacitetsproblemen med Norrbotniabanan. 
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Bilaga 

Samhällsekonomisk beräkning 
Sannolikt är Norrbotniabanan en bättre långsiktig investering för Norra Sverige än en 

utbyggnad av Stambanan genom övre Norrland. Orsaken är att tillskottet av persontrafik blir 

betydligt större än med befintlig bana. 

För att beräkna värdet av järnvägstrafiken på sträckan Holmsund – Vännäs – Boden används 

beräkningsunderlag från ASEK5 som är omräknat till kronor per timme och jämförbart med 

vägtrafiken. 

Trafikeringen på Stambanan genom övre Norrland är ¾ godstrafik och ¼ persontrafik. Två 

typer av beräkningar utförs vilka är: 

Tågkm/år = antal tåg/dag * linjelängd * 320 trafikdagar 

Tågminuter = antalet turer/dag * linjelängd i minuter * 320 trafikdagar 

Eftersom dagens maximala trafikkapacitet på sträckan är 5 tåg per timme så beräknas det 

ekonomiska värdet för ytterligare 1 tåg per timme på sträckan. 

Nedanstående tabell redovisar kostnaden per timme för regionaltåg, godståg, personbil och 

lastbil enligt ASEK5: 

 
Regiotåg Godståg el Peronbil Lastbil Enhet 

Energikostnad 1800 1368 76 389 Kr/timme 

Kapitalkostnad 2600 1736 4,34 26 Kr/timme 

Driftskostnad 1336 1220 0,86 8,68 Kr/timme 

Avgifter 223 119 23,4 84,42 Kr/timme 

Operatörskostnader 5959 4443 104,6 508,1 Kr/timme 

      Olyckskostnader 143 99 16,29 35,73 Kr/timme 

Slitagekostnader 81 472 2,43 82,44 Kr/timme 

Infrastrukturkostnader 224 571 18,72 118,17 Kr/timme 

      Miljökostnader 15 15 36,67 356,81 Kr/timme 

Miljökostnader 15 15 36,67 356,81 Kr/timme 

      

      Intäkter operatör 141 9400 0 600 Kr/timme 

Intäkter staten 9 600 0 36 Kr/timme 

Biljettintäkter 150 10000 0 636 Kr/timme 

Kapacitet 200 0 1,2 1 
Antal 
Passagerare 

Kapacitet 0 700 0 20 Antal ton 

Transportintäkter 30000 14,28 0 31,8 Kr/enhet/timme 

      Kostnader staten 239 586 55,39 474,98 Kr/timme 

Intäkter för staten 1573 719 23,4 120,42 Kr/timme 

Intäkt drivmedelskatt 0 0 46,8 225,77 Kr/timme 

Statliga intäkter 1334 133 -14,81 98,79 Kr/timme 
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Operatörskostnader 5959 4443 104,6 508,1 Kr/timme 

Intäkter operatör 28200 9400 0 600 Kr/timme 

Operatörsintäkter 22241 4957 -104,6 91,9 Kr/timme 

 

Tabell 1. Kostnader omräknade per timme för tåg och vägfordon enligt ASEK5. 

 

Hastigheten för samtliga transportslag är beräknade till 90 km/h. Ett regionaltåg beräknas 

ha 200 passagerare och ett eldrivet godståg har en nettonyttolast på 700 ton och en tågvikt 

på 1050 ton. Personbilen beräknas ha 1,2 passagerare och lastbilen på 45 ton brutto med 20 

ton nyttolast (Genomsnittsvikten i Sverige är 15,3 ton). 

Operatörskostnader ingår energikostnad för drift, kapitalkostnader för fordon, driftskostnad 

för underhåll av fordon och avgifter till staten. 

Infrastrukturkostnader ingår olyckskostnader och infrastrukturslitage för järnväg och väg. 

Miljökostnader ingår kostnader för utsläpp av CO2 med 3,50 kr/kg; NOx med 92 kr/kg; 

partiklar med 1084 kr/kg; HC med 0 kr ingen prisuppgift); SO2 med 114 kr/kg och VOC ej 

beräknad. 

Biljettintäkter avser personbiljetter och fraktavgifter. Biljettkostnaden är 1,66 kr/km och 

gods 0,149 kr/tonkm. För lastbilsgods är fraktkostnaden 0,35 kr/tonkm. 

Transportintäkter avser regiotåg med 150 passagerare och godståg med 700 ton nyttolast. 

Personbil avser 1,2 personer i fordonet och för lastbil är det 20 ton nyttolast. 

Statliga intäkter avser kostnader för staten för olyckor, slitage av infrastruktur och 

miljökostnad exklusive kostnaden för infrastruktur byggnation. Intäkter för staten avser 

banavgifter, drivmedelskatt och moms samt moms på personbiljetter och fraktkostnader. 

Operatörsintäkter avser inkomster för biljetter och frakt och kostnader för fordon och drift. 

Ett Interregion värderas till 30 000 kr/timme vilket motsvarar vid ¼ del persontrafik till 

7500 kr/timme. Godståget värderas till 10 000 kr/timme med ¾ dels godstrafik 7500 

kr/timme. Totalt värderas tågtrafiken på Stambanan genom övre Norrland till 15000 

kr/timme. 

Den tillgängliga kapaciteten är 5 tåg per timme vilket har ett ekonomiskt värde av 5 * 15000 

kr/timme. Att skapa ytterligare ett tågläge har alltså ett värde av 15000 kr/timme och dygn. 

Med ett trafikår på 320 dagar och en investeringstid på 30 år motsvarar mervärdet av 

trafiken 3,45 mdr. Skapas två nya tåglägen är värdet fördubblat. 
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Alternativ beräkningsmetod 
UIC den internationella järnvägunionen har i rapporten Lasting Infrastructure cost 

bechmarking LICB 15 years of benschmarking 1996 – 2010 beräknat tidsvärdet VT (Value of 

time) för järnvägstrafik och vägtrafik enligt tabellen nedan: 

Transportslag Tidsvärde Euro Tidsvärde SEK 

Gods på järnväg 1,45 ton/timme 12,76 ton/timme 

Gods på väg 3,53 ton/timme 31,06 ton/timme 

Person på järnväg 30,30 person/timme 267 person/timme 

Person på väg 30,30 person/timme 267 person/timme  

Tabell 2. Kostnader för transporter enligt UIC. 

 

Av tabellen framgår det att kostnaderna för gods på väg är mer än dubbelt så höga än med 

tåg. Men att kostnaderna för persontransporter är likvärdiga mellan tåg och bil.  

 

 

 


