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Förord 
Idén till denna studie har sin grund i den rådande samhällsdebatten kring järnvägar, det diskuteras 

snabbtåg, nya banor och nattåg till Tyskland. Något som glöms bort är det faktum att det i Sverige 

finns ett flertal järnvägar som idag inte nyttjas alls eller som endast nyttjas till en väldigt liten grad. 

Då jag själv är uppväxt i en ort där en av dessa järnvägar passerar så föll valet naturligt att studera 

ämnet, för om målet är att utöka spårtrafiken varför då inte börja där det redan finns spår? 
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Sammanfattning  
När bilismen under flera årtionden växte fram i Sverige lades delar av järnvägsnätet ner eller fick 

minskad trafik till följd av minskad efterfrågan på tågresor. De banor som drabbades var framför allt 

de i glesbebyggda områden med ett redan lågt antal resenärer. En av banorna som hotades av 

nedläggning var Inlandsbanan. Inlandsbanan räddades kvar av kommunerna längs banan som nu 

förvaltar banan genom ett gemensamt bolag. Sedan övergången till kommunalt ansvar för driften i 

princip endast nyttjats för turist och godstrafik. 

Idag ser förutsättningarna annorlunda ut, efterfrågan på järnvägsresor har ökat till följd av en 

generell ökad reseefterfrågan samt högre miljömedvetenhet bland befolkningen. Denna studie har 

genomförts för att undersöka förutsättningarna för att återinföra reguljär persontrafik på 

Inlandsbanan. 

Studien har beaktat statistik för resande och befolkning i orten längs banan. Detta har analyserats 

med stöd i tidigare studier gjorda kring regional tågtrafik samt kollektivtrafik i glesbebyggda 

områden. Som extra stöd har ett simuleringsprogram använts för att bedöma resandeunderlaget 

längs banan.  

Resultatet visar att den låga hastigheten på Inlandsbanan är det största hindret för att kunna bedriva 

en attraktiv regionaltrafik med tåg på banan. Tåget är för långsamt i förhållande till bilen för att 

kunna ta betydande andelar av det totala antalet resande. Möjligtvis kan busstrafiken ersättas med 

tåg på vissa sträckor då tåget där ger en marginell restidsvinst samt erbjuder högre komfort. 
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Abstract  
When the car dependency grew under many decades in Sweden parts of the rail network was shut 

down or got reduced traffic due to the diminishing demand for rail travel. The railway lines affected 

were primarily those in rural areas with an already low number of travellers. One of these lines 

threatened to be shut down was the line called Inlandsbanan (Inland line). Inlandsbanan was saved 

by the municipalities located along the line who now manage the railway by a co-owned company. 

Since the railway became managed by the co-owned company the railway has mostly been used for 

tourist-oriented traffic and freight traffic.  

Today the conditions are different, the demand for rail travel has increased due to a general higher 

transport demand and an increased environmental awareness. This study has been carried out to 

find out if there is possibility to re-establish regional rail traffic for passengers on Inlandsbanan.  

The study has been carried out using statistics of current travel volumes and inhabitants in the 

population centres along the line. This data has been analysed with support from earlier studies 

regarding regional rail traffic and public transport in rural areas. As an extra tool in the study a 

simulation program has been used to estimate the travel demand for the line.  

The study found that the current low speed on Inlandsbanan is the biggest obstacle for implementing 

an attractive regional rail service on the line. The train is too slow in comparison to the car and 

therefore it is not able to gain any considerable share of the total amount of travellers. It is possible 

to replace regional bus service at some parts of the line since the train has some minor time gain 

compared to the current bus service and the train could also offer a higher level of comfort.  
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1 Introduktion och mål 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns ett flertal järnvägar som idag inte används eller endast har begränsad trafik. I många 

fall skedde nedläggningarna av banorna och minskandet av trafiken för många år sedan till följd av 

den då kraftigt ökande bilismen. Idag är attityden till järnvägsresande en annan, miljömedvetenhet 

och ökat resande i allmänhet har gjort att antalet tågresenärer ökat kraftig på senare år och det finns 

mål att utöka trafiken (Trafikanalys, 2019a). En av dessa järnvägar som idag används i begränsad 

omfattning är Inlandsbanan som sträcker sig genom stora delar av Norrland och Svealands inland. 

Denna bana nyttjas i dag endast för turisttrafik och viss godstrafik. 

1.2 Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att med stöd i tidigare forskning, statistik och modellering kunna göra en 

bedömning av möjligheterna till att utöka persontrafiken på järnväg genom att återinföra den 

reguljära persontrafiken i form av regionaltrafik på Inlandsbanan.  

1.3 Mål med studien 
Målet med studien är att undersöka möjligheterna för persontrafik på järnväg i glesbebyggda 

områden och identifiera vilka faktorer som gör att detta kan eller inte kan bedrivas. Studien inriktar 

sig på att undersöka om järnväg i glesbebyggda områden kan användas som ett effektivt 

transportmedel mellan orterna i glesbygd samt även för att knyta ihop dessa med större orter. Vidare 

syftar studien till att undersöka Inlandsbanans potential då det är en av de längsta järnvägarna i 

glesbygd i Sverige samt en bana som idag saknar reguljär persontrafik.  

