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Förord
”Har du någonsin byggt eller igångsatt ett jernvägsföretag? Har du
det så behöver jag ej tala om för Dig huru besvär och tråk är förenadt dermed, men ha du det inte så giver jag Dig det vänliga rådet
att låta bli, ty det är ohjelpligt tråkigt”
(Arvid Lindman i brev till Per Eriksson 29 juni 1902)
Processen att skriva en avhandling om regionala intressegrupper runt norrländska kustjärnvägar har tidvis kunnat liknas vid en underkapitaliserad, och
därför notoriskt krokig, smalspårig järnväg. Därför är det nu, när slutstationen verkar närma sig, särskilt angeläget att tacka de som sett till att jag kommit av perrongen, embarkerat doktorandtåget, undvikit det mesta av ”besvär
och tråk” samt hittills undkommit värre urspårningar.
Den första som förtjänar ett tack är min handledare docent Lena Andersson-Skog. Hennes oefterhärmliga förmåga att kombinera piska med morot,
samt skarpa förmåga att se igenom det lika dunkelt tänkta som skrivna, har
varit instrumentellt i att få denna avhandling klar. De eventuella kvaliteter
som göms här i, har hon starkt bidragit till att vaska fram.
Till detta måste läggas de övriga personer som kommenterat tidigare versioner, eller delar, av denna studie, vilkas kvalitetshöjande betydelse näppeligen
kan överskattas. Framför allt vill jag lyfta fram tre personer. Docent Jan Jörnmark, Ekonomisk-historiska institutionen Göteborgs universitet, som med för-

tjänst opponerade på min licentiatuppsats. Filosofie doktor Urban Strandberg,
CEFOS Göteborgs universitet, vars gedigna granskning vid mitt slutseminarium
var en starkt bidragande orsak till att resan kunde nå slutstationen. Samt slutligen professor Olle Krantz, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, som tålmodigt och noggrant granskat flera utkast av detta manus.
En avhandling kan inte skrivas på luft allena. Denna studie har varit en
del av det tvärvetenskapliga projektet Botniabanan – Från samhällsekonomiska kalkyler till realiserade effekter inom Umeå-Sundsvall-Örnsköldsvik-Sundsvall
korridoren, som finansierats av, numera saligt avsomnade, Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Utan KFB:s generösa anslag hade denna studie
inte varit möjlig, inte minst vad gäller insamling av det empiriska materialet.
Jag vill också tacka projektets medlemmar, docent Lars Westin, docent Kerstin Westin, Erik Bergkvist och Backa Fredrik Brandt, för ett gott samarbete
över åren. Backa Fredrik skall också ha en eloge för den stadiga ström kartor
som kommit genom åren, varav två letat sig in i denna text.
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Stiftelsen JC Kempes Minnesfond
och Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse för deras bidrag till min
forskning. Deras stipendier har, trots de skilda ändamål de använts till, haft
till effekt att göra doktorandtiden både effektivare och trevligare.
Dessa bidragsgivare till trots har inte res- och boendekassan kopplats till ett
ymnighetshorn. Således sänder jag också en tacksamhetens tanke till de familjemedlemmar och vänner, som genom åren upplåtit både sovplats och sällskap
när jag besökt deras landsändar i allehanda underliga ärenden. Känn er välkomna att be mig återgälda tjänsten närhelst ni önskar.
Studien hade heller knappast varit möjlig utan att Botniabanegruppen gett
mig tillgång till sitt arkiv. Jag vill därför tacka framför allt Tommy Dickens,
Örnsköldsviks kommun för att han gett mig generös tillgång till Botniabanegruppens papper, och tålmodigt även hjälpt mig med de oklarheter och frågor
som uppkommit under arbetets gång.
Även Jan Stattin i Nyland förtjänar av liknande skäl ett varmt tack för att
frikostigt ha delat med sig av sitt material, sin entusiasm och sina förstahandskunskaper i kustjärnvägsfrågan.

