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Järnvägskarta Sverige. Norrbotniabanan mellan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå är markerad med streckad röd linje. De 

orter längs Stambanan genom övre Norrland som är parallella med kuststäderna längs Norrbotniabanan är Vännäs, 

Bastuträsk, Älvsbyn och Boden.  
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Karta över Europa som visar ljusföroreningar. Ju rödare färg desto mer ljusalstrande verksamhet. Av kartan framgår 

att längs hela Norrlandskusten inklusive Norrbotniabanestråket Umeå-Luleå råder en samlad befolknings- och 

industristruktur. Städerna ligger i ett pärlband vilket är ett idealiskt förhållande för att bedriva rationell tågtrafik. Umeå 

ligger vid Kvarken, den smalaste passagen mellan Sverige och Finland norr om Åland. Därefter följer norrut städerna 

Skellefteå, Piteå och Luleå, där Luleå ser ut att vara sammanväxt med Boden. Från Boden och mot nordväst ligger 

Malmfälten med Gällivare och Kiruna som kraftiga ljusföroreningar.  
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Åtgärd: Norrbotniabanan är en ny enkelspårig kustnära järnväg för tunga, långa och snabba 
tåg som förbinder de befolknings- och industritäta städerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå 
med Malmbanan (Norge), Haparandabanan (Finland och Ryssland) och Botniabanan (vidare 
mot södra Sverige).  
 
Anläggningskostnad: 21 725 mnkr exklusive produktionsstöd och skattefaktorer i prisnivå 
2006-medel.  
 
Samhällsekonomisk effektivitet: Sammantaget bedöms åtgärden vara samhällsekonomiskt 
lönsam och därmed bidra till samhällsekonomisk effektivitet. Den samhällsekonomiska 
kalkylen av de prissatta effekterna av åtgärden ger en nettonytta på 208 mnkr och en 
nettonuvärdekvot (NNK) på 0,0 (0,01) vilket innebär att åtgärden ligger strax ovanför 
gränsen för samhällsekonomisk värderbar lönsamhet. NNK för känslighetsanalyserna varierar 
mellan -0,18 och 0,13. De ej prissatta effekterna är till övervägande del positiva. De negativa 
effekter som har identifierats bedöms inte påverka slutsatsen om åtgärdens lönsamhet 
 
Långsiktigt hållbar transportförsörjning: Åtgärden bedöms ge ett positivt bidrag till 
långsiktig hållbarhet då påverkan på såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet 
sammantaget bedöms vara positivt. 
 

Åtgärdens kostnadseffektivitet: Åtgärden uppfyller målen till lägsta möjliga kostnad då den 
sträckning som ligger till grund för kalkylen baseras på de delsträckor från 
järnvägsutredningar och förstudier som ger störst nytta i förhållande till satsade resurser. En 
större ombyggnad av Stambanan genom övre Norrland till en standard liknande 
Norrbotniabanan skulle kosta ca 75 % av kostnaden för Norrbotniabanan men inte uppfylla 
projektmålen och därför inte utgöra ett kostnadseffektivt alternativ. En upprustning av 
Stambanan ger avsevärt lägre effekter för persontrafiken och sårbarheten med ett enkelspår 
kvarstår. 
 
De mest betydande effekterna: Åtgärdens största nytta utgörs av restidsvinster för 
tågresenärer. Sänkta transportkostnader för godskunder utgör en annan stor intäkt i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Den största negativa effekten i kalkylen utgörs av minskade 
intäkter för staten till följd av minskade drivmedelsskatter av överflyttning av trafik från väg 
till järnväg. Bland de icke prissatta effekterna finns nyttor av ökad leveranssäkerhet baserad 
på produktionsbortfall, ökade företagsekonomiska vinster och regionförstoring. Den ökade 
barriär som banan utgör medför negativ påverkan lokalt, men dessa effekter motverkas av 
planskildheter, bulleråtgärder och minskade utsläpp av ämnen med lokal, regional och global 
påverkan.  
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Bedömningens säkerhet: Den samhällsekonomiska bedömningen för Norrbotniabanan 
bedöms vara säker mot bakgrund av kunskaper om liknande åtgärders kostnader och effekter, 
t.ex. Botniabanan, samt läget i planeringsprocessen. I likhet med vad som gäller för 
Botniabanan och övriga infrastrukturprojekt baseras effekterna för Norrbotniabanan på 
prognoser för gods- och persontrafik enligt finansdepartementets långsiktiga prognoser för 
tillväxt, befolknings- och industristruktur.  
 
Det finns emellertid andra osäkerheter som kan påverka den samhällsekonomiska 
bedömningen i olika riktningar. I det fall en eller flera av följande omständigheter inträffar 
innebär det att den samhällsekonomiska grundkalkylen är övervärderad: 

a. De sträckningar som har nyttjats i den samhällsekonomiska kalkylen vid beräkning 
av anläggningskostnader och gångtider kan komma att förändras i takt med att 
utredningsarbetet fortsätter. Två järnvägsutredningar är inte ännu påbörjade. Detta 
kan innebära ökade anläggningskostnader även om anläggningskalkylen tar höjd för 
alternativa sträckningar. Om den nominella anläggningskostnaden ökar med 10 % 
minskar nettonuvärdet med ca 1 800 mnkr och NNK från 0,01 till -0,08. 

b. Om byggkostnadsindex ökar långsiktigt snabbare än förändringen i nyttovärdering, 
t.ex. värderingen av restider och miljöpåverkan. För effekt av ökad 
anläggningskostnad med 10 %, jämför punkt a ovan. 

c. Om de negativa intrångseffekterna i naturområden, landsbygd och tätort blir betydligt 
större än vad som i en kvalitativ analys har bedömts vara fallet. I den 
samhällsekonomiska kalkylen finns det i nuläget ingen prissatt effekt av negativa 
intrångseffekter då det saknas standardiserade monetära värden. Om den värderbara 
intrångseffekten vore t.ex. 1 000 mnkr skulle denna nya post i kalkylen leda till att 
nettonuvärdet minskar med samma summa och NNK från 0,01 till -0,04.  

d. Om prognosunderlaget för befolkningen i Norra Norrland minskar. Med ett lägre 
underlag för prognostiserade antal resenärer minskar nyttorna av persontrafiken. Om 
persontrafiknyttorna skulle minska med exempelvis 10 % minskar nettonuvärdet med 
ca 1 200 mnkr och NNK från 0,01 till -0,06. 

e. Om restiderna blir längre än vad som antagits i den tidtabell som utgör underlag för 
persontrafikprognosen. De två sista järnvägsutredningarna har inte kommit igång. 
Ändrade sträckningar kan leda till ökat avstånd (jfr punkt a). Beroende på bättre 
kunskap om terrängförhållandena i senare planeringsskeden kan avstånden mellan 
mötesstationerna öka vilket medför högre kapacitetstillägg och därmed längre restid. 
Om de typer av persontåg som har antagits i persontrafikprognosen har lägre 
prestanda ökar restiderna. Med längre restider minskar antalet resenärer. Jämför 
punkt d för effekt av minskade persontrafiknyttor med 10 %. 

f. Om ett eller flera företag läggs ned inom gruv-, skogs- och stålindustrin i Norra 
Norrland. Med färre stora företag minskar underlaget för prognostiserade 
godsvolymer och därmed minskar nyttorna av godstrafiken. Ifall godsnyttorna 
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minskar med t.ex. 10 % minskar nettonuvärdet med ca 500 mnkr och NNK från 0,01 
till -0,02. 

g. Om transporttiderna är längre än vad som beräknats i godskalkylen. Jämför 
förhållanden för restider under punkt e och punkt f för effekt av minskade 
godstrafiknyttor. 

 
Följande faktorer tyder på att den samhällsekonomiska grundkalkylen är eller kan vara 
undervärderad.  

a. Den kalkylmetod som i enlighet med gängse normer har använts är avsedd för 
åtgärder som leder till marginella förändringar i samhällets ekonomi. I detta fall 
bedöms åtgärden leda till mer än marginella förändringar. Exempel på en effekt som 
inte beaktas är ökade inkomster på 360 mnkr inom kalkylperioden till följd av ökad 
tillgänglighet och bättre matchning på arbetsmarknaden1. Vidare ökade 
företagsekonomiska vinster mellan 300 och 1 500 mnkr under kalkylperioden som en 
konsekvens av att industrierna i området tack vare sänkta transportkostnader kan 
vidga marknadsområdet och öka produktionen2.  

b. Systemeffekter för järnvägen: 
- Banan planeras för 750 m långa tåg (systemkrav) men nyttorna kan inte 

tillgodoräknas. Teoretiskt faller nyttorna av långa tåg ut när den sista 
mötesstationen i ett längre stråk är byggd, varför just den blir extremt 
lönsam. 

- Banan planeras för tåg med vagnvikten 1 600 ton i enlighet med dagens 
gällande föreskrifter vid byggande, med avseende på lutningar. Denna 
nyttopotential kan inte nyttjas fullt ut då bl.a. vissa delar på banor söder om 
Botniabanan inte är byggda för tåg med vagnvikt 1 600 ton. En 
känslighetsanalys visar att om den fulla potentialen med avseende på långa 
tåg och vagnvikt hade kunnat nyttjas inom stråket från trafikstart ökar 
nyttorna med 233 mnkr och NNK från 0,01 till 0,03. Hade den fulla 
potentialen kunnat nyttjas på hela transportsträckan från trafikstart ökar 
nyttorna med 784 mnkr och NNK från 0,01 till 0,06 

- Banan planeras för närvarande för största axellast 30 ton för att kunna möta 
framtida högre systemkrav. I den fortsatta planeringen kan detta ändras, 
vilket minskar anläggningskostnaden. 

c. Kalkylens godsvolymer är baserade på den av trafikverken framtagna Bas-prognosen 
vilken bl.a. bygger på generella ökningar baserade på Långtidsutredningen 
1999/2000. Den rymmer dock inte den produktionsökning som SSAB i Luleå 

                                                        
 
1 WSP Analys & Strategi. Rapport Samlok Norrbotniabanan. 2009-04-15 
2 Banverket. PM Kontroll och komplettering av tre kalkylposter i Banverkets pågående samhällsekonomiska 
kalkyl. Dnr F 07-895/SA20. BRNT 2007:32. 2009-01-26. 
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planerar fr.o.m. år 2015. Med denna tillkommande volymökning ökar nettonuvärdet 
med 330 mnkr och NNK från 0,01 till 0,03.  

d. Den antagna JA-kostnaden (kostnaden i jämförelsealternativet) uppgår till 3,6 % av 
kostnaden i utredningsalternativet. Om Norrbotniabanan inte genomförs krävs sannolikt 
större investeringar på befintligt järnvägsnät än så för att kunna möjliggöra fortsatta 
effektiva transportmöjligheter. Om JA-kostnaden ökar till 10 % av kostnaden i 
utredningsalternativet ökar nettonuvärdet med ca 1 200 mnkr och NNK från 0,01 till 0,09 

e. Dagens kalkylvärden för godsets tidskostnad tar inte fullt ut hänsyn till systemtågens 
omloppstid och de negativa effekter som förseningar kan leda till för industrin. 

f. Prognosmodellen Sampers/Samkalk som används av trafikverken för beräkning av 
persontrafiknyttor har svårt att prognostisera resande i helt nya sträckningar vilket 
bl.a. tar sig uttryck i att det finns osäkerheter när det gäller fördelning av antal 
resande inom stråket. Detta kan medföra att andelen tjänsteresenärer, vilken har hög 
restidskostnad, är för låg.  

g. De värderade effekterna i grundkalkylen av långa avbrott om inte Norrbotniabanan 
byggs beaktar inte produktionsbortfall. Inbesparade produktionsbortfall av ett 
veckolångt avbrott vart 15: e år under kalkylperioden med utgångspunkt från 
företagens uppskattningar3 ökar nettonuvärdet med 621 mnkr och NNK från 0,01 till 
0,05. Långa avbrott kan i värsta fall leda till varaktiga produktionsbortfall. På grund 
av osäkra transportförhållanden finns det risk att företagen förlorar kunder. På lång 
sikt kan detta leda till att företag lägger ned verksamheten i Sverige alternativt 
lämnar landet.  