Studiens mål är att besvara följande frågor: 

1. Finns förutsättningar för regional spårbunden trafik i ett område som Norrlands inland? 

2. Hur stort resande kan förväntas ske med regional spårbunden trafik? 

3. Vilka är de viktigaste faktorerna för att regional spårbunden trafik ska vara ett alternativ? 

1.4 Metoder 
Studien görs främst som en litteraturstudie för att med stöd i tidigare forskning, statistik och 

rapporter utgå från hur järnvägstrafik i glesbefolkade områden planerats och bedrivits tidigare.  

Utöver litteratur kommer simuleringsprogrammet Visum användas för att på ett övergripande sätt 

kunna bedöma resandeunderlag och få en uppfattning om vilka sträckor som har störst potential för 

trafik samt vilka resandeflöden som kan förväntas. Mer om metoderna går att läsa i kapitel 3.  

1.5 Avgränsningar 
Studien delas upp på så sätt att simuleringen görs för hela Inlandsbanan och därefter analyseras de 

sträckor som indikeras ha störst potential djupare med stöd i litteratur och statistik. Studien omfattar 

endast regional trafik och inte fjärrtåg. Detta på grund av den starka säsongsbetoningen i resandet 

till regionen vilket gör potentialen för fjärrtåg svårare att bedöma. Antalet resande beror då mycket 

på marknadsföring, möjlighet att boka paketresor samt bokningsläge för resmålen.  Det finns även 

fler studier att utgå ifrån vad gäller regionala resor. Studien behandlar heller inte godstrafik, detta 

eftersom det relativt nyligen gjorts studier för detta på Inlandsbanan.  
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1.6 Förklaringar 
Följande begrepp används i texten och förklaras i detta avsnitt.  

ATC: En akronym för automatic train control (Automatisk tågkontroll) som är ett säkerhetssystem 

inom järnväg vars uppgift är att förhindra att tåg körs mot röd signal eller körs för fort.  

Fjärrblockering: Ett system för styrning av trafik på järnväg. Systemet förhindrar bland annat två tåg 

från att ha grön signal samtidigt in på samma spår, eller grön signal in till spår där andra tåg redan 

befinner sig. Kallas även för System H. 

System M: Är ett system för styrning av trafik på järnvägar utan fjärrblockering, systemet är manuellt 

och använder sig av tågklarerare som skickar tågen mellan stationerna. Detta system kallades ofta 

tidigare för tåganmälan.  

Plankorsning: Korsning i plan mellan järnväg och bilväg.  

Kontaktledning: System med ledningar för överföring av elkraft till tåg vid elektrisk drift.  

STH: Förkortning för största tillåtna hastighet. Gäller för banan och varierar beroende på 

förutsättningar, kan även skilja mellan olika fordon.  

Glesbygd: Med detta avses i denna rapport ett geografiskt område med lågt antal boende och/eller 

långt mellan tätorterna. Används synonymt med landsbygd som är den benämning som används av 

Trafikanalys.  

Systemtåg: Särskild trafik för en specifik godskund som ofta fungerar som en integrerad del av 

kundens industri med gods som anländer enligt tidtabell. Timmer, flis och malm är vanligt i 

systemtåg.  

Vagnlasttåg: Trafik med blandad last från flera godskunder, kräver oftast mer växling och hantering 

av vagnarna då vagnar i samma tåg ska till olika kunder.  
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2. Järnvägen Inlandsbanan och dess roll 

2.1 Banans sträckning  
Inlandsbanan är namnet på den järnväg som vid sin invigning år 1937 gick mellan Kristinehamn och 

Gällivare via bland annat Persberg, Sveg, Mora, Östersund, Sorsele och Arvidsjaur (Trafikverket, 

2014; Inlandsbanan AB, u.d. a). Idag är delen mellan Mora och Kristinehamn till största delen nedlagd 

med undantag för den 56 kilometer långa sträckan mellan Kristinehamn och Persberg. Banan ägs av 

den statliga myndigheten Trafikverket men endast den korta sträckan mellan Kristinehamn och 

Persberg förvaltas av myndigheten. Den övriga delen av Inlandsbanan förvaltas av bolaget 

Inlandsbanan AB som ägs av kommunerna längs med banan. De delar av banan som förvaltas av 

Inlandsbanan AB sträcker sig från Mora till Gällivare vilket är en sträcka på ungefär 1050 km.  

Banan ansluter till övriga järnvägsnätet på ett flertal ställen och har även tre förbindelsebanor som 

alla förbinder Inlandsbanan med Stambanan genom övre Norrland (Järnväg.net, u.d. a). Dessa 

förbindelsebanor är, i ordning från norr till söder, Arvidsjaur – Jörn (nedlagd), Lycksele – Hällnäs samt 

Hoting – Forsmo.  De andra anslutningarna till övriga järnvägsnätet är Mittbanan (vilken 

Inlandsbanan delar sträckning med mellan Brunflo och Östersund), Siljansbanan I Mora samt 

Malmbanan i Gällivare.  (Järnväg.net, u.d. b; Statens offentliga utredningar, 1992; Trafikverket, 

2014). 

 

Figur 1. Bild över inlandsbanans sträckning (Trafikverket, 2014).  

Inlandsbanans låga prioritering historiskt gör att den idag saknar system och teknik som varit 

standard länge, bland annat ATC-system och fjärrblockering, därtill är banan oelektrifierad och kan 

därmed inte trafikeras av elektriska tåg. (Järnväg.net, u.d. b). Tidigare har även bärigheten på banan, 
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det vill säga hur tunga tåg som kan trafikera banan, varit väldigt låg på sträckan mellan Arvidsjaur och 

Gällivare. På denna sträcka har bärigheten endast varit 18 vilket kan jämföras med standard i Sverige 

som är 22,5 ton. Bärigheten har dock höjts till 20 ton vilket möjliggjort att tyngre tåg kan gå längs 

hela banan (Trafikverket, 2014). 

2.2 Inlandsbanans historik 
Banan byggdes i etapper men blev i sin helhet invigd 1937 och fick en viktig roll för transporter av 

naturresurser (Trafikverket, 2014; Järnväg.net, u.d. b).  Historiskt har skogsråvara varit den viktigaste 

varan som transporterats och den utgör huvuddelen av det gods som transporteras än idag. Reguljär 

persontrafik förekom fram till 1991 då den lades ner på hela banan med motiveringen att antalet 

resenärer var för lågt. För att behålla persontrafik och rädda banan från nedläggning så övertogs 

förvaltning och trafik av det kommunalägda bolaget Inlandsbanan AB som bildades i samband med 

beslutet om nedläggning.  

Banan fick tidigt låg prioritering och tron på banans utveckling var redan innan färdigställande låg, 

dels på grund av konkurrens från landsvägstrafik dels på grund av förändringar av 

befolkningsutvecklingen i Norrlands inland (Järnväg.net, u.d. c; Inlandsbanan -De som tog tåget, 

1991). Banan började bli ifrågasatt redan efter 30 år i drift och då lades en av de anslutande 

bibanorna, Sveg till Hede, ner. Trafiken fortsatte dock på huvudbanan och blev inte 

nedläggningshotad på riktigt förrän under 1980-talet på grund av låga trafikvolymer.  

I dokumentären Inlandsbanan -De som tog tåget från 1991 så uttrycker dåvarande politiker att 

Inlandsbanan har för lågt resande i förhållande till vad banans underhåll och trafik kostar, därmed 

ansågs den ej vara berättigad att behållas i drift (Inlandsbanan -De som tog tåget, 1991). Ett 

argument som särskilt fördes fram var att om Inlandsbanan lades ner kunde pengarna istället 

användas för att förbättra E45 och övriga vägnätet i Inlandet. Politikerna ansåg det bättre att satsa på 

ett trafikslag som då kunde få en högre kvalité . Europaväg 45 (E45) har en sträckning som är snarlik 

Inlandsbanan och kallas även för Inlandsvägen, idag är det den Europaväg i Sverige med lägst 

standard (Motormännen, 2018). 

I tidigare nämnda dokumentär så ifrågasätts även SJ och politikernas roll i nedläggningen. SJ anklagas 

bland annat för att inte marknadsföra sin trafik på banan samt för att ha en tidtabell som inte passar 

resenärerna. Politikerna kritiseras tillsammans med Banverket (nuvarande Trafikverket) för att skriva 

upp kostnaderna för underhållet av banan som för högt och därtill även inte heller ta hänsyn till att 

resenärerna reser längre på inlandsbanan än på andra jämförbara banor (Inlandsbanan -De som tog 

tåget, 1991). 

År 1991 i samband med att trafiken upphörde så tillsattes en kommitté för att utreda framtiden för 

Inlandsbanan (Statens offentliga utredningar, 1992). Studien behandlade främst turisttrafik och 

godstrafik men tog även hänsyn till en del regionala effekter. I studien konstateras att det finns 

relativt god potential för turisttrafik, det föreslås att detta fortsätter bedrivas på banan under 

sommaren men även potential för resande till vintersportorter nämns. Godstrafiken utreddes genom 

att titta på möjliga potentialer av gods samt hur trafikering kan ske. Potentialerna har främst 

baserats på intervjuer med företag belägna längs banan och utredningen konstaterar att det finns 

potential för godstrafik längs hela bansträckan mellan Mora och Arvidsjaur.  

I utredningen behandlades även i viss mån reguljär persontrafik och bedömningen som gjordes då 

var att det finns viss potential för reguljär persontrafik året om men att den är störst på de delar av 

banan som är närmast Östersund.  
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Möjligheten att resa till Östersund från andra inlandskommuner beskrivs som mycket viktig då 

Östersund är den enda av orterna längs Inlandsbanan där det finns möjlighet till högre utbildning, det 

vill säga högskola eller universitet.  

Förslag gavs även på konkreta upplägg för trafiken, bland annat föreslogs vilken typ av lok som ska 

användas för att dra godstågen samt hur många lok som skulle behövas för den föreslagna trafiken. 

Det ges i rapporten även förslag på hur lok och vagnar ska anskaffas till trafiken samt hur denna skall 

bedrivas. Även angående den rent juridiska indelning för vilka aktörer som ska svara för underhåll 

och trafik ges konkreta förslag. Flera av utredningens förslag har genomförts och ligger till grund för 

hur trafiken bedrivs idag.   

2.3 Framtidsplaner  
Efter att trafiken och underhållet övertogs av Inlandsbanan AB så har ett antal utredningar för hur 

banan kan utvecklas gjorts. En av dessa gjordes 2005 av järnvägsgruppen på KTH vilken behandlade 

möjligheterna till att utveckla godstrafiken på banan. Bland annat konstaterades att det fanns bra 

underlag för främst systemtåg men även ett visst underlag för vagnlasttrafik (Nelldal, et al., 2005). 

Förutsättningarna för den möjliga utvecklingen som identifierades i utredningen av järnvägsgruppen 

vid KTH har sedan dess förändrats, främst till följd av ACB-laminats konkurs år 2009. ACB-laminat var 

en av de industrier som förutsattes kunna generera mycket godstrafik och transporterna till och från 

ACB-laminat utgjorde en stor del av de totalt identifierade potentialerna (Östersundsposten, 2009; 

Nelldal, et al., 2005). 

År 2016 utgavs ytterligare en rapport angående godstrafiken på inlandsbanan, samt dess tvärbanor, 

med fokus på hur Inlandsbanan kan utvecklas som transportsystem för skogsindustrin (Enström, et 

al., 2016). Rapporten sammanställer tidigare marknadsanalyser och innefattar föreslag till 

investeringar för att kunna utveckla inlandsbanan som transportsystem för skogsindustrin.  

För utvecklingen av persontrafik publicerades 2017 en rapport om utvecklingen av trafiken mellan 

främst Mora och Östersund (Nyberg Finn & Falkeström, 2017). I rapporten föreslås olika åtgärder och 

trafikeringsförslag för att på ett effektivt sätt kunna ersätta den upphandlade busstrafiken mellan 

Mora och Östersund med tåg. Vidare behandlas även pendlingstrafik och det konstateras att 

arbetspendlingen i Jämtlands län är relativt omfattande samt att de flesta människorna som pendlar 

reser till Östersund.  

2.4 Transportpolitiska mål 
Den 31 maj 2018 tog regeringen beslut om att fastställa den nationella planen för 

transportinfrastruktur för åren 2018- 2029. I beslutet så formuleras målet för transportpolitiken som: 

” Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela Sverige.” (Regeringen, 

näringsdepartementet, 2018, p. 3). 

I planen för transportinfrastruktur står även att planens åtgärder skall vara en del av omställningen 

till ett fossilfritt välfärdsland samt att Sverige ska ha en ”Robust, miljöanpassad och pålitlig 

transportinfrastruktur” (Regeringen, näringsdepartementet, 2018, p. 3). Vidare uttrycks att det i 

Sverige ska vara enklare att cykla, gå och resa kollektivt. 

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen visar att kommunerna i Norrlands inland har 

sämst tillgänglighet i hela Sverige enligt deras bedömningskriterier (Trafikanalys, 2019b). 

Tillgängligheten är sämre i Norrlands inland generellt för både kortväga regionalt resande som 
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långväga nationellt resande. Det framgår även att järnväg i landsbygdskommuner är det trafikslag 

med lägst tillgänglighet näst efter flyg i dessa kommuner.  
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3. Metodbeskrivning  
Studien har genomförts som en litteraturstudie där litteraturen ligger till grund för analys av banans 

förutsättningar. Som stöd i bedömningen av banan används även ett makrosimuleringsprogram, 

Visum, som i denna analys används för att ge indikationer på vilka sträckor som har störst 

resandeunderlag.  

Även statistik över befolkning, befintliga restider samt en enklare grafisk kartanalys har behandlats 

för att bedöma banans förutsättningar. Detta underlag har analyserats, i likhet med Visumresultatet, 

med stöd i litteraturen. 

3.1 Visum 
Visum är ett simuleringsprogram som används för modellering av resandeefterfrågan på makronivå, 

det vill säga en övergripande simulering som kan göras för stora geografiska områden (Andersson, 

2017). Modelleringen fungerar så att området som ska modelleras delas in i zoner. För varje zon 

beräknas därefter en efterfrågan till alla andra zoner varpå resandet därefter simuleras utifrån de 

trafikslag som finns mellan zonerna. Analysen syftar till att indikera vart längs sträckan som det med 

nuvarande förutsättningar kan tänkas bli högst antal resande. Visumanalysen har gjorts på ett enkelt 

sätt, en tidtabell med liknande frekvens som den för Norrtågs och SJs trafik på Mittbanan har 

använts. Vid mer konkreta förslag på trafik kan tidtabellen förfinas för att maximera antalet resande 

och förenkla byten till andra järnvägslinjer.  

3.2 Grafisk analys 
Denna analys syftar till att skapa en generell bedömning om hur stationerna längs banan är belägna i 

förhållande till den tätort de betjänar.  

Kottenhoff & Lindahl (2018) menar att 1000 meter är ett rimligt gångavstånd till stationer vid 

regionala tågresor, detta motsvarar ungefär 770 m fågelvägen från stationen enligt en 

schablonmässig beräkningsmetod. En analys av stationernas läge har därför gjorts grafiskt där 1000 

m gångavstånd från stationerna har använts som referens. Detta har gjorts genom att dra en cirkel 

med radien 770 m runt stationerna vilket ungefär motsvarande 1000 m gångavstånd. Den bebyggelse 

som ligger innanför denna cirkel anses vara nära beläget stationen.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat litteraturstudie  
Glesbebyggda områden tenderar att ha sämre tillgång till kollektivtrafik och ett högt bilanvändande 

(Trafikanalys, 2014). Antalet resor och ärendetyp skiljer sig däremot inte gentemot urbana områden 

eller suburbana områden (förort). Människor har samma behov i glesbebyggda områden som i 

städer.  

Trafikanalys skriver i sin rapport om landsbygdens tillgänglighet om skillnaderna i förutsättningar 

mellan olika typer av landsbygd (Trafikanalys, 2014). Den landsbygd som är belägen i närheten av 

större städer kan ha i princip samma tillgång till service och arbetsmarknad som staden vilket även 

återspeglas i befolkningsutvecklingen. De landsbygdsområden som ligger längre ifrån en större stad 

har i regel en minskande befolkning. Landsbygden är viktig för städerna, dels på grund av tillgången 

till råvaror och jordbruksmark samt även för rekreation. Av denna anledning anses det mycket viktigt 

med goda kommunikationer mellan stad och landsbygd. 

Spanska forskare gjorde 2003 en studie kring strategier för hur järnvägstrafik i glesbebyggda 

områden kan bedrivas samt varför det är viktigt att det bedrivs (Bugarín, et al., 2004). Busstrafik 

anses ofta vara mer kostnadseffektivt än järnvägstrafik i glesbefolkade områden, däremot så är det 

inte säkert att busstrafik kan fungera som en direkt ersättning av järnvägstrafik. Detta beror bland 

annat på att ett tåg generellt erbjuder högre komfort, snabbare restid och bättre möjligheter till att 

ta med bagage eller cyklar ombord. Upprätthållandet av bra kollektivtrafik anses viktigt för att 

motverka minskande befolkning i glesbygd samt för att ge orterna i glesbygd en förbindelse med 

övriga järnvägsnätet.  

Dessa påstående stöds även av en kroatisk studie gjord på den regionala trafiken i regionen Sislak-

Moslavina (Šipuš & Abramović, 2017). I studien dras slutsatsen att en tät tidtabell och större 

geografisk täckning av kollektivtrafiken behövs för att motverka minskande befolkning och 

upprätthålla en god servicenivå på landsbygden.  

4.1.1 Underlag för trafik 
Den viktigaste faktorn för hur pass stor andel av det totala resandet som kan förväntas ske med tåg 

är restiden, vilket även gäller för resor i glesbefolkade områden enligt en belgisk studie (Dubus, 

1984). Restid för tåg kontra bil har högre elasticitet än den monetära kostnaden för själva resan, för 

att tåg ska kunna ta betydande andelar av det totala resandet på en sträcka krävs därför att tåget går 

snabbare än bilen.  

Restiderna på Inlandsbanan är idag relativt långa jämfört med andra järnvägar. Banans sth (största 

tillåtna hastighet)  är 80 km/h med undantag för sträckorna Östersund – Ulriksfors och Ulriksfors - 

Hoting där sth är 100 km/h respektive 85 km/h (Inlandsbanan AB, 2019a). Detta kan jämföras med 

sth på konventionell järnväg för persontåg som generellt är 120 –200 km/h i Sverige (Fröidh, et al., 

2011).  
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Tabell 1. Restiderna mellan några av destinationerna på Inlandsbanan jämfört med restiderna för 

buss och bil (Länstrafiken Jämtlands län, 2019; Inlandsbanan AB, 2019b; Graal media, u.d.). 

Svenstavik Åsarna Ytterhogdal Sveg Orsa Mora

Östersund 00:56 01:08 02:00 02:32 04:13 04:33 Inlandsbanan

01:00 01:15 02:05 02:40 04:20 04:40 Buss

00:54 01:03 01:49 02:24 03:52 04:07 Bil

Lit Strömsund Hoting Dorotea Vilhelmina Storuman

Östersund 00:29 01:48 02:34 02:54 03:43 04:39 Inlandsbanan

00:25 01:25 02:05 02:35 03:25 04:15 Buss

00:25 01:19 01:56 02:13 02:50 03:48 Bil  

 

Som synes i tabell 1 så är bil det snabbaste färdmedlet mellan samtliga orter längs Inlandsbanan, tåg 

är något snabbare än buss på sträckan Östersund – Mora men långsammast av alla färdmedel på 

sträckan Östersund – Storuman.  

Hastigheten för Inlandsbanan kan även jämföras med den på Europaväg 45 (E45) som har en nästan 

parallell sträckning till Inlandsbanan. På E45 är hastigheten utanför tätorter generellt, 80, 90 eller 100 

km/h, där 100 km/h är vanligare norr om Strömsund medan 80 km/h endast förekommer vissa 

kortare sträckor samt en längre sträcka mellan Östersund och Sveg (Trafikverket, 2017).  

En annan viktig faktor till hur benägna människor är att använda tåget som färdmedel är hur långt de 

har till stationen. Ju närmare stationen desto större blir benägenheten att använda tåget som 

färdmedel (Fröidh, et al., 2011). Däremot visar en brittisk studie att de som har ett något längre 

avstånd till stationen men ändå åker tåg värderar tåget som tjänst i princip lika högt som resenärer 

med ett kortare avstånd till stationen (Johnson, et al., 2012). 

En studie från Belgien betonar vidare vikten av att stationen ligger nära till hands, enligt denna så 

hade ca. 80% av alla resenärerna sin start eller målpunkt inom 15 minuter från stationen (Dubus, 

1984). Detta stämmer även bra överens med de gångavstånd till stationer som rekommenderas av 

Kottenhoff och Lindahl (2018). 

4.1.2 Det kollektiva resandet idag 
Det kollektiva resandet har ökat i Jämtlands län sedan 2012. Huvuddelen av ökning utgörs av resande 

med stadsbussarna i Östersund men en viss ökning har även skett för den övriga trafiken i Jämtlands 

län (Länstrafiken jämtlands län, 2018a). Enligt länstrafikens bedömningar står kollektivtrafiken för 

12% av resorna inom Jämtlands län. Även i Dalarna har resandet, mätt i biljettintäkter, ökat de 

senaste åren (AB Dalatrafik, 2017).  

I den norra delen av stråket längs Inlandsbanan, från Östersund mot Lit, Strömsund och vidare norrut 

mot Gällivare och Umeå, görs årligen totalt ca 160 000 resor med kollektiva färdmedel (Länstrafiken 

Jämtlands län, 2018b). För den södra delen från Östersund mot Sveg och Mora så är resandet per år 

ca 134 000 resor.  

4.1.3 Boende i tätorterna längs Inlandsbanan  
Nedan beskrivs hur många människor som bor i tätorterna längs inlandsbanan, endast de av SCB 

definierade tätorterna tas med här. Fler stationer finns längs banan men dessa är ej belägna i eller 

intill tätorter. All befolkningsdata är enligt uppgifter från Statistiska centralbyråns senaste rapport om 
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befolkning i Sveriges tätorter (SCB, 2019).  Kartbilder är hämtade från lantmäteriets digitala tjänst 

Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet , u.d.).  

 

Figur 2. Exempel på analys av stationsavstånd, området inom cirkeln ligger mindre än 770 meter fågelvägen 

från stationen, i detta fall Dorotea.  

Befolkningen i Gällivare tätort uppgår till 10300 invånare, järnvägen tangerar tätortens centrum och 

stationen ligger inom kort avstånd från de centrala delarna. Tätorten är dock utbredd vilket innebär 

att andra delar av tätorten ligger långt ifrån stationen.  

Jokkmokk har knappt 2800 invånare, stationen ligger i utkanten av de centrala delarna. Tätorten är 

relativt liten och större delen av tätorten har därmed nära till stationen.  

I tätorten Arvidsjaur bor 4600 personer, stationen är centralt belägen och större delen av tätortens 

centrum har nära till stationen. Tätorten är dock utbredd vilket innebär att de mindre centrala 

delarna har långt till stationen. 

Storumans tätort har nästan 2200 invånare, stationen Storumans resecentrum ligger i de centrala 

delarna vilket gör att större delen av Storumans tätorthar kort avstånd till stationen. Något längre 

ifrån stationen ligger även tätorten Stensele med knappt 500 invånare, det är därifrån ca 4 kilometer 

till stationen. 

Vilhelmina har 3500 invånare, tätortens station ligger nära dess centrala delar varpå i princip hela 

tätorten har nära till stationen.  

I Dorotea bor 1300 personer, stationen har ett relativt centralt läge. Avståndet till stationen är 

relativt litet från hela tätorten.  

Hoting har drygt 600 invånare, stationen är belägen centralt varpå större delen av tätorten har nära 

till stationen.  
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Strömsunds tätort har 3700 invånare. I Strömsund finns två stationer, Ulriksfors och Strömsund. 

Ulriksfors ligger i utkanten av Strömsund och är den enda av dessa två som trafikeras idag, 

Strömsund station ligger mitt i tätorten med korta avstånd till större delen av tätorten. Denna station 

är dock en så kallad säckstation som nås via en kort bibana varför det inte går att trafikera Strömsund 

station med genomgående tåg.  

I Lit bor 1100 personer, järnvägen passerar rakt igenom tätorten och stationen ligger centralt vilket 

gör att i princip hela befolkningen i tätorten har nära till stationen.  

I Östersunds tätort (inklusive Brunflo tidigare egen tätort) bor 51 000 personer, i Östersund finns 

dessutom 3 stationer, Östersund Centralstation, Östersund västra och Brunflo station vilket gör att 

en stor del av tätortens Centrum har relativt kort avstånd till en station. Brunflo station ligger nära 

större delen av Brunflos tidigare tätortscentrum.  

Svenstaviks tätort har en befolkning som uppgår till 1000 personer. Järnvägen passerar även här rakt 

igenom tätorten och stationen är belägen centralt, större delen av tätorten ligger nära stationen.  

I tätorten Ytterhogdal bor 475 personer, stationen är belägen ca 5 km utanför tätorten vilket gör att 

samtliga invånare har långt till stationen.  

I Sveg bor 2500 personer, stationen är belägen centralt och från större delen av tätorten nära till 

stationen.  

Orsa tätort har en befolkning om knappt 5500 invånare, stationen ligger centralt men tätorten är 

utsträckt med mycket småhusbebyggelse så delar av bebyggelsen har relativt långt till stationen.  

I Mora bor 20 700 personer. Tätorten har likt Östersund två stationer, Mora strand och Mora 

resecentrum. Detta gör att trots tätortens utdragna struktur så ligger större delen av tätorten relativt 

nära någon av stationerna. 

4.2 Resultat Visum 
I analysen har sträckan Mora – Gällivare trafikerats, detta för att kunna identifiera passagerarflöden 

längs hela Inlandsbanan. Trafiken har simulerats med grund i en modell för hela Sverige och tar 

därför med möjligheten för de resande att byta till andra tåglinjer vid de stationer där det är möjligt.  

Resultatet presenteras som en karta med flöden längs banan samt en tabell med antal på och 

avstigande per station.  
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Figur 3. Resandeflöden längs inlandsbanan, tjockare linje indikerar större flöden.  

Visumresultatet visar att resandet är störst på sträckorna närmast Östersund samt på sträckan 

mellan Orsa och Mora. De största flödena erhölls mellan Ytterhogdal och Östersund med ökande 

flöden för varje station vid närmandet av Östersund. I princip samma mönster, men med något lägre 

flöden, indikerades norr om Östersund där flödena är relativt stora mellan Hoting och Östersund.  

För sträckan mellan Vilhelmina och Arvidsjaur är flödena mycket låga, likaså mellan Arvidsjaur och 

Jokkmokk. Däremot så är flödena något större mellan Jokkmokk och Gällivare samt mellan Vilhelmina 

och Hoting.  

 

Figur 4. Antal på och avstigande per station, ”varav bytande” avser hur många av det totala antalet på och 

avstigande som byter vid en viss station.  
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Antalet av och påstigande under ett dygn visar att underlaget varierar stort för de olika stationerna, 

Brunflo har lägst antal på och avstigande medan Ulriksfors har störst. Noterbart är hur antalet av och 

påstigande i både Östersund och Mora är fördelat på orternas olika stationer.  Diagrammet bör också 

jämföras med bilden över flödena från visum detta eftersom ett högt antal på och avstigande för två 

stationer inte nödvändigtvis innebär ett högt antal resande där emellan. Detta är exempelvis fallet 

för stationerna Ytterhogdal och Orsa.  
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 
Från litteraturen kan konstateras att det finns goda skäl till att arbeta för att spårtrafik införs på nytt 

på Inlandsbanan. Det är ett färdmedel som erbjuder hög komfort och som med rätt förutsättningar 

är snabbare än både buss och bil.  Befolkningen i orterna är visserligen relativt låg men detta minskar 

inte behovet av möjlighet till resande. Behovet har ökat generellt i Sverige och statistik från 

kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna och Jämtland visar att dessa län följer denna utveckling. 

Redan 1992 konstaterades av SOU att tillgängligheten till Universitetet i Östersund är viktigt för 

inlandet, detta faktum har troligtvis stärkts ytterligare idag (Statens offentliga utredningar, 1992). 

Betydelsen av goda kommunikationer och en bra kollektivtrafik poängteras även i studien av Šipuš & 

Abramović (2017) där de menar att detta är ett sätt att motverka minskande befolkning och 

upprätthålla en god service i glesbygd.  

Resultatet från simuleringen i Visum indikerar att det finns en efterfrågan på resor längs hela 

Inlandsbanan men att den är mycket liten på vissa sträckor. Det är inte oväntat att efterfrågan är 

störst närmast Östersund eftersom det för de boende i mer närliggande orter är möjligt att 

arbetspendla in till Östersund. Att det finns en efterfrågan bekräftas även av statistiken för antalet 

resor med buss som sker längs stråket.  

 Troligtvis är värdena från Visum något höga i förhållande till verklig efterfrågan detta eftersom 

modellen inte innehåller den regionala busstrafiken. På en del sträckor bör denna uppta delar av 

efterfrågan eftersom den kan erbjuda fler hållplatslägen närmare de resandes start och målpunkter. 

Detta gäller särskilt för sträckan norr om Östersund där buss i dagsläget är sabbare än tåg.  

Många av de passagerare som enligt modellen kliver på och av i Ytterhogdal får förmodas egentligen 

vara passagerare som borde resa från Sveg. Detta beror troligtvis på att Sveg och Ytterhogdal ligger i 

samma zon varpå resandet tar den kortaste vägen vilket är via Ytterhogdals station som ligger 

närmare Östersund som är den största målpunkten. Troligtvis är det samma brist i Visummodellen 

som gör att Brunflo station har ett väldigt lågt antal på och avstigande.   

Även för Ulriksfors (Strömsund) så ger Visum ett något missvisande resultat, eftersom Ulriksfors 

station ligger en bit utanför Strömsund så är det troligt att dess värden är överdrivna, vid trafik in till 

Strömsunds centrala station är detta troligtvis mer realistiska värden.  

Inlandsbanan är något snabbare än busstrafiken på sträckan mellan Östersund och Mora, så här 

borde det med dagens förutsättningar gå att bedriva regional trafik. Detta kan trots de små 

restidsvinsterna vara mer attraktivt än busstrafik eftersom tåg generellt har högre komfort. Tåg 

skulle eventuellt kunna konkurrera med eller ersätta busstrafiken men kan få svårare att konkurrera 

med bilen. Detta eftersom restid är den viktigaste faktorn för att tåg ska kunna konkurrera med bil 

som framgår i tidigare studier. 

Det är däremot positivt att den grafiska analysen visar att många av orterna har centrala 

stationslägen vilket ger goda förutsättningar för att skapa en attraktiv regionaltrafik då många resor 

inte kräver anslutningar med andra färdmedel. Undantaget är Ytterhogdal och Ulriksfors (Strömsund) 

där stationerna ligger utanför samhället där krävs anslutande resor med andra färdmedel. Vid trafik 

till Strömsund kan detta problem undvikas genom trafik på bibanan till centrala Strömsund men då 

tvingas tågen vända i Strömsund utan möjlighet till vidare färd norrut.  