Några som gett ett stöd som inte gått att mäta i pengar eller fotnoter, men
som ändå varit ovärderligt, är kollegorna på institutionen för ekonomisk historia. I avsaknad av den sociala och professionella samvaron på institutionen
hade doktorandprojektet knappast rotts i hamn. Framför allt vill jag tacka
mina meddoktorander, både de nuvarande och de förutvarande. Ni har samtliga, utan undantag, utgjort ett gäng som det varit ett sant nöje att vara en del
av. Utan alla diskussioner och upptåg, både utanför och innanför institutionens väggar, hade tillvaron de senaste åren både varit avsevärt tråkigare och
mindre produktiv. Bryt ett ben med era avhandlingar och/eller karriärer!
Slutligen är jag ett ofantligt stort tack skyldig till Erik Lindenius, som omvandlade det färdiga råmanuset till tryckbart skick och därigenom besparade
mig både värdefull tid och blodtryckshöjningar. Nästa gång ska du få sätta in
mer luft, det är ett löfte.
De ovanståendes medhjälp har bara medfört att slutresultatet av avhandlingen blivit bättre. Nu till dem vars fel detta faktiskt är. Nämligen de Gällivare-, Luleå-, Umeå- och Pultviksbor, och övriga, som genom att ha stått för
en konstant källa av distraktioner, förskjutit fokus från forskarfliten. De som
skall känna sig träffade är inte minst de i vars sällskap jag tillbringat alldeles för
många kvällar på Rött, och alldeles för långa luncher på campus. Tisdagsgänget, både dess nuvarande och före detta medlemmar, har inte bara stulit varje
tisdagskväll, utan även alltsomoftast invaderat övrig tid med allehanda alldeles
för trevliga aktiviteter. Ett omnämnande förtjänar även alla de som med jämnmod stått ut med min överdrivna optimism i otaliga partier obskyra sällskapsspel. Även alla Umespexare och Ume-exare, förtjänar förmodligen en känga
av något slag. Det gör definitivt medförfattarna till diverse helgessäer och servettsynopis, för att ha varit alldeles för tillgängliga för mitt bästa. Alla ovanstående kan räkna med att få betalt med samma mynt!
Till sist ett varmt tack till min familj, som, trots att de kanske inte alltid förstått vad jag hållit på med, alltid visat ett oreserverat stöd. Det har varit ovärderligt för att föra arbetet till en slutpunkt! De har dessutom stått ut med en
familjemedlem som upprepade gånger periodvis försvunnit ur sikte. Jag har i
alla fall som målsättning att ringa oftare i fortsättningen.
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DEL I –
problemställning, teoretiskt ramverk
och institutionell kontext.

2

1. Problemformulering

och teoretiskt ramverk
Problembakgrund
”Det är gott om mil i Norrland.”1
Det inledande citatet av en för oss okänd andrakammarledamot kan, i all sin enkelhet,
tjäna både som en inledning till, och en sammanfattning av, samspelet mellan regionala intressegrupper i Norrland och den nationella infrastrukturpolitiken. Till att börja
med åskådliggör det huvudproblemet för den regionala formeringen av intressegrupper
och argumentering kring infrastrukturfrågor: regionens perifera läge relativt ekonomiska och politiska centra både nationellt och internationellt. Uttalandet fälldes under en
resa för riksdagsledamöter och potentiella investerare från södra Sverige, vilken organiserats av en regional kommitté som hoppades få till stånd en tvärbana till kusten i Ångermanland. Detta sätt att bearbeta politiker är signifikant för hur man i regionen organiserat sig för att agera inom ramen för den nationella infrastrukturpolitiken. Under
hela 1900-talet har regionala aktörer i Norrland gång på gång formerat intressegrupper
för att försöka få till stånd en järnväg längs med Norrlandskusten. I två fall, Ostkustbanan och Botniabanan, har de regionala ansträngningarna också resulterat i att staten investerat i kustjärnvägar.
1

Uttalande av okänd andrakammarledamot citerad i ”Genom öfre Ångermanland - Ett intressant
järnvägsprojekt” Svenska Dagbladet 26 juni 1912.
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Tre förhållanden kan sägas känneteckna den regionala mobiliseringen kring frågan
om en kustjärnväg. För det första har formeringen inte skett i form av traditionella intressegrupper utifrån sektors- eller brukarintressen, utan är snarare en generell regional
mobilisering. För det andra finns ett starkt drag av kontinuitet i mobiliseringen. De regionala eliternas ihärdighet i järnvägsfrågan, och det sätt på vilket den ärvts mellan olika
generationer av aktörer, gör att man kan tala om ett stigberoende i deras beteende. Ett
tredje drag är den framgång de regionala aktörerna haft när det gäller att driva igenom
sina frågor inom den nationella transportpolitiken.
De institutionella ramarna kring järnvägspolitiken påverkar den regionala mobiliseringen och formar naturligtvis aktörernas beteende, men det är en mer öppen fråga i vilken grad denna institutionella påverkan sker. En anledning är att infrastrukturpolitiken
oftast handlat om ett samspel mellan statliga regleringar, nationella sektorsorgan och aktörer på en regional nivå, vilket ofta lett till konflikter mellan oförenliga preferenser. En
viktig aspekt att beakta är i vilken mån det i den statliga järnvägspolitiken funnits utrymme för de regionala intressegrupperna att driva sina frågor eller om detta utrymme
skapats av de regionala aktörernas handlande. I sitt arbete för den norrländska kustjärnvägen verkade de regionala aktörerna inte enbart passivt inom de begränsningar som
järnvägspolitiken satt upp, utan de tänjde, eller gick utanför ramarna. Därigenom uppstod ett spänningsfält mellan å ena sidan ett nationellt politiskt beslutsfattande och regleringar och å andra sidan regionala aktörers målsättningar, vilket påverkade utfallet av
både planeringen och policyprocessen inom järnvägssektorn. Dynamiken och samspelet
mellan den statliga och regionala politiska nivån förtjänar därför att studeras.
Centralt i denna dragkamp är åtkomsten till beslutsprocessen. Utan tillgång till relevanta beslutsprocesser på nationell nivå, saknar de regionala intressegrupperna möjlighet att få genomslag. Ett mycket viktigt element är att etablera den regionala frågan på
den politiska dagordningen. För att legitimera att man på nationell nivå fattar beslut om
något som huvudsakligen är av regional betydelse, måste de regionala intressegruppernas
påverkan på beslutsprocessen även sträcka sig vidare än till enbart en fråga om dagordningen. Även i ett relativt centraliserat politiskt system som det svenska finns det kopplingar mellan den regionala och den politiska nivån, där regionala aktörer på olika sätt
kan utöva inflytande på nationellt policyskapande. Hur detta i praktiken går till är dock
en mer öppen fråga, som ska undersökas här.
För att studera dessa frågor erbjuder byggandet av kustjärnvägarna i Norrland, mer
specifikt bygget av Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand 1897-1927 samt frågan om dess förlängning vilket mynnade ut i beslutet om den så kallade Botniabanan
mellan Nyland och Umeå 1997-1998, intressanta studieobjekt. En orsak är, som tidiga4