 
BESKRIVNING 

Nuläge 
Dagens nord-sydliga järnvägstransporter av gods och resenärer norr om snittet Umeå-Vännäs 
sker till största del på sträckan Vännäs-Boden längs den enkelspåriga Stambanan genom övre 
Norrland.4 Stambanan genom övre Norrland invigdes år 1894 och placerades några mil in i 
landet av bland andra försvarsstrategiska skäl. Av resursmässiga skäl anpassades banan till de 
mest lättforcerade terrängavsnitten varför banan är förhållandevis brant och kurvig samtidigt 
som antalet mötesstationer inte är optimalt med hänsyn till dagens trafik. Kuststäderna Umeå, 
Skellefteå, Piteå och Luleå nås via tvärbanor, där delarna Vännäs-Umeå respektive Boden-
Luleå räknas till Stambanan genom övre Norrland. Skellefteå och Piteå nås via de två 

                                                        
 
3 Baserat på 0,9 mdkr under kalkylperioden. Grundvärdet är 1,2 mdkr. 0,9 mdkr är värdet när de 0,3 mdkr 
som ingår i grundkalkylen avräknas. Banverket. PM Kontroll och komplettering av tre kalkylposter i 
Banverkets pågående samhällsekonomiska kalkyl. Dnr F 07-895/SA20. BRNT 2007:32. 2009-01-26. 
4 Parallellt och väster om Stambanan genom övre Norrland ligger Inlandsbanan. Inlandsbanan är inte 
elektrifierad och har lägre tillåten axellast, vagnvikt, hastighet och kapacitet jämfört med Stambanan genom 
övre Norrland. Ifall den nedlagda bandelen mellan Jörn och Arvidsjaur skulle öppnas för trafik har 
Inlandsbanan fortfarande en starkt begränsad transport- och omledningsförmåga med avseende på både 
fysisk framkomlighet och transportekonomi.  
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tvärbanorna Skellefteåbanan (Bastuträsk-Skellefteå) och Piteåbanan (Älvsbyn-Piteå) vilka 
endast trafikeras av godståg. Både Umeå och Luleå är universitetsstäder. Umeå har ett 
universitetssjukhus med hela övre Norrland som upptagningsområde och Luleå har ett 
regionsjukhus för hela Norrbotten.  
 
Nedan redovisas de viktigaste egenskaperna för Stambanan genom övre Norrland på den ca 
28 mil långa sträckan Boden-Vännäs: 

• 28 mötesstationer, varav nio mötesstationer medger samtidigt möte för normallånga 
tåg med max hastighet 40 km/h, tre mötesstationer medger samtidigt möte för 750 
långa tåg med max hastighet 40 km/h, två mötesstationer har spårväxlar med vinkel 
1:15. Mötesstationerna är inte symmetriskt placerade och avstånden mellan dem är i 
genomsnitt ca 9,8 km och varierar mellan 3,4 km och 13,4 km. Mellan 19 av 
stationerna är avståndet större än 9 km och mellan 12 av stationerna är avståndet 
större än 10 km.  

• Lutning max 17 ‰ (i undantagsfall högre än 17 ‰ men en hög andel med lutning ≥ 
15 ‰) som medger vagnvikt max 1100 ton för 1 st Rc-lok. I Järneträskbacken söder 
om Älvsbyn är lutningen i princip17 ‰ på en sträcka av ca 6 km (Jörn-Korsträsk).    

• Största tillåtna axellast 25 ton och största tillåtna metervikt 8 ton.    
• Stort antal horisontalkurvor med radier som maximalt medger största tillåtna 

hastighet under 130 km/h för persontåg. Snitthastigheten är dock under 100 km/h 
p.g.a. sträckor med låg största tillåtna hastighet, många och långa möten.    

 
Dagens och prognostiserad järnvägstrafik. I nedanstående tabell redovisas dagens och 
prognostiserad5 tågtrafik på Stambanan genom övre Norrland mellan Luleå och Umeå, på 
tvärbanorna Älvsbyn-Piteå och Bastuträsk-Skellefteå samt på Norrbotniabanan. Dagens trafik 
avser år 2006 enligt tidtabell T06.1. Prognostiserad trafik avser år 2020 enligt Bas-prognos 
2020. Fallet utan Norrbotniabanan benämns JA, Jämförelsealternativet, och fallet med 
Norrbotniabanan benämns UA, Utredningsalternativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
5 Beräkningen av antal godståg baseras på prognostiserade godsvolymer år 2020 enligt Banverkets Bas-
prognos. Antal persontåg är antagna i den prognostidtabell som ligger till grund för beräkning av antal 
resenärer år 2020 enligt Bas-prognos 2020.   
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Antal tåg per dygn, antal miljoner nettoton och resande mellan Vännäs/Umeå och 
Luleå/Boden år 2006, prognosåret 2020 utan Norrbotniabanan (JA) och med 
Norrbotniabanan (UA) 

tåg/dygn miljoner 
nettoton/år

tåg/dygn miljoner 
nettoton/år

tåg/dygn miljoner 
nettoton/år

tåg/dygn miljoner 
resande/år

tåg/dygn miljoner 
resande/år

tåg/dygn miljoner 
resande/år

Stambanan g ö Norrland

Luleå-Boden 26 11,3 28 10,9 22 12,3 12 0,2 24 0,8 26 1,0

Boden-Älvsbyn 26 4,4 35 5,8 22 1,9 6 0,3 10 0,8 0 0,0

Älvsbyn-Bastuträsk 29 5,2 38 6,5 19 1,6 6 0,3 10 0,9 0 0,0

Bastuträsk-Hällnäs 30 5,1 40 6,3 20 1,7 6 0,3 10 0,9 0 0,0

Hällnäs-Vännäs 34 5,3 45 6,5 25 1,9 6 0,3 14 1,0 4 0,0

Vännäs-Umeå 21 2 31 1,7 6 0,5 6 0,1 14 1,1 4 0,0

Tvärbanor

Älvsbyn-Piteå 14 1,8 16 1,7 6 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Bastuträsk-Skellefteå 10 0,6 7 0,7 4 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Skellefteå-Rönnskärsverken 10 0,6 7 0,7 7 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Norrbotniabanan

Luleå-Piteå 15 4,7 42 1,7

Piteå-Skellefteå 20 5,8 32 1,6

Skellefteå-Umeå 20 5,6 32 1,7

Persontrafik

Dagens trafik 2006 JA 2020 UA 2020 Dagens trafik 2006 JA 2020 UA 2020

Godstrafik

 
Anm: Antal resande år 2006 är osäkert. 

 
Dagens och JA-scenariots godstrafik går på Stambanan genom övre Norrland. I UA antas 
huvuddelen av de lastade tågen, som i de flesta fall är södergående, att gå på 
Norrbotniabanan. I UA ökar transporterade godsvolymer på Norrbotniabanan och Stambanan 
genom övre Norrland då godsvolymerna antas flyttas över från lastbil och båt tack vare 
minskade transportkostnader. I och med att det är möjligt att köra med tyngre tåg på 
Norrbotniabanan ökar inte sammanlagda antalet godståg nämnvärt på Norrbotniabanan och 
motsvarande parallellsträcka på Stambanan genom övre Norrland i UA jämfört med 
Stambanan genom övre Norrland i JA. 
 
Huvuddelen av persontrafiken under dagens trafik, utom på sträckan Luleå-Boden, är 
nattågstrafik. En stor del av resorna sker i samband med större helger och semestertider och 
många av resorna går till/från fjällstationerna norr om Kiruna längs Malmbanan mellan 
Boden och Riksgränsen. Tågresandet i JA år 2020 ökar jämfört med dagens resande till stor 
del tack vare tillkomsten av Botniabanan då utbudet av regional tågtrafik planeras öka även 
norr om Umeå. Till skillnad mot dagens trafik och JA 2020 sker ett kraftigt utbud av 
regionaltågstrafik med Norrbotniabanan och därmed ett ökat resande inom 
Norrbotniabanestråket från boende i området. Men den förkortning av restid som uppkommer 
av den kustnära dragningen leder även till en ökning av resande till och från områden norr 
och söder om Norrbotniabanestråket. Tåg ersätter långväga busstrafik och regionalt flyg och 
nattågen flyttas över till nya banan. Norrbotniabanan ansluter via Haparandabanan till 
Finland där den relativt befolkningstäta kustnära delen utgör potential för gränsöverskridande 
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persontrafik. Effekter av denna gränsöverskridande persontrafik från Finland har inte kunnat 
beräknas varför personprognosen inte omfattar gränsöverskridande trafik mot Finland.6  
 
Dagens övriga resande. I nedanstående tabell redovisas antal resor med bil, buss och flyg år 
2006 i Norrbotniabanestråket.7 
 
Antal resor år 2006 med bil, buss och flyg i Norrbotniabanestråket. 

Bil Buss Regional-flyg Totalt 
regionalt

Flyg till 
Stocholm

Umeå-Skellefteå 1,73 0,23 0,018 1,98 1,03

Skellefteå-Piteå 2,43 0,21 0,018 2,66 0,82

Piteå-Luleå 3,34 0,34 0,018 3,70 0,82

Miljoner resor år 2006 med bil, buss och flyg i NBB-stråket

 
 

Problem och önskemål 
Industri och befolkning i Norr- och Västerbotten är koncentrerad till kuststäderna Umeå, 
Skellefteå, Piteå och Luleå varför det geografiska läget av Stambanan genom övre Norrland 
några mil in i landet medför högre transport- och restidskostnader för näringsliv och 
resenärer. Banans branta lutningar och snäva kurvor begränsar tillåtna vagnvikter och 
hastigheter vilket ytterligare ökar transportkostnaderna. Kombinationen av ett långt enkelspår 
utan möjlighet till omledning samt otillräckligt antal mötesstationer innebär att Stambanan 
genom övre Norrland är sårbar och har stora förseningar8. Kapacitetsutnyttjandet är högt 
redan i dag. Med förväntad trafikökning, som inleds med Botniabanetrafiken år 2010, ökar 
kapacitetsutnyttjandet och trafikföringen blir mer problematisk.  
 
Längre avbrott till följd av exempelvis större urspårningar leder till stora företagsekonomiska 
kostnader då industrierna i många fall har sina produktionslager på hjul. Exempelvis har 
Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå lagerkapacitet endast för 2 dagars produktion9. I ett värsta 
scenario finns risk för att industrier tappar kundernas förtroende så att de tvingas lägga ned 
sin produktion i Sverige eller att konkurrenter utomlands tar över produktionen (se nedan 
under Ej prissatta effekter/Leveranssäkerhet). Därmed kan Stambanan genom övre Norrland 
inte nyttjas tillfredsställande för malm-, stål och skogsbruksindustrier, vilka tillsammans 

                                                        
 
6 Gränsöverskridande trafik ingår inte i underlaget för Haparandabanans samhällsekonomiska kalkyl. Risk 
för dubbelräkning av nyttor skulle därför inte ha funnits ifall gränsöverskridande persontrafik hade ingått i 
personprognosen för Norrbotniabanan. 
7 Banverket. PM Uppdatering av resandestatistik i Norrbotniabanestråket. 2008-03-06. UDN 2008:2. 
8 Medelvärde av total förseningstid åren 2005-2008 för de tre banor i Sverige med störst försening: 
Stambanan genom övre Norrland 440 652 minuter, Göteborg 316 804 minuter och Södra Stambanan 
238 193 minuter. Banverket Lars Sundholm, LANtia. Personlig kommunikation. 2009-02-26. 
9 K-G Fältmark, Smurfit Kappa, Piteå. Personlig kommunikation 2009-02-25. 
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utgör en viktig bas för Sveriges exportinkomster samt förädling och arbetstillfällen längre 
söderut i Sverige och Europa10.  
 
Persontrafikens konkurrenskraft är i dag svag p.g.a. det geografiska läget av Stambanan 
genom övre Norrland, långa restider samt låg turtäthet.  
 
Önskemålet från industrin för att effektivisera befintliga godstransporter och från 
samhället/regionen för att öka resandet med persontåg är därför en ny kustnära järnväg som 
leder till:  

- Kortare transportsträckor 
- Tyngre tåg 
- Ökad leveranssäkerhet 
- Kortare ressträckor 
- Ökat utbud av och tillgänglighet till persontåg 
- Högre hastigheter (kortare transport- och restid) 
 

Projektmålen med Norrbotniabanan är enligt pågående järnvägsutredningar (se nedan under 
avsnittet Ekonomi och planering/Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan) knutna till de 
transportpolitiska målen: 

• Ett tillgängligt transportsystem 
• En hög transportkvalitet 
• En säker trafik 
• En god miljö 
• En positiv regional utveckling 
• Ett jämställt transportsystem 

 
 
Förslag till åtgärd 
Utredningsalternativets omfattning. Föreslagen åtgärd i utredningsalternativet (UA) omfattar 
ett ca 27 mil långt kustnära enkelspår på sträckan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå. I projektet 
ingår stationslägen i Skellefteå och Piteå, vilka saknar persontågstrafik idag, samt på ett antal 
mellanliggande platser. Beroende på val av sträckning blir det totalt 6-10 stationer. 
Flygplatserna i Skellefteå och Luleå har tidigare ingått som möjliga alternativ för 
regionalstationer. I en av de pågående järnvägsutredningarna, JU 120, se nedan under 
Ekonomi och Planering/Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan, har beslut tagits att välja 
bort flygplatsen i Skellefteå som regionaltågstation. I den pågående järnvägsutredningen JU 

                                                        
 
10  Länsstyrelsen i Västerbottens och Norrbottens län. Infrastrukturplaner 2010-2019 - positionsdokument 
för Västerbottens och Norrbottens län. Oktober 2007.   
 Norrtåg, Norrbotniabanegruppen m.fl. Botniska korridoren – översiktlig, inledande studie av 
förutsättningar och samhällsekonomi. Slutrapport. 26 juni 2008 



 
  

 
Samlad Effektbedömning 12(39) 

Objektnr/Diarienr: F041-8622 

 

 
 

 

160, som ännu befinner sig i ett tidigt skede jämfört med JU 120, finns i nuläget inget beslut 
om en regionaltågstation vid Kallax flygplats i Luleå. I den samhällsekonomiska kalkylen 
utförs beräkningarna för sträckningar som inte ansluter till flygplatserna i Skellefteå och 
Luleå.  
 
Banan är byggd enligt senast gällande normer och standard. Nedan redovisas de viktigaste 
egenskaperna. Då den nya banan därmed får högre standard än vissa anslutande banor, t.ex. 
Ådalsbanan, kan den innebyggda potentialen dock inte utnyttjas fullt ut i den samhällsekonomiska 
kalkylen vilket i korthet beskrivs i anslutning till respektive banegenskap nedan: 

• Lutning max 10 ‰ (undantagsfall 12,5 ‰) som medger vagnvikt max 1600 ton för 1 
st Rc-lok. I den samhällsekonomiska kalkylen utnyttjas max vagnvikt endast för vissa 
tåg som trafikerar Malmbanan och Norrbotniabanan. I övriga fall är vagnvikten max 
1400 ton för 1 Rc-lok.   

• 28 mötesstationer med spårväxlar med vinkel 1:15 som medger samtidigt möte i hög 
hastighet med tåg som är max 750 m långa. Mötesstationerna är inte symmetriskt 
placerade och avstånden mellan dem är i genomsnitt ca 9,3 km och varierar mellan 
4,8 km och 13,3 km. Mellan 7 av stationerna är avståndet större än 9 km och mellan 
8 av stationerna är avståndet större än 10 km. I den samhällsekonomiska kalkylen 
utnyttjas inte maximal stationslängd då antalet vagnar begränsas av att dels 
vagnvikten är max 1400 ton i de flesta fall, dels i de fall 1600 ton är möjligt är 
godsets volymvikt så högt att vagnvikten nås före max tåglängd.  

• Största tillåtna axellast 30 ton och största tillåtna metervikt 12 ton.  
Detta är projektspecifika normer utöver gällande standard som valts för att ta höjd för 
framtida förväntade standardhöjningar och för att dagens trafik med kopparslig från 
Aitik till Rönnskär/Skellefteå och pappersprodukter från Munksund/Piteå till 
Holmsund/Umeå direkt skulle kunna nyttja standardförbättringen. Med stax 30 ton 
följer en mycket god underbyggnad som avsevärt minskar behovet av underhåll för 
bana, dränering etc. De två sistnämnda faktorerna är beaktade i den 
samhällsekonomiska kalkylen vid beräkning av tågdriftskostnader respektive 
reinvesteringskostnader (längre reinvesteringsintervall) och drift- och 
underhållskostnader.   

• Horisontalradier som medger största tillåtna hastighet ≥ 250 km/h för persontåg.     
 
Jämförelsealternativets omfattning. Idealt omfattar ett jämförelsealternativ de åtgärder som 
enligt en långsiktig plan kommer att genomföras om inte utredningsalternativet genomförs. I 
den nu pågående Åtgärdsplaneringens förslag till nationell plan för åren 2010-2021 finns 
förutom Närtidssatsningen11 i nuläget inga utpekade åtgärder i nollnivån på sträckan Vännäs-
Boden, den sträcka på Stambanan genom övre Norrland som Norrbotniabanan är relevant att 

                                                        
 
11 I Närtidssatsningen finns två nya mötesstationer utpekade mellan Vännäs och Boden: Brattby mellan 
Umeå och Vännäs och Vännäs Norra mellan Vännäs och Hällnäs.  



 
  

 
Samlad Effektbedömning 13(39) 

Objektnr/Diarienr: F041-8622 

 

 
 

 

jämföra mot. Åtgärderna i Närtidssatsningen är redan beslutade, i vissa fall påbörjade, och är 
därmed inte alternativskiljande.  
 
Det är emellertid inte rimligt anta att sträckan Vännäs-Boden blir utan nyinvesteringar ifall 
Norrbotniabanan inte genomförs. För att kunna behålla konkurrenskraften för de företag som 
använder banan samt möjliggöra fortsatta rimliga förhållanden för persontrafiken som 
förväntas öka när Botniabanan tas i drift det är det högst sannolikt att fortsatta investeringar 
kommer att behöva genomföras på sträckan. Företagen har i nuläget valt den mix av 
transportslag som är mest lönsam och det är inte möjligt att ange var smärtgränsen går när 
järnvägstransporter inte längre är konkurrenskraftiga till följd av försämrad kapacitet och 
standard på Stambanan genom övre Norrland. Omlastningskostnader mellan sjöfart och 
järnväg är emellertid dyra12 och för t.ex. SSAB är det inte säkert att en övergång till en ny 
transportmix bestående av sjötransport Luleå-Gävle/Oxelösund och järnvägstransport 
Gävle/Oxelösund-Borlänge möjliggör fortsatt drift av stålverket i Luleå.  
 
Inom några år påbörjas med största sannolikhet en ny långsiktig planeringsomgång vars 
beslut börjar gälla före utgången av pågående planeringsperiod, dvs. före år 2021. Om 
Norrbotniabanan inte kommer med i den nationella plan som då beslutas är det rimligt anta 
att de åtgärder som hamnat utanför den nu föreslagna nationella planen istället tas med i 
följande planeringsomgångar. Av de totalt 13 objekt på sträckan Vännäs-Boden som finns 
med som förslag till åtgärder i Åtgärdsplaneringen finns inga med som utpekade åtgärder i 
nollnivån i förslaget till nationell plan.13 Följande sex åtgärder av dessa bedöms som rimliga 
att ta med i JA för Norrbotniabanan. Tidpunkt för antagen byggstart av åtgärderna har mot 
ovanstående bakgrund förlagts i slutet av eller utanför nuvarande planeringsomgång.  
 

• Åtgärder för anpassning för persontrafik på sträckan Hällnäs-Boden för att förbättra 
förutsättningarna för Norrtågs planerade trafik.   

• En ny mötesstation vid Kalltjärn mellan Hällnäs och Yttersjön.  
• Två linjerätningar inklusive brobyten, där linjerätningarna är nyinvesteringar och 

brobytena reinvesteringar 
• Två åtgärder för elkraftförstärkning. 

 
Den nya mötesstationen vid Kalltjärn finns med i nivå +15 %. De övriga fem åtgärderna har 
funnits med eller finns fortfarande kvar i planeringen i olika potter. Se vidare under avsnittet 
Ekonomi och Planering/Anläggningskostnad inkl. riskbedömning och ev. finansiering för 
redovisning av kostnader, antagna byggstartår och fördelning i tid.   

                                                        
 
12 ÅF-Infrastruktur AB. PM: Delutredning avseende kostnader för överflyttning till andra transportsätt eller 
lagerhållning, vid totalt kapacitetsbortfall på Stambanan norr om Hällnäs. 2008-10-19. 
13 ÅF-Infrastruktur AB. Banverket Investeringsdivisionen Luleå, Norrbotniabanan. Teknisk och kapacitets 
jämförelse Norrbotniabanan kontra Stambanan genom övre Norrland. 2009-10-13. 
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De viktigaste effekterna. Med Norrbotniabanan skapas möjligheter att åtgärda svagheterna 
med nuvarande järnvägssystem för både godstrafiken och persontrafiken. De viktigaste 
godstrafikeffekterna är ca 5-15 mil kortare transportsträckor, 0,5-3,0 timmar kortare 
transporttid och 300-700 ton tyngre tåg samt högre leveranssäkerhet till följd av 
omledningsmöjligheter14 till Stambanan genom övre Norrland via tvärbanorna 
Skellefteåbanan och Piteåbanan. Detta medför en förbättrad konkurrenskraft för företag i 
regionen och företag söderut i senare förädlingssteg. Norrbotniabanan bidrar också till att 
uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och för 
internationella transporter längs det transeuropeiska nätverket via Botniska korridoren. De 
mest betydande persontrafikeffekterna är kraftigt förkortade restider på upp till 2 timmar med 
tåg och 28-38 fler turer per dag med persontåg mellan kuststäderna jämfört med parallell 
sträcka på Stambanan genom övre Norrland i dagsläget. För tågresenärerna i Skellefteå och 
Piteå ökar tillgängligheten då av- och påstigning kan ske i anslutning till stadskärnorna till 
skillnad mot nuläget då tågresenärerna från dessa städer hänvisas till buss eller bil till och 
från Bastuträsk respektive Älvsbyn. De förbättrade restiderna, det ökade tågutbudet och den 
ökade tillgängligheten ökar det totala resandet på järnväg av resenärer inom och utanför 
Norrbotniabanestråket samt medför ökad arbetspendling och bättre matchning på 
arbetsmarknaden vilket bidrar till ökad regional utveckling.  
 
 
EKONOMI OCH PLANERING 

Anläggningskostnad inkl. riskbedömning och ev. finansiering 
Den samlade effektbedömningen bygger på följande beräknade anläggningskostnader i 
Utredningsalternativet (UA) och Jämförelsealternativet (JA) exklusive skattefaktorer samt 
produktionsstöd i UA. Produktionsstöd omfattar projektadministration (block 1) samt 
utredning och planering (block 2) i Banverkets anläggningskostnadskalkyl och utgör s.k. 
sunk-costs, dvs. kostnader som finns nedlagda oavsett om UA-åtgärden genomförs eller inte. 
Anläggningskostnaderna är beräknade enligt den successiva kalkylmetoden, där de 
variationer och osäkerheter som naturligt finns med vid bedömningen av kostnaden för ett 
projekt beaktas med hjälp av etablerade statistiska metoder. För kostnader som anges med 50 
% säkerhetsintervall är sannolikheten lika stor att beloppet underskrids som att det 
överskrids. Med 85 % säkerhetsintervall är det 85 % sannolikhet att beloppet inte överskrids. 

                                                        
 
14 Den dubbelspårsfunktion som uppkommer av att Stambanan genom övre Norrland och Norrbotniabanan 
är parallella och att det kommer att finnas möjligheter till omledning av trafiken mellan de två banorna 
minskar de negativa effekterna av kortvariga förseningar i form av sämre punktlighet och långvariga 
förseningar i form av längre avbrott i trafiken. De kortvariga förseningarna uppkommer bl.a. av 
infrastrukturhållarens akuta underhållsåtgärder som inte finns planerade i aktuell tågtidtabell (eg. beroende 
på bristande långsiktigt underhåll). Eller av tågföretagens problem att kunna undvika och i tid upptäcka 
exempelvis fastfrusna hjul på lok och vagnar vilket i annat fall leder till tillplattning av hjulen och rälsbrott 
eller nötta strömavtagare vilket i annat fall leder till nedrivna spårledningar. De långvariga förseningarna 
kan uppkomma av avbrott i trafiken till följd av exempelvis raserade broar orsakade av t.ex. höga 
vattenflöden eller omfattande urspårningar orsakade av bl.a. solkurvor eller olyckor vid plankorsningar. 
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I anläggningskostnaden ingår statens och kommunens statsbidragsberättigade kostnader för 
anläggningar i anslutning till ett resecentrum i form av anslutningsvägar, bussytor, p-platser, 
gångytor och väntutrymmen, dock inte för kommersiella fastigheter. Den kostnaden är 340 
mnkr. 
 
Beräknade anläggningskostnader i UA och JA i miljoner kronor i 50 % respektive 
85 % säkerhetsintervall utan skattefaktorer i UA och JA samt utan produktionsstöd 
i UA  

Prisnivå 2008-06 Prisnivå 2006-medel Prisnivå 2008-06 Prisnivå 2006-medel

UA-kostnad 21 725 20 415 24 681 23 193

JA-kostnad* 773 726 797 749

50 % säkerhetsintervall 85 % säkerhetsintervall

 
 
Utredningsalternativet. Tre av sex planerade järnvägsutredningar är utställda och remissade 
och en järnvägsutredning ställs ut under år 2009. De två resterande järnvägsutredningarna har 
fått startbeslut. Se nedan under avsnittet Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan. De 
genomförda och pågående järnvägsutredningarna omfattar ca två tredjedelar av hela sträckan 
samt de komplicerade passagerna genom samtliga städer norr om Umeå. Anslutningen till 
Umeå norrifrån bedöms bli förhållandevis okomplicerad då den ansluts till anläggningar som 
för närvarande håller på att byggas i samband med anslutningen av Botniabanan till Umeå 
söderifrån.   
 
Anläggningskostnaderna är baserade på erfarenheter från de näraliggande och relevanta 
referensprojekten Botniabanan och Haparandabanan med avseende på kostnadsnivå, 
byggbarhet, teknik och miljöhänsyn. Botniabanan och Norrbotniabanan har i princip samma 
anläggningskrav och trafikering men terrängförutsättningarna är mer gynnsamma i 
Norrbotniabanestråket. I anläggningskostnaderna finns stora kostnadsspann som tar hänsyn 
till relativt stora ekonomiska osäkerheter. Men extrema förutsättningar, t.ex. extraordinärt 
geotekniska problem motsvarande de som uppstått i samband med bygget av järnvägen 
genom Hallandsås eller extrema nederbördsmängder som leder till nya sträckningar av 
älvarna beaktas inte. I planeringen har dock hänsyn tagits till de ökade nederbördsmängder 
och stigande havsnivåer som i nuläget förväntas av den pågående klimatförändringen. Detta 
gäller både val av de korridorer där banan är tänkt att gå och utformningen av banan längs 
korridorerna. 
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En tvådagars osäkerhetsanalys av anläggningskostnaden i UA har genomförts.15 Därutöver 
har en oberoende konsult gjort en kalkyl som styrker rimligheten i totalkostnaden16.  
 
Medfinansieringsavtal för de två sista järnvägsutredningarna JU 110 och JU 150 har tecknats med 
Norrbotniabanan AB. Se vidare nedan under avsnittet Planeringsläge, fysisk och ekonomisk 
plan. Diskussioner/utredning om finansieringslösningar för byggande av banan pågår.    
 
Byggtiden i UA omfattar kalkylmässigt 10 år och kostnaderna under perioden antas bli fördelade i 
princip lika med fördelningen för Botniabanans kostnader17. Kostnaderna är relativt låga de första 
5 åren och stiger därefter till år 7 för att sedan avta. Se figur nedan. I kostnadskalkylen antas 
enligt projekthypotesen att byggstart sker år 2017. I den samhällsekonomiska kalkylen har 
samtliga anläggningskostnader före år 2017 som inte tillhör block 1 och 2 förts till år 2017 som 
kalkylmässigt blir år 1, dvs. år 2010.   
 
Jämförelsealternativet. I nedanstående tabell redovisas ingående åtgärder i JA med kostnader i 
prisnivå 2008-06 samt antaget byggstartår. 
 
JA-åtgärder Norrbotniabanan 
 Kostnad 

nyinvestering 

Antaget 

verkligt 

byggstartår  

Byggtid Kalkylmässigt 

byggstartår 

Anmärkning 

Stambanan genom övre 
Norrland, anpassning 
för persontågstrafik 
(Hällnäs-Boden) 

27,5 mnkr 2017 2 år 1 Finns troligen med i marknadspott i ÅP 

(ej beslutad). 

Hällnäs och Yttersjön 
(Kalltjärn). Ny 
mötesstation.   

80 mnkr 2017 2 år 1 Finns med i nivå +15 % i ÅP. 

Vännäs-Bastuträsk, 
linjerätning förbi 
Åsträsk inkl brobyte 

180 mnkr 2022 2 år 6 Den totala kostnaden är 255 mnkr, där 

75 mnkr är reinvesteringskostnad för 

brobytet. Antagen tidpunkt för 

reinvestering är år 2022 i JA och år 2030 

i UA 
Bastuträsk-Älvsbyn, 
linjerätning Myrheden 
inkl brobyte 
 

93 mnkr 2022 2 år 6 Den totala kostnaden är 98 mnkr, där 5 

mnkr är reinvesteringskostnad för 

brobyte. Antagen tidpunkt för 

reinvestering är år 2022 i JA och år 2030 

i UA 

                                                        
 
15 Mats Persson och Jukka Olli. Moderatorer: Futura. Osäkerhetsanalys - En kostnadsanalys med 
Successivprincipen av projekt Norrbotniabanan. Genomförd 8-9 september 2008. 
16 Sture Åberg Malmfälten AB och Per-Erik Wallin A-Metodik AB. Rapport Kalkylkostnader 
Norrbotniabanan. Luleå den 30 oktober 2008. 
17 Botniabanan AB. Figur Total arbetsstyrka och större maskiner i projekt Botniabanan 1999-september 
2009.   
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Stambanan genom övre 
Norrland, Borlänge-
Luleå ökad kraft för 
tunga tåg 
 

323 mnkr 2019 5 år 3 Finns troligen med i en pott för 

kraftförsörjningsåtgärder i ÅP (ej 

beslutad). 
Bastuträsk-Rönnskär 
AT-system  
 

69 mnkr 2019 2 år 3 Finns troligen med i en pott för 

kraftförsörjningsåtgärder i ÅP. 
Summa kostnad 772,5 mnkr     

 
Kostnaden i JA på 772,5 mnkr utgör 3,6 % av investeringskostnaden 21 725 mnkr i UA. I 
nedanstående figur redovisas fördelningen av kostnader i UA och JA. 
 
Kostnadsfördelning UA och JA Norrbotniabanan. 
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Komplexitet och möjlighet till etappindelning 
I ett regeringsuppdrag från 2003 gjordes bedömningen att det krävdes minst två etapper, 
Umeå-Skellefteå och Skellefteå-Piteå-Luleå på grund av den långa sträckan. Etappen 
Skellefteå-Luleå ansågs bäst gynna både gods- och persontrafik och delen Piteå-Luleå i 
synnerhet bäst gynna persontrafik.18 I ett regeringsuppdrag från 2004 gjordes en specifik 
studie av en etappindelning där slutsatsen blev att delen Skellefteå-Piteå bör byggas först då 
den delen ger största omedelbara nyttorna för industrin och större flexibilitet inför fortsatt 
utbyggnad. Dessutom är det en kortare sträcka jämfört med delen Umeå-Skellefteå för en 
första etapp.19 Mot bakgrund av bl.a. att deletapperna var för sig ger sämre lönsamhet är 
Banverkets tydliga ståndpunkt att ett principbeslut måste finnas om helheten innan en 
eventuell första etapp påbörjas.  

                                                        
 
18 Banverket. Ny järnväg Umeå-Luleå. Rapport till regeringen. 2003-03-10. 
19 Banverket.  Norrbotniabanan Umeå-Luleå. Studier av etapputbyggnad. Redovisning av 
utredningsuppdrag. 2004-04-05.  
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Tidshorisont 
En samhällsekonomisk kalkyl för Norrbotniabanan har genomförts med utgångspunkt från 
följande kalkylmässiga tidshorisonter: 

• Byggstartår: 2010 
• Beräknat öppningsår: 2020 
• Diskonteringsår (jämförelseår): 2010 
• Basår (utgångspunkt för trafikmängd och effektberäkning): 2020 
• Prognosår (efterfrågeberäkning och effektberäkning): 2020 

Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan 
Tankarna om Norrbotniabanan har funnits i ett antal år och flera utredningar, beslut och 
rapporter har tagits fram i den inledande planeringsprocessen. 
 
Banverket fick den 10 december 2002 regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
ny järnväg på sträckan Umeå-Luleå-Haparanda. Uppdraget redovisades i mars 2003 i 
rapporten ”Ny järnväg Umeå-Haparanda”.20 Banverkets rekommendation av arbetet var att 
bygga ut sträckan Boden-Kalix-Haparanda enligt förslaget till Framtidsplan för åren 2004-
2015. För beslut om utbyggnad avseende sträckan Umeå-Luleå rekommenderade Banverket 
fördjupade analyser och helst även erfarenheter av trafikeringen på Botniabanan. Studier av 
en tänkbar etapputbyggnad av sträckan Umeå-Luleå rekommenderades också (se ovan under 
avsnittet Komplexitet och möjlighet till etappindelning). I rapporten utvärderas två alternativa 
sträckningar för Norrbotniabanan och en uppskattning av kostnader och en 
samhällsekonomisk kalkyl presenteras. 
 
I Banverkets Framtidsplan, som fastställdes av regeringen den 19 februari 2004, avsattes tre 
miljarder kronor för en inledande etapputbyggnad med en planerad byggstart för 
Norrbotniabanan år 2010. I framtidsplanen formuleras en strategi för person- och 
godstrafiken i vilken städerna utmed Norrlandskusten, liksom Stockholm, Göteborg och 
Malmö, förbinds med snabba persontåg i hastigheter över 200 km/h. Enligt uppdrag i 
Banverkets regleringsbrev för 2004 redovisade Banverket i april samma år förslag till 
etappindelning för en eventuell utbyggnad av Norrbotniabanan. Sträckan Skellefteå-Piteå 
föreslogs som första etapp (se avsnittet Komplexitet och möjlighet till etappindelning ovan). 
 
I den reviderade Framtidsplanen som togs fram under år 2007 men som ännu inte formellt 
trätt i kraft har Norrbotniabanan etapp 1 senarelagts till efter år 2015. 
En grundlig analys i enlighet med transportpolitikens ”fyrstegsprincip” har tagits fram i 
förstudieskedet (kapitel 3 i respektive förstudie) och med den som grund har Banverket 
beslutat att det krävs en ny järnväg längs kusten för att nå målen om långsiktig hållbarhet 

                                                        
 
20 Banverket. Ny järnväg Umeå-Luleå. Rapport till regeringen. 2003-03-10 
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både för näringsliv och för medborgare. Se vidare nedan under Sammanhang/Alternativa 
åtgärder för att uppnå syftet. 
 
Förstudier för Norrbotniabanan för delarna Umeå – Skellefteå, Skellefteå – Piteå och Piteå– 
Luleå har färdigställts under våren 2006. Se Referenser.  
 
För närvarande pågår fyra järnvägsutredningar (JU) av totalt sex erforderliga. Det är JU 120 
(Robertsfors-Skellefteå-Ostvik), JU 130 (Ostvik-länsgränsen), JU 140 (länsgränsen-Piteå) 
och JU 160 (Södra Gäddvik-Luleå). JU 120-140 har ställts ut och remissats under år 2008 och 
fastställelse beräknas ske under år 2009. JU 160 beräknar man ställa ut för remiss under 2009 
och fastställelse beräknas ske år 2010. Se Referenser. Startbeslut för de två kvarvarande 
järnvägsutredningarna, JU 110 (Umeå-Robertsfors) och JU150 (Piteå-Södra Gäddvik) togs 
2009-09-18. Dessa beräknas vara färdigställda år 2011. 

Konsekvenser 2020 om Norrbotniabanan inte blir av 
Ifall inte Norrbotniabanan kan tas i bruk före år 2020 finns det stor risk för att 
konkurrenskraften för svensk malm-, stål- och skogsindustri försvagas. Detta får 
konsekvenser både i regionen men även på andra platser i Sverige som är beroende av råvara 
och förädlade produkter från övre Norrland för vidare förädling. Vidare förblir 
kollektivtrafiken svag norr om Umeå på grund av att järnväg saknas och att buss tar för lång 
tid. Detta leder till att önskvärd regionförstoring sannolikt inte kan realiseras. 
 
 
SAMMANHANG 
Andra förutsättningar av betydelse   
Norrbotniabanan är en viktig systemlänk för att uppnå en komplett kustnära bana från 
Stockholm till Haparanda (delar av Ådalsbanan, samt Botniabanan och Norrbotniabanan är 
egentligen en förlängning av Ostkustbanan) längs den sträcka där industrier och befolkning är 
koncentrerade. Norrbotniabanan är nödvändig för att uppnå ett sammanhållet och bättre 
fungerande nät för godstransporter genom landet och för internationella transporter längs det 
transeuropeiska nätverket via Botniska korridoren. I ett s.k. non-paper från november 2008 
som Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna samt Baltikum skickade in till 
Europeiska Kommissionen inför kommissionens arbete med nya riktlinjer för TEN-nätet 
framhålls Botniska korridoren som en av de viktigast nya projekt som bör prioriteras21. Via 
kopplingen till Malmbanan och Haparandabanan kompletterar Norrbotniabanan kopplingen 
mellan Sveriges, Finlands och Norges järnvägsnät. I ett nordiskt och europeiskt perspektiv 

                                                        
 
21 Nordic-Baltic TEN-T working group (Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden). 
Revision of TEN-T guidelines 2010. Viewpoints of the Nordic-Baltic TEN-T Working Group. Non-paper. 
November 19, 2008.  
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kommer Norrbotniabanan därför att få positiva systemeffekter som del i en länk mellan norra 
Norge/Finland/nordvästra Ryssland och den europeiska kontinenten.22  

Relation till andra åtgärder 
Åtgärdens effekter är direkt beroende av en nära samplanering med kommuner och andra 
intressenter samt kommunernas och regionens satsningar på t.ex. resecentrum, 
vägombyggnader, anslutningar och regional tågtrafik. Statsbidragsberättigade kostnader ingår 
i anläggningskostnadskalkylen med kommunen som huvudman.   

Alternativa åtgärder för att uppnå syftet 
Lösningar på identifierade problem inom transportsektorn skall prövas förutsättningslöst och 
åtgärder som nyttjar befintliga transportsystem skall alltid övervägas innan beslut om nya 
investeringar tas. Den så kallade fyrstegsprincipen innebär att åtgärder prövas i fyra steg med 
beaktande av kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Enligt kapitel 3 i förstudierna har 
följande åtgärder utretts och prövats:  

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 
- Godstrafik – utveckling av sjöfarten och lastbilstrafiken 
- Möjlig utveckling av befintlig kollektivtrafik 
- Förändrat behov av resor 
- Möjlig förändring av prisbilden – subvention av kollektivtrafiken 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägsnät och fordon 
- Godstrafik – ökad tågvikt/vagnvikt med nya kraftfulla lok 
- Persontrafik – möjliga tidtabellsförändringar för att påverka restiden 
- Persontrafik – införande av moderna motorvagnståg 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

- Större ombyggnader av befintlig järnväg 
- Ny järnväg längs kusten 

Slutsatsen av analysen enligt fyrstegsprincipen är att de tre första stegen och större 
ombyggnad av befintlig järnväg i fjärde steget inte är tillräckliga för att nå de uppsatta målen.  
 
Som ett komplement till fyrstegsprincipen har Banverket genomfört en ändamålsanalys för 
Norrbotniabanan i förstudieskedet.23 I ändamålsanalysen har en jämförelse gjorts på 
systemnivå av: 

                                                        
 
22 Länsstyrelsen i Västerbottens och Norrbottens län. Infrastrukturplaner 2010-2019 - positionsdokument för 
Västerbottens och Norrbottens län. Oktober 2007.   
 Norrtåg, Norrbotniabanegruppen m.fl. Botniska korridoren – översiktlig, inledande studie av 
förutsättningar och samhällsekonomi. Slutrapport. 26 juni 2008. 
 CPMR. CPMR comments and proposals on the European Commission’s proposal dated 1st October 2003 
concerning revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T). Technical Note of the General 
Secretariat - January 2004. Executive Summary. 
Kommunikationspolitiska rådet i Norrbotten. Protokoll. Luleå 2008-12-02.  
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• Dagens situation på Stambanan genom övre Norrland, kompletterat med planerade 
åtgärder och vidmakthållande enligt framtidsplanen, motsvarar Nollalternativet 

• En standardhöjning av Stambanan genom övre Norrland, motsvarande 
Nollplusalternativet (det mer omfattande alternativet för både person och godstrafik) 

• En järnväg längs kusten, Umeå-Luleå (Norrbotniabanan)  
 

Slutsatsen av ändamålsanalysen är entydigt att en ny järnväg längs kusten är det enda 
alternativet som uppfyller det övergripande ändamålet om en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Motiven beskrivs med utgångspunkt i de tre delmålen ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling enligt avsnitt 1.2 i förstudierna. Motivbilden kan 
sammanfattas med att väsentligt större system- och samhällseffekter förväntas med en ny 
järnväg.  
 
Mot bakgrund av analysen enligt fyrstegsprincipen och ändamålsanalysen har Banverket tagit 
ställning till att det krävs en ny järnväg längs kusten för att nå målen om långsiktig hållbarhet 
för både näringsliv och medborgare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 
23 Banverket. Ändamålsanalys för förstudien av Norrbotniabanan. BRNT 2005:11. Slutrapport 051012. 
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PRISSATTA EFFEKTER ENLIGT SAMKALK24 
Kalkylförutsättningar (specifika för Åtgärdsplaneringen där inte annat anges) 

Diskonteringsår 2010 

Byggtid, antal år (projektspecifik) 10 

Byggstartår (kalkylmässigt) 2010 

Trafikstartår (kalkylmässigt och projektspecifikt) = 2010 + Byggtid-1 2020 

Kalkylperiod från trafikstart 40 år 

Bedömningsperiod (2010 + byggtid + kalkylperiod-1) 2059 

Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år 100 

Prisnivå 2006 

Prognosår och scenario 

2020 EET 

Personprognos: 

P08142020UA_NBBrev081017 

Godsprognos: 
G08012020Bas+överflyttade 

volymer från lastbil och fartyg 

enligt reviderad Godstrafikstudie 

nov. 200525 vilka bedöms falla 

inom ramen för Bas-prognosens 

totala godsvolymer i stråket. 

Årlig resandetillväxt 
T.o.m. år 2020: 1,73 % 

Fr.o.m. år 2021: 1,73 % 

Årlig godstillväxt 
T.o.m. år 2020: 0,88 % 

Fr.o.m. år 2021: 0,88 % 

ASEK nivå 4 

    

Ekonomisk livslängd  
I BVH 706 anges att den ekonomiska livslängden är 100 år för det fall där en ny järnväg med 
långlivad strategisk betydelse dras i en helt ny sträckning.26 Mot bakgrund av banans 
strategiska betydelse för Sveriges och Europas råvaruförsörjning och 

                                                        
 
24 Alternativt enligt annat verktyg eller handräkning. När Samkalk har använts får det resultatuttaget utgöra 
grund för tabellen. 
25 Norrbotniabanegruppen/ÅF-Infraplan. Norrbotniabanan, Godstrafikstudie Norrbotniabanan, Slutrapport, 
30 november 2005. Under år 2006 genomfördes kompletterande intervjuer. 
26 Se avsnitt 5.17.5 i Banverket. BVH 706. Beräkningshandledning. Hjälpmedel för samhällsekonomiska 
bedömningar inom järnvägssektorn. 2009-09-01. 
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befolkningsutvecklingen i kustkommunerna bedömer Banverket att det är rimligt anta att den 
ekonomiska livslängden för Norrbotniabanan är 100 år:  
 
Strategisk betydelse för Sveriges industri och Europas råvaruförsörjning. Enligt avsnittet 
Sammanhang/Andra förutsättningar av betydelse samt relation till andra åtgärder ovan 
framstår Norrbotniabanan i ett europeiskt perspektiv som en viktig länk i den Botniska 
korridoren vilken i sin tur binder samman den Nordiska triangeln med det öst-västliga stråket 
Northern Axis som går från Narvik via Malmbanan och Haparandabanan till Ryssland. Som 
också framgått ovan är (västra, centrala och södra) Europa beroende av förstärkta 
transportmöjligheter för råvaror från norra Europa i form av en Norrbotniabana. Även södra 
Sverige är beroende av råvaror och förädlade produkter från Norra Sverige för sin 
sysselsättning i form av ytterligare förädling. Konkurrenskraften i dessa senare förädlingssteg 
förbättras om transportinfrastrukturen förstärks med Norrbotniabanan.27 Livslängden på de 
olika industrierna längs Norrlandskusten är svår att förutsäga. Råvaror i form av bl.a. 
mineraler och skog har troligen längre livslängd, där t.ex. mineralfyndigheterna är väsentligt 
större än det som idag är brytvärt (= malm) givet råvarupriser, infrastruktur etc.28. För att 
kunna utvinna och förädla råvarorna krävs ekonomiska förutsättningar i form av bl.a. en väl 
fungerande infrastruktur.  
 
Befolkningsutveckling i kustkommunerna. Befolkningsutvecklingen i norra Sverige är 
negativ sett till hela regionen. För de kustkommuner som Norrbotniabanan i första hand 
betjänar, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är bilden en annan. Där har det de senaste 25-40 
åren i huvudsak skett en positiv utveckling. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer. 
Skellefteå, Piteå och Luleå uppvisar en stabil eller positiv utveckling.29 Den framtida 
utvecklingen är givetvis svårbedömd, men en ny kustnära järnväg, som med snabba tågresor 
förbinder de befolkningstäta orterna längs Norrlandskusten, skulle genom den regionala 
utvecklingen som sannolikt blir följden kunna vara en viktig bidragande faktor till att den 
positiva befolkningsutvecklingen i Norrbotniabanestråket kvarstår. Av den Samlok-analys 
som gjorts i anslutning till persontrafikanalysen i Sampers/Samkalk framgår att befolkningen 
i Norrbotten och Västerbotten ökar med mellan 0,1 och 0,4 %.30  

                                                        
 
27 Se t.ex. sid. 4 i Norrtåg, Norrbotniabanegruppen m.fl. Botniska korridoren – översiktlig, inledande studie 
av förutsättningar och samhällsekonomi. Slutrapport. 26 juni 2008, sid. 30 i Regeringens proposition 
2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt och sid. 4-6 i Länsstyrelsen 
Västerbotten och Norrbotten. Analys av norrbottniska och västerbottniska naturresursers betydelse för 
hållbar tillväxt. 2008-04-25.  
28 Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbotten. Analys av norrbottniska och västerbottniska naturresursers 
betydelse för hållbar tillväxt. 2008-04-25. 
29 Europaforum Norra Sverige. Vad är EFNS/Detta är Norra Sverige/Befolkningsutveckling och en åldrande 
befolkning.  
Pantzare Information AB. Regionfakta.com. 
Umeå kommun. Umeå! En av Sveriges snabbast växande kommuner. Juni 2007. 
30 Jfr sid. 27 i Mats Johansson, KTH. Svenska regioner i ett EU-perspektiv. Urban struktur och hållbar 
befolkningsutveckling. Exemplet Mellannorrland. Transportforum 2009. 
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Nyckeltal  
Nyckeltal 
samhällsekonomisk  

effektivitet31 

Kolumn nr 2-17 är Känslighetsanalyser med Investeringskostnad 50 % säkerhetsnivå och 

Huvudanalysens övriga förutsättningar där inte annat anges. G och/eller P anger att 

godstrafik och/eller persontrafik berörs. 

 1. Huvudanalys Investeringskostnad 50 % säkerhetsnivå 

 2. Huvudanalys Investeringskostnad 85 % säkerhetsnivå 

 3. Noll trafiktillväxt efter år 2020 (G och P) 

 4. Hög trafiktillväxt efter år 2020 (1,5 ggr normal) (G och P) 

 5. Högre långväga tågtaxor + 25 % (P) 

 6. Lägre fordonskostnad järnväg -25 % (G och P) 

 7. Högre CO2-värdering (3,5 kr/kg istället för 1,5 kr/kg) (G) 

 8. Referensscenario motsvarande Huvudanalys (G och P) 

 9. Inbyggd potential bandel - endast på NBB (G) 

 10. Inbyggd potential bandel - från start till målpunkt (G) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nettonuvärde 208 -2 559 -3 148 2 349 444 501 944 609 441 992 

Nettonuvärdekvot, NNK 0,01 -0,11 -0,18 0,13 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,06 

Nyttokostnadskvot, NK 0,01 -0,12 -0,19 0,14 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 

Investeringskostnad 

minus Restvärde 

(diskonterat inkl. SF) 

17 608 20 075 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 

 
Forts Nyckeltal samhällsekonomisk effektivitet 
 11. Godsprognos Hög (Ökn. jfr Bas-prognos enl. SSAB:s uppgifter. Ej rule-of-the-half) (G) 

 12. Nyskapade godsvolymer enl. Godstrafikstudie. (Med rule-of-the-half) (G) 

 13. Godsprognos Hög + Nyskapade volymer (G) 

 14. Referensscenario med Godsprognos hög (G och P) 

 15. Referensscenario med Nyskapade volymer (G och P) 

 16. Referensscenario med Godsprognos hög och Nyskapade volymer (G och P) 

 17. Leveranssäkerhet produktionsbortfall 0,9 mdkr av avbrott vart 15:e år (G och P) 

 11 12 13 14 15 16 17    

Nettonuvärde 537 270 599 922 669 982 829    

Nettonuvärdekvot, NNK 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,06 0,05    

                                                                                                                                                              
 
WSP Analys & Strategi. Rapport Samlok Norrbotniabanan. 2009-04-15. 
31 Nettonuvärde=Nytta-Kostnader, NNK=Nettonuvärde/(Investeringskostnad-Restvärde), 
NK=Nettonuvärde/Kostnader. Kostnader=(Investering-Restvärde), Drift, Underhåll, Reinvestering och 
skattefaktor(er). 
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Nyttokostnadskvot, NK 0,03 0,02 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05    

Investeringskostnad 

minus Restvärde 

(diskonterat inkl. SF) 

17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608 17 608    

 
Huvudkalkylen är som framgår ovan beräknad med utgångspunkt från EET-scenariot som 
bygger på en ambitiösare klimatpolitik och därmed bl.a. högre drivmedelsskatter. I ett antal 
av känslighetsanalyserna ovan är lönsamheten beräknad enligt ett Referensscenario med 
oförändrad klimatpolitik.32 Regeringens aviserade politik bedöms ligga någonstans mellan 
dessa scenarier.33 Om det verkliga scenariot ligger mitt mellan EET- och Referensscenariot 
uppgår huvudanalysens NNK till 0,02, dvs. valet av scenario har liten påverkan på 
kalkylresultatet. 
 
Av känslighetsanalyserna framgår att kalkylen är känsligast för ändringar i 
anläggningskostnad (till 85 % säkerhetsnivå) och trafiktillväxt (till noll respektive 1,5 gånger 
normal nivå). NNK varierar för dessa mellan -0,18 och 0,13, dvs. i genomsnitt strax under -
0,0. NNK för övriga analyser varierar mellan 0,02 och 0,06, dvs. i genomsnitt strax över 0,0. 
Ändringar i bl.a. godsprognosen eller i kvaliteten på banan har var för sig obetydlig påverkan 
på resultatet. Den beräknade lönsamheten i huvudanalysen med NNK = 0,0 (0,01) bedöms 
därför vara stabil. Andra kombinationer av förändringar är naturligtvis möjliga. Om 
investeringskostnaden ökar samtidigt som trafiktillväxten är noll eller negativ blir den 
lönsamhet som beräknas utifrån prissatta effekter betydligt sämre. Om investeringskostnaden 
hamnar inom 50 % säkerhetsnivå och ett flertal av de övriga positiva förhållandena som t.ex. 
ökade godsvolymer och hög trafiktillväxt föreligger blir den beräkningsbara lönsamheten 
stabilare.  
 
 
 
 
 
Kostnadseffektivitet34  
Trafiksäkerhet (Mkr/DSS): 142          Restid (kr/timme): 178  

                                                        
 
32 Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Lägesrapport. Samhällsekonomi stora 
projekt. 2008-09-29. 
33 Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Alternativa scenariers påverkan på 
lönsamhet. Publikation 2009:98 
34 Kostnadseffektiviteten beräknas som annuitetsberäknad investeringskostnad (ej restvärdesjusterad 
investeringskostnad) dividerat med effekt för prognosår för åtgärden. Nyckeltalen beräknas endast för 
huvudanalysen 
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Samhällsekonomisk effekt Effekt prognosår 2020 Nuvärde, milj kr 

Restid 4 520 000 Persontimmar 35 8 639 Mkr 

Reskostnad 0 Mkr/år -8 Mkr

Vägavgift/vägskatt 0 Mkr/år 0 Mkr

Restidsosäkerhet, förseningar 267 677 Persontimmar 1 353 Mkr

Resenärer 

Komfort 41 Mkr/år 751 Mkr

Transporttid  8 252 078 Tontimmar36 329 Mkr

Transportkostnad 256 Mkr/år 4 098 Mkr

Vägavgift/vägskatt - - -

Restidsosäkerhet, förseningar  866 655 Tontimmar 55 Mkr

Godskunder 

Övriga effekter godskunder - - -

Biljettintäkter 140 Mkr exkl. moms 2 397 Mkr
Trafikföretag 

Trafikeringskostnad37 -92 Mkr exkl. moms -1 730 Mkr

Budgeteffekter 
Drivmedelsskatter, moms, 
banavgifter -165 Mkr/år  -2 654 Mkr

Trafiksäkerhet 31 Mkr/år 536 Mkr

Emissioner HC 1 Mkr/år 11 Mkr

Emissioner NOx 29 Mkr/år 469 Mkr

Emissioner SO2 1 Mkr/år 16 Mkr

Emissioner Partiklar 2 Mkr/år 28 Mkr

Emissioner CO2 71 Mkr/år 1 169Mkr

Externa kostnader 

Slitage38 8 Mkr/år 115 Mkr

Buller 17 Mkr/år 258 Mkr

Plankorsningar väg/järnväg 14 Mkr/år 216 Mkr

Barriär - - -
Övrigt 

Leveranssäkerhet 25 Mkr/år 301 Mkr 

Drift och underhåll, väg  38 Mkr/år 573 Mkr 

Drift och underhåll, järnväg  -13 Mkr/år -213 Mkr 

Reinvesteringar, järnväg  69 Mkr/år 1 107 Mkr 

Investeringskostnad (UA-JA) 50 
% minus Restvärde, inkl. SF 

 - - 17 608 Mkr 

Nettonuvärde  - - 208 Mkr 

                                                        
 
35 Samtliga tidskomponenter; åktid, anslutningstid, bytestid, turintervall, förseningstid, ärenden samt 
befintliga/kvarvarande respektive tillkommande/försvinnande trafik 
36 Samtliga  
37 Trafikeringskostnad består av fordonskostnader, omkostnader, overheadkostnader och banavgifter 
(tågtrafik) 
38 Kollektivtrafik och godstrafik på järnväg 
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Den i särklass största positiva kalkylposten är restid vilket beror på kraftigt ökad turtäthet och 
därmed fler resenärer, stora tidsvinster och höga tidsvärden för resenärer. I och med att 
drivmedelsskatterna är höga i EET-scenariot minskar statens intäkter när det sker överflyttning av 
gods och resenärer från väg till järnväg och därmed uppstår en förhållandevis stor negativ 
budgeteffekt. Att reinvesteringarna på järnväg minskar trots en helt ny bana kan förklaras av att 
den befintliga banan har högre trafikbelastning, sämre standard och senaste reinvesteringstillfällen 
längre bak i tiden. Detta medför att de kommande reinvesteringstillfällena hamnar tidigare och 
blir fler inom kalkylperioden med högre nuvärde som följd. Dessutom minskar trafiken på den 
befintliga banan i UA vilket leder till längre reinvesteringsintervall och längre dispositionstider på 
spåret.      
 
Som komplement till ovanstående kalkylsammanställning redovisas effekter på trafiksäkerhet 
och emissioner i följande två tabeller.  
 
Förändrade skadeföljder år 2020  

Kategori Fordon Dödade/svårt 

skadade 

Lindigt 

skadade 

Egendoms- 

skador 

Personbil -1 -3 -12 
Kvarvarande vägtrafik 

Yrkestrafik 0 0 0 

Personbil -1 -2 -6 
Försvinnande vägtrafik 

Yrkestrafik 0 0 0 

Personbil -2 -5 -19 

Yrkestrafik 0 0 0 Totalt vägtrafik 

Totalt -2 -5 -19 

Skillnaden i antal egendomsskador för personbil mellan totala värdet -19 och summan av 
kvarvarande och försvinnande vägtrafik beror på avrundningar.  
 
Förändrade utsläppsmängder av luftföroreningar och koldioxid från Samkalk kompletteras 
med beräkning av effekter för godstrafik på järnväg (utanför Samkalk). 
 
Förändrade utsläppsvolymer av luftföroreningar (ton per år) och koldioxid (1000 ton per år) UA-JA 

Färdmedel HC NOx SO2 Partiklar CO2 

Tåg 0 1 0 0 0 

Övrig spårtrafik      

Flyg -1 -80 -6 0 -19,2 

Buss 0 -4 0 0 -0,3 



 
  

 
Samlad Effektbedömning 28(39) 

Objektnr/Diarienr: F041-8622 

 

 
 

 

Personbil -5 -1 0 0 -4,2 

Yrkestrafik väg -10 -250 0 -5 -21,8 

Sjöfart -1 -47 -32 -2 -1,9 

Totalt all trafik -17 -382 -38 -7 -47,4 

I Yrkestrafik väg ingår även effekter av lastbilstrafik i godskalkylen. 

När hänsyn tas till minskad trafik med lastbil och båt i utlandet till följd av överflyttning av 
gods till järnväg uppgår den totala minskningen av koldioxid till 78 kton per år. 
 
Fördelning av nyttor och kostnader för huvudanalys 50 %, diskonterade till år 2010:  -20 000
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Investeringskostnaden i diagrammet avser restvärdesjusterad investeringskostnad. 
 
EJ PRISSATTA EFFEKTER 
 
 

Typ av effekt/mått Kvantifierad effekt Kvalitativ bedömning/uppskattad storleksordning 

Buller* 

(om ej med i kalkyl) 

Åtgärdsbehov, totalt 

för antal boende 

(åtgärder för att klara 

riktvärden inom- och 

utomhus): ca 2800-

3900, varav ca 1400-

Negativ påverkan. 

I samtliga städer (Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå) finns 

en järnväg idag. I Piteå och Skellefteå är det idag 

väsentligt mindre trafik än den omfattning som förväntas 

på Norrbotniabanan. Mellan städerna passeras ett 10-tal 

byar och mindre samhällen. Vid val av alternativ har man i 
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2100 för att klara 

riktvärden inomhus.*39 

Kostnaden för detta 

ingår i anläggnings-

kostnaden. 

 

 

möjligaste mån undvikit intrång i boendemiljöer där inga 

stationer eller resandeuppehåll planeras. I 

järnvägsutredningarna bedöms Norrbotniabanan kunna 

byggas utan att riktvärden för boendemiljöer överskrids 

(nybyggnad av järnväg). I städerna innebär det att det blir 

hårdare krav på åtgärder (nu befintlig miljö) och 

bullernivåerna bör därför i vissa fall blir lägre. Störningen 

kommer dock att bli mer frekvent i de flesta fall. Ett stort 

antal människor kommer troligen att uppleva sig 

bullerstörda även om riktvärdena inte överskrids. 

Järnvägen kommer att bli ett helt nytt inslag på stora delar 

av sträckan, i tidigare ”tysta områden”, där tystnaden idag 

kan upplevas som en kvalitet. Sammantaget har påverkan 

från buller i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

bedömts ge måttliga negativa effekter eftersom 

riktvärdena för nybyggnad inte ska överskridas.  

Påverkan landsbygd - 

 

Se naturmiljö och landskap nedan. 

Påverkan tätort Se Buller ovan. Negativ påverkan.  

Vid passagen av städerna (Umeå, Skellefteå, Piteå och 

Luleå) går järnvägen till stora delar genom bebyggda och 

exploaterade områden (vägar, flygplatser, industrier, etc.) 

där den befintliga järnvägskorridoren kan nyttjas. Några 

mindre tätorter som inte har järnväg idag är tänkta lägen 

för ett framtida resandeutbyte. För dessa blir järnvägen ett 

helt nytt inslag i miljön och som kan påverka 

samhällsstrukturen på sikt. Påverkan på tätorter består 

främst av buller och barriäreffekter, vilket lokalt kan ge 

stora konsekvenser. Där det finns järnväg idag finns 

möjligheter till förbättrad säkerhet och tillgänglighet 

eftersom Norrbotniabanan byggs med planskilda 

passager. Den visuella påverkan kan lindras genom 

gestaltning och genomtänkt utformning av järnvägen och 

de anläggningar som är förknippade med den. 

Anläggningar i tätortsmiljöer kommer att ges en hög grad 

                                                        
 
39 Uppgifterna är tagna från PM Buller och MKB (MKB är inarbetade i respektive 
järnvägsutredningshandling) och är preliminära bedömningar i järnvägsutredningsskedet. Se Referenser. 
Uppskattade siffror för ej påbörjade utredningar (JU 110/150) baseras på förstudier samt erfarenhetsvärden 
från genomförda järnvägsutredningar 
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av bearbetning. Lokalt kan Norrbotniabanan enligt MKB 

ge måttliga till stora konsekvenser vid passagerna genom 

tätorter. 

Påverkan naturområden Enligt beräkningarna i 

den samhälls-

ekonomiska kalkylen 

minskar utsläppen 

från lastbil, bil, båt och 

flyg till följd av över-

flyttning av trafik till 

Norrbotniabanan. Jfr 

tabell Förändrade 

utsläppsvolymer av 

luftföroreningar (ton 

per år) och koldioxid 

(1000 ton per år) UA-

JA ovan.  

 

Negativ påverkan.  

Kustlandskapet i Norr- och Västerbotten har en påtaglig 

prägel av de tiotalet skogs- och fjällälvar som mynnar ut i 

Bottenviken och som har haft en avgörande betydelse för 

befolkningsstrukturen och uppbyggnaden av norra 

Norrland. De största städerna är lokaliserade vid 

älvmynningarna. Stora delar av landskapets värden är 

samlade i dalgångarna utmed vattendragen, där det ofta 

finns betydande natur-, kultur och friluftsvärden. Där 

dalgångarna närmar sig kustlandskapet finns ofta ett 

bevarandevärt odlingslandskap. Mellan vattendragen, dvs. 

den större delen av sträckan domineras landskapet av 

vidsträckta skogsområden där det finns enstaka större 

skogs-, sjö eller vattenområden med utpekade värden. 

Norrbotniabanan kommer att bli ett helt nytt inslag i dessa 

miljöer. I det stora skogslandskapet, där järnvägen 

underordnar sig landskapet, blir påverkan liten. I de öppna 

odlingslandskapet kan påverkan lokalt bli måttlig till stor. 

Banan kommer bl.a. att korsa två älvar av riksintresse för 

Natura 2000.  I övrigt kommer banan att gå i närheten av 

riksintresseområden för bl.a. fågellivet. Konsekvenserna 

för Natura 2000-områdena blir dock små. I några fall kan 

en tillståndsprövning enligt MB 7 § 28 a bli aktuell. Ett 

antal riksintresseområden berörs också av järnvägen, bl.a. 

rennäringens intressen. I de utredningar som genomförts 

har Banverket gjort bedömningen att järnvägen kan 

byggas utan att påtagligt skada riksintressena. 

Norrbotniabanan kommer att innebära barriäreffekter för 

faunan. Det kan handla om allt från storviltets rörelser 

mellan olika betesområden till barriäreffekter för smådjur 

som nyttjar strandnära marker vid en älv som korsas av 

järnvägen. Barriären består främst av själva järnvägen 

men kan också förstärkas av järnvägens sidoanläggningar 

som t.ex. viltstängsel. De fysiska barriärerna kommer 

bitvis byggas bort t.ex. genom planskilda korsningar och 

viltpassager.  För Norrbotniabanan som helhet kommer 

dock konsekvenserna för landskapets värden att bli små 

till måttliga enligt MKB.  
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Exploateringseffekter Frigörande av mark: 

- 

 

Förändrad 

tillgänglighet: 

SAMLOK-beräkningar 

visar att de största 

lokaliserings-

effekterna uppstår i 

Norrbottens och 

Västerbottens län, där 

befolkningen och 

antal sysselsatta ökar 

med mellan 0,1 och 

0,3 %. I Väster-

norrlands län är 

ökningen 0 %. 40 

Marginell positiv påverkan. 

Exploateringseffekter kan uppkomma p.g.a. dels att själva 

infrastrukturobjektet frigör eller ianspråktar mark, dels 

förändrad tillgänglighet. 

Frigörande av mark. I Umeå, Skellefteå och Byske 

revideras översiktsplaner för förtätning av bebyggelse och 

nya bostäder kopplat till regionalt resande. I Piteå frigörs 

centrala utrymmen när delar av befintlig bangård ersätts 

av nya spår. I nuläget finns inget färdigt underlag men mot 

bakgrund av det centrala läget samt en översiktlig 

bedömning av marknadsvärden är det rimligt anta att 

värdet av nyttan för de som nyttjar de nya lokalerna är så 

stora att det även täcker in saneringskostnaderna. I Luleå 

påbörjas arbetet med en ny översiktsplan hösten 2009. Ett 

flertal intressenter finns redan för exploatering i 

stationsnära lägen.  

Arbetsmarknadseffekter  SAMLOK-beräkningar 

visar att inkomsterna 

sammantaget ökar 

med 650 mnkr. Av 

dessa 650 mkr är 360 

mnkr inte med i den 

samhällsekonomiska 

kalkylen.41  

Marginell positiv påverkan. 

Den ökade tillgängligheten leder till ökade inkomster då 

människor kan ta mer högavlönade arbeten längre bort 

och då bättre matchning på arbetsmarknaden ökar 

produktiviteten. Effekten beräknas ha nått fullt genomslag 

10 år efter trafikstart. 

Restidsosäkerhet/trängsel 

(om ej med i kalkyl) 

Enl. 

kalkylsammanställning

Ingår i den samhällsekonomiska kalkylsammanställningen 

ovan. 

Leveranssäkerhet Inbesparade 

kostnader under 

kalkylperioden för 

produktionsbortfall 

och persontrafik-

Positiv påverkan. 