Det höga antalet bytande som noterades i Visumanalysen indikerar att det finns behov av vidare 

resor till andra regioner. Det finns även stöd för detta i litteraturen, det finns ett stort värde i att 
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orter har en anslutning till järnvägsnätet, detta kan optimeras genom att anpassa tidtabellen till 

anslutningar i Östersund och Mora.  

Skulle en höjning av hastigheten ske på banan så skulle trafik Sveg – Strömsund, Mora – Strömsund 

eller Mora – Hoting kunna vara några möjliga sträckor för regional trafik. Denna trafik skulle då ske 

utöver turisttrafiken, de extra uppehållen för mat och fika samt stopp vid mindre stationer skulle då 

hoppas över för att ytterligare minska restiden. Norr om Hoting tycks efterfrågan vara allt för låg för 

denna typ av trafik. Eftersom avståndet mellan stationerna är stort så är sth på banan än viktigare än 

på banor med tätare avstånd mellan stationerna. Med hänsyn till det ökade resandet med 

kollektivtrafik samt de transportpolitiska målen så borde det också finnas syften att se över 

möjligheten till höjd hastighet på banan. En upprustning av banan kan då ske i ett mer övergripande 

syfte där även godstrafik beaktas i enlighet med de tidigare utredningar som finns för just godstrafik.  

Trafiktekniska hinder har inte utretts i den här rapporten men för tätare trafik kan ATC och 

fjärrblockering vara nödvändiga för att kunna hantera alla tågrörelser på ett säkert sätt. Det är dock 

inte säkert att dessa åtgärder krävs då banan i utgångsläget har väldigt få tågrörelser per dag.  

5.2 Slutsatser 
Med nuvarande förutsättningar så finns det inte rimliga möjligheter för att bedriva regional tågtrafik 

på den sträcka av Inlandsbanan som ligger norr om Östersund. Det främsta skälet till detta är den 

låga hastigheten på banan som i förhållande till de andra trafikslagen, buss och bil, ger en betydligt 

längre restid.  

För delen av banan som är belägen söder om Östersund är förutsättningarna bättre, på den delen 

kan tågtrafik ge en viss tidsvinst jämfört med busstrafik. Däremot finns inte förutsättningar för att ta 

stora andelar av det totala resandet då bil är snabbare på hela sträckan mellan Östersund och Mora. 

Underlag för regionala resor finns och är störst i områdena närmast Östersund samt mellan Orsa och 

Mora.  De centrala stationslägena på merparten av orterna bidrar positivt till förutsättningarna för 

regional tågtrafik. Även om få människor bor och arbetar i merparten av orterna så är avståndet till 

stationen kort.  

Kollektivtrafik är dock viktig även i glesbygd och krävs för att motverka minskad befolkning, 

upprätthålla en god servicenivå och för att uppfylla de transportpolitiska målen. En höjning av 

hastigheten på Inlandsbanan bör ske längs de sträckor där underlaget för resande är störst. Den mest 

relevanta sträckan är Sveg – Strömsund som kan trafikeras i sin helhet med uppehåll och vändning av 

tågen vid Strömsunds centrala station.  

Generella slutsatser kan sammanfattas i: 

• Underlag för regional järnvägstrafik finns även i glesbebyggda områden 

• Möjligheten att byta och resa vidare på övriga järnvägsnätet är mycket viktigt 

• Hastigheten på banan är den viktigaste faktorn för en attraktiv trafik 
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6. Förslag till vidare studier 
En mer omfattande studie kring vilka konkreta åtgärder som krävs för regional järnvägstrafik är en 

möjlig vidarebyggnad på denna studie. Det kan vara av vikt att undersöka om System M klarar ny 

trafik eller om modernare fjärrblockering behövs.  I samma studie, eller en separat, kan även utredas 

vilken hastighet som är lämplig utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Även mer omfattande upprustning 

med kontaktledning, ATC och fjärrblockering kan studeras.   

Analysen av orterna längs banan kan också göras som en mer detaljerad studie där även 

arbetsplatser och verksamheter beaktas. Det går även att med GIS-data analysera de faktiska 

gångavstånden till stationen i en tätort istället för den enklare rent grafiska analysen baserad på 

schablonvärden som använts i denna studie.  

Även möjligheten till fjärrtåg från andra regioner är ett förslag på vidare studier. Hastigheten 

behöver möjligtvis då inte höjas eftersom tidsvinst kan ske gentemot andra färdmedel på anslutande 

banor med högre sth. En sådan utredning kan även beakta turismen, då särskilt skidturismen under 

vinterhalvåret som idag generar mycket bilresor.  

Ett annat område som inte berörts så mycket i denna studie är effekterna förbättrad spårtrafik har på 

orterna längs banan. Som nämnts i denna studie har många av kommunerna i Norrlands inland låg 

tillgänglighet vilket kan försvåra för arbete, näringsliv och regional utveckling. Flera tidigare studier 

poängterar betydelsen av kollektivtrafik för glesbygd men en specifik studie för Norrlands inlands 

kulle kunna göras där de specifika förhållandena och potentialerna i området beaktas.  
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