Inlandsbanans projekt Inlandslänken

Möjligheter med en upprustad bana –
tillväxt och hållbar utveckling inlandet
Näringslivet
Ökad järnvägstransportkapacitet i hela Norrland och
minskad störningskänslighet.
Utveckling genom förbättrad infrastruktur för godstrafik
skapar möjligheter för framtida persontrafik.
Bättre leveranssäkerhet genom redundansmöjlighet medför
bibehållna affärsrelationer och trovärdighet.
Ökad konkurrenskraft.
Naturtillgångar utefter banan kan realiseras och ekonomiskt
bli intressanta för utvinning.

Överflyttning av godstransporter från landsväg till järnväg,
hållbara transporter.

Besöksnäringen
Bättre möjligheter för turisttrafik längs banan,
gynnar besöksnäringen.
Natur- och ekoturism ökar, nu finns förutsättningar
för hållbart resealternativ.
Trafik året runt på banan.
Fler destinationer kan nås med tåg

Kommuner/län och invånare
Möjligheter till
utvecklad
persontrafik/reguljär
kollektivtrafik som är
hållbar.
Fler invånare som vill
och kan bo, då
arbete finns skatteintäkter ökar
för kommuner och
regioner.

Ökad framtidstro –
människor kan bo
kvar.
Ekonomisk tillväxt
för samhälle och
individer.
Social hållbarhet
för människor i
Norrlands inland.

Allt fler i södra Sverige väljer att inte ta körkort –
ökade krav på möjligheter till hållbara
resealternativ.

Gällivare – Mora 105 mil, Arvidsjaur – Jörn 7 mil
Geotekniska undersökningar
Byte av slipers, räls och makadam
Logistiska noder och upplagsplatser längs banan för
nytt och gammalt material
Materialtransporter in till noder och
upplagstransporter
Plankorsningar och vissa driftsplatser byggs om
Trummor byggs om och avvattningsåtgärder görs
Förstärkningsåtgärder, siktröjning och röjning till
banvallar
Bygge av triangelspår: Arvidsjaur, Storuman
(kommunalt projekt), Mora
Fordon och människor i rörelse, lokala etableringar

Stängselåtgärder

Tänkbar/möjlig trafik på ”ny” bana
Östersund – Gällivare: 8-14 tåg/dygn (nu:2)
Östersund – Mora: 14-18 tåg/dygn (nu:6)
Arvidsjaur- Jörn: 4-8 tåg/dygn (nu:avstängd)

Logistiska noder under
entreprenaden
Ort

räls /m

slipers/st

makadam/kubikmeter

Gällivare:

550 000

460 000

720 000

Jörn:

150 000

120 000

190 000

Storuman: 630 000

530 000

840 000

Östersund
n. Lugnvik: 310 000
s. Brunflo: 300 000

260 000
250 000

410 000
400 000

Orsa:

250 000

400 000

300 000

Upplagsplatser mellan noderna
Gällivare – Luspenbryggan
Jokkmok – Maitum
Arvidsjaur – Trollforsen
Sorsele – Bure
Vilhelmina –Lövliden
Strömsund- Stornäset
Berg- Röjan
Ljusdal- Fågelsjö

Lokdragna tåg
max: 100 km/h
snitt: 82 km/h

Motorvagn
max: 140 km/h
snitt: 104 km/h

Natur, miljö, kultur och människor
Passager vid sjöar och
vattendrag/ vattenverksamheter
Vattenskyddsområden
Skyddad natur
Naturreservat/ Natura 2000
Hydrologi i våtmarker

Rennäring

Hantering av gamla slipers/
tillståndsprövningar

Friluftsliv

Miljöstyrning under
byggtiden

Vibrationer

Buller

Kulturmiljö
Förorenade områden
Tillgänglighet

Säkerhet

Dialog – före, under och efter entreprenaden
20 kommuner varav 19 ägare, sex länsstyrelser, myndigheter,
medborgare, sakägare, rennäringen, entreprenörer, övriga
intressenter

Vår ambition
Öppen dialog om en ny
verklighet
Rakt, ärligt, lyssnande
och lärande

Tidplan
September 2018 –april
2019
Förarbeten, ex
nytt material körs ut
September
Banan stängs
för trafik
Vinter 2018
Geotekniska
undersökningar

Juni
Beslut
investering

April 2019- september 2020
Byggtid- Räls, slipers och makadam byts ut.

NU
Rennäringens
förutsättningar

Utbildningsmaterial till
entreprenörer

Januari
Trafikstart
Etapp 2 Mora Kristinehamn,
ERTMS (EU-gemensamt
signalsystem för tåg

Etapp 1 Gällivare- Mora, Arvdsjaur-Jörn

2018

September
Spåret klart

2019
Vinter 2019
Dialog om
åtgärder för drift

2020
Åtgärder, fas1

Pågående dialog under byggtid och efter

2021
Åtgärder, fas2
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Om Inlandsbanan AB
Inlandsbanan AB och dess dotterbolag Inlandståg AB och Destination Inlandsbanan
AB ägs av 19 kommuner längs banan.
På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen
Inlandsbanan mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget är att driva en verksamhet som stöder tillväxtarbetet efter hela banans
sträckning sam arbeta aktivt för att hela banan och angränsande tvärbanor öppnas
för trafik.
Inlandsbanan AB och dess två dotterbolag arbetar för att öka såväl
godstransporterna som persontrafiken på banan.