I grundkalkylen baseras effekter för leveranssäkerhet av 

vad som händer vid ett avbrott på Stambanan genom övre 

Norrland tre dagar vart annat år där transporterna på 

järnväg ersätts av ökad lagerhållning överflyttning av gods 

till lastbil och båt samt resenärer till buss.42 

                                                        
 
40 WSP Analys & Strategi. Rapport Samlok Norrbotniabanan. 2009-04-15 samt Banverket. 
Norrbotniabanan. Samkalk P08142020UA_NBBrev_flygrev, rätt uppräkningstal (090917) (MS 
Exceldokument) 
41 WSP Analys & Strategi. Rapport Samlok Norrbotniabanan. 2009-04-15. 
42 ÅF-Infrastruktur AB. PM: Delutredning avseende kostnader för överflyttning till andra transportsätt eller 
lagerhållning, vid totalt kapacitetsbortfall på Stambanan norr om Hällnäs. 2008-10-19 och PM: 



 
  

 
Samlad Effektbedömning 32(39) 

Objektnr/Diarienr: F041-8622 

 

 
 

 

effekter vid veckolångt 

avbrott vart 15:e år: 

1,2 mdkr (eller 0,9 

mdkr om värdet för 

leveranssäkerhet i 

grundkalkylen räknas 

bort).  

 

Dessa effekter beaktar inte eventuella produktionsbortfall. 

Effekter av ett avbrott där även produktionsbortfall har 

beaktas har beräknats utifrån företagens uppskattningar i 

samband med den plankorsningsolycka som inträffade i 

Ekträsk på Stambanan genom övre Norrland norr om 

Vännäs år 2005. Inbesparade kostnader för 

produktionsbortfall och persontrafikeffekter under 

kalkylperioden är beräknade för ett veckolångt avbrott vart 

15: e år.43  

Företagsekonomisk vinst 

av nyskapade transporter. 

Ökad vinst under 

kalkylperioden mellan 

0,3 och 1,5 mdkr. 

Positiv påverkan. 

De sänkta transportkostnader som Norrbotniabanan 

medför innebär stärkta möjligheter för de stora 

industrierna i stråket att konkurrera på större marknader, 

främst på Europeiska kontinenten. Några av studerade 

industriföretagen i Norrbotniabanestråket bedömer att 

detta kan innebära produktionsökningar för dem som leder 

till förbättrat resultat med mellan 17 och 80 mnkr per år.44 

Det finns även betydande potentialer för 

företagsekonomisk vinst av nyskapade transporter inom 

exempelvis turistnäringen som inte ingår i vidstående 

kvantifierade effekter.  

Godstrafik, omloppstider - Positiv påverkan. 

De stora basindustriernas järnvägstransporter av gods, 

företrädesvis söderut, sker via systemtransporter som 

innebär att tågen går i fasta omlopp. Störningar i dessa 

omlopp med bara några timmar kan leda till problem i 

produktionsprocessen, lagerhållning och leveranstid. 

Dessa effekter är inte beräknade.  

Resecentrum - Marginell positiv påverkan. 

Statens och kommunernas statsbidragsberättigade 

kostnader för anläggningar i anslutning till ett resecentrum 

ingår i anläggningskostnaden. De nyttor som kan kopplas 

till dessa kostnader i form av t.ex. ökad säkerhet, bättre 

                                                                                                                                                              
 
Delutredning avseende kostnader för överflyttning till andra transportsätt eller uteblivna resmöjligheter, vid 
totalt kapacitetsbortfall på Stambanan norr om Hällnäs. 2009-10-19. 
43 Banverket. PM Kontroll och komplettering av tre kalkylposter i Banverkets pågående 
samhällsekonomiska kalkyl. Dnr F 07-895/SA20. BRNT 2007:32. 2009-01-26. 
44 Banverket. PM Kontroll och komplettering av tre kalkylposter i Banverkets pågående 
samhällsekonomiska kalkyl. Dnr F 07-895/SA20. BRNT 2007:32. 2009-01-26. 
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tillgänglighet, ökad komfort, ökad resbenägenhet och 

kortare anslutningstid finns inte med i den 

samhällsekonomiska kalkylen 

*För effekter som har utretts separat hänvisas till referens i referenslistan. 

 
 
Slutsatser om samhällsekonomisk lönsamhet:  
Differens mellan åtgärdens kostnader (diskonterade inkl. skattefaktor(er)) och summan av de 
prissatta effekterna (nuvärdet)= nettonuvärde: 208 mnkr  
 
Om en åtgärd med negativt nettonuvärde ändå ska anses samhällsekonomiskt lönsam (eller 
olönsam trots ett positivt nettonuvärde) måste det sammanvägda Nuvärdet av de ej prissatta 
effekterna minst motsvara detta belopp. Beakta risken för ”dubbelräkning”: 
Känslighetsanalyserna visar att den beräknade lönsamheten av prissatta effekter är stabil. De 
största positiva ej prissatta effekterna är leveranssäkerhets-, exploaterings- och 
arbetsmarknadseffekter. Den största negativa ej prissatta effekten är intrångseffekten i städer 
och landsbygd och övriga naturmiljöer. Summan av de ej prissatta effekterna bedöms vara 
positiv men är avhängigt hur stor vikt ej prissatta effekter ges i förhållande till varandra och 
till de prissatta effekterna. 
 
Upprättarens bedömning av om prissatta och ej prissatta effekter sammantaget tyder på 
samhällsekonomisk lönsamhet (ja/nej/osäkert): Sammantaget bedöms de prissatta och ej 
prissatta effekterna tyda på samhällsekonomisk lönsamhet.   
 
På grund av osäkerheter när det gäller bl.a. anläggningskostnad, total sträcklängd, avstånd mellan 
mötesstationer och persontågens prestanda mm bör en ny samhällsekonomisk bedömning 
inklusive ny Sampersprognos och Samkalkberäkning utföras när samtliga järnvägsutredningar är 
färdigställda.  

FÖRDELNINGSEFFEKTER 

Kortare res- och transporttider på järnväg bidrar på flera sätt till en bred fördelning av nyttor 
till samhället. Unga, gamla, funktionshindrade och ekonomiskt svagare grupper i samhället 
som inte har tillgång till bil kan resa mera självständigt med förbättrad kollektivtrafik. 
Kvinnor reser idag till större del kollektivt än män och gynnas därmed. Banverkets 
kundgrupper gynnas direkt av investeringar i järnvägsnätet medan vägverkets kunder får 
förbättringar indirekt genom bättre framkomlighet på vägar och färre olyckor. 
 
Av de totala nyttorna, inklusive inbesparade kostnader, tillfaller:  

• 61 % resenärerna 
• 26 % godskunderna 
• 15 % samhället i övrigt (miljö, olyckor, buller) 
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• 9 % infrastrukturägaren 
• 4 % järnvägföretag persontrafik 
• -15 % staten (minskade skatteintäkter) 
  

MÅLUPPFYLLELSEBEDÖMNING 

Transportpolitiskt mål Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse 

Tillgänglighet Positivt bidrag. 

Tillgängligheten förbättras då Norrbotniabanan medför bättre turtäthet och kortare 

res- och transporttider, kortare res- och transportavstånd, centralt placerade 

resecentra och goda kopplingar till godsmålpunkter. 

Transportkvalitet Positivt bidrag. 

Transportkvaliteten förbättras då Norrbotniabanan leder till ett transportsystem 

som blir tillförlitligare och flexiblare (dubbelspårsfunktion), tryggare (planskildheter) 

och bekvämare (bättre spårgeometri). 

Säkerhet Positivt bidrag. 

Säkerheten förbättras i och med att den nya banan utformas med planskilda 

korsningar mellan väg och järnväg samtidigt som det blir färre tåg på Stambanan 

som saknar planskilda korsningar i många fall. Vidare sker överflyttning av 

transporter från väg till den statistiskt sett mindre olycksdrabbade järnvägen.  

Miljö Positivt bidrag. 

Bullerstörningar uppkommer samtidigt som åtgärder vidtas för att minska bullret, 

bl.a. i redan störda miljöer då befintliga järnvägskorridorer används i berörda 

städer. Intrång sker i städer och landskap men motverkas av att planskildheter 

utförs, där befintlig infrastruktur redan utgör barriär. Tysta och orörda miljöer 

berörs i viss utsträckning. Överflyttning sker från väg- och sjöfart med minskade 

utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar som följd. För tre av de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen (1-3), som berör begränsad klimatpåverkan och utsläpp av 

luftföroreningar, kommer Norrbotniabanan att aktivt bidra till en positiv 

måluppfyllelse. För sju av delmålen (8, 9, 11-13, 15-16), som är förknippade med 

landskapets olika bevarandevärden, bedöms man genom en god planering kunna 

ta en sådan hänsyn att möjligheterna till måluppfyllelse inte motverkas på vare sig 

regional eller nationell nivå. Resterande delmål (4-7, 10-14) är av liten eller ingen 

relevans för åtgärdens bidrag till måluppfyllelsen.45  

Regional utveckling Positivt bidrag. 

Genom betydligt förbättrade kommunikationer kan arbetsmarknader och övrig 

social service/utbud samverka på ett effektivare sätt och kompetensförsörjningen 

                                                        
 
45 Se kapitel 3.9 i respektive järnvägsutredning inklusive MKB. 
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förbättras. Detta medför en bättre fungerande arbetsmarknadsregion (pendling 

mellan bostäder, arbete, studier etc.) och därmed ett konkurrenskraftigare 

näringsliv.   

Jämställdhet Positivt bidrag. 

Orterna längs Norrbotniabanans sträckning har utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

arbetsmarknader som kompletterar varandra. 46 Studier visar att kvinnor har en 

större benägenhet att åka kollektivt. Norrbotniabanan medför därmed bättre 

möjligheter att nå större arbetsmarknader. Detta gynnar framförallt kvinnor men 

stimulerar generellt till ett minskat bilresande för båda könen i och med ökad 

komfort, kortare restid samt större möjligheter att arbeta under resan.   

Det övergripande målet* Positivt bidrag. 

Norrbotniabanan bidrar till samhällsekonomisk effektivitet (lönsamhet) med hänsyn 

taget till prissatta och icke prissatta effekter varmed den ekonomiska hållbarheten 

bedöms påverkas positivt. Den miljömässiga hållbarheten bedöms som positiv till 

följd av positiv uppfyllelse av nationella miljökvalitetsmål trots lokala negativa 

effekter. Den sociala hållbarheten påverkas positivt av förbättrad tillgänglighet, 

transportkvalitet, säkerhet, jämställdhet samt regional utveckling. Sammantaget 

bedöms åtgärden bidra till en långsiktig hållbar transportförsörjning. 

* Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. 

Målkonflikter 
Åtgärden har lokal negativ påverkan på bl.a. stads- och naturmiljöer. Samtidigt bidrar den 
positivt till målen för tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet och regional utveckling Inom 
delmålet miljö finns både positiva och negativa effekter men på systemnivå bedöms bidraget 
vara positivt mot bakgrund av åtgärdens sammanvägda positiva påverkan på de nationella 
miljökvalitetsmålen.  

Hur väl uppfylls projektmålen?  

Projektmålen för åtgärden är knutna till de transportpolitiska delmålen och då 
Norrbotniabanan bedöms i huvudsak bidra positivt till delmålen får åtgärden önskade 
effekter. Åtgärden är också i god överensstämmelse med mål i regionala utvecklingsplaner47, 
den regionala systemanalys som tagits fram i pågående Åtgärdsplanering48 och kommunala 
översiktsplaner i berörda kommuner49.  

                                                        
 
46 Se kapitel 3.4 i järnvägsutredningarna. 
47 Jfr bl.a. Länsstyrelsen Norrbottens län. Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten. 
2007-04-25. 
48 Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Region 
Västerbotten. Regional systemanalys 2010-2020. De fyra nordligaste länen. Slutrapport 30 september 2008.  
49 Jfr. bl.a.  
Piteå Kommun. Översiktsplan. Fördjupning för Piteå stadsbygd. Oktober 2001. 
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