re nämnts, att kommunikationer och infrastruktur i Norrland tillmätts stor betydelse
både nationellt och regionalt. Kustjärnvägarna har varit föremål för en tydlig regional
mobilisering för att säkra finansiering på nationell nivå. Samtidigt har dessa frågor varit kontroversiella projekt, vars nytta ifrågasatts både regionalt och nationellt under processens gång. Till detta kan man lägga att beslutsprocesserna kring både Ostkustbanan
och Botniabanan varit utdragna över lång tid, vilket i sin tur ger underlag för att se hur
långsiktig teknisk, ekonomisk och institutionell omvandling påverkar utfallet av intressegruppsformeringen och dess genomslag i beslutsprocessen. Det pekar också på att det
finns en anmärkningsvärd seghet i det sätt på vilket en fråga kan etablera sig och hänga
kvar på dagordningen trots att både aktörer och ekonomisk och politisk kontext förändras, vilket i sig är ett fenomen som behöver förklaras. Sammantaget kan därför de norrländska kustjärnvägarna exemplifiera styrkan och mekanismen bakom regional intressegruppsformering.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att studera hur regionala intressegrupper formeras, verkar och får genomslag i en nationell politisk beslutsprocess utifrån en fallstudie av investeringarna i kustjärnvägar i Norrland.
För att uppfylla detta syfte, skall några huvudfrågeställningar besvaras. För det första varför det sker en mobilisering av aktörer för att formera intressegrupper på regional
basis. Här måste förutsättningarna för intressegruppsformeringen, både utifrån karaktären på den fråga man verkar för och utifrån den ekonomiska och politiska kontext man
verkar inom, analyseras över tid. En andra huvudfråga gäller vilka förutsättningar som
krävdes, respektive saknades, för att de regionala intressegrupperna skulle få genomslag
eller inte i de nationella beslutsprocesserna. Den naturliga utgångspunkten är i detta fall
de tre järnvägspolitiska regimer som reglerat den svenska järnvägssektorn under 1900-talet. Dessas utformning och innehåll det nationella ramverket för de regionala gruppernas agenda.

Avgränsningar och definitioner
För att kunna operationalisera syfte och frågeställningar skall arbetet avgränsas tidsmässigt, geografiskt och innehållsmässigt. Till att börja med kommer fokus att ligga på en
aktörsstudie av mobiliseringen av regionala aktörer kring kustjärnvägarna. Arbetet kommer därför inte att innehålla en diskussion om järnvägsinvesteringarnas påverkan på regionalekonomiska förhållanden, eller hur aktörerna anpassat sig till den regionala ekonomiska utvecklingen.
5

Vad gäller själva studieobjekten avses med Ostkustbanan järnvägen längs Norrlandskusten från Gävle till Härnösand, samt alla med detta direkt förbundna järnvägsbyggen.
Ostkustbanan studeras från omkring 1895 när försöken att börja bygga Ostkustbanan
började på allvar, fram till det att den färdiga banan förstatligades 1933. Senare agerande kring Ostkustbanan, som dess elektrifiering eller snabbtågsanpassning, kommer därför inte att beröras i denna studie. Se kartorna I & II för en översikt över regionen och
de olika järnvägslinjernas sträckning.
Frågan om förlängningen av Ostkustbanan avser försöken att få till stånd en järnväg,
huvudsakligen längs kusten, från Ångermanland till Umeå, som en direkt förlängning av
Ostkustbanan och Ådalsbanan. Förlängningen av Ostkustbanan skall studeras under hela
perioden från sekelskiftet 1900 fram till 1988, dock med huvudsakligt fokus på 1940-talet
och 1980-talet då frågan fick mest lyftkraft på den nationella nivån.
Med Botniabanan avses järnvägen mellan Ådalsbanan vid Nyland och Umeå, under
perioden efter 1988 även om själva benämningen på banan tillkom något senare. Botniabanan skall studeras efter den trafikpolitiska reformen 1988 fram till det att beslut om att
bygga banan fattas 1997-1998. Visserligen var inte beslutsprocesserna kring Botniabanan
över i och med detta, men eftersom de då aktuella frågeställningarna, som dragningar, finansiering och miljöprövningar, fördes på delvis andra arenor och utifrån andra problemställningar är de bäst lämpade för andra undersökningar.
Med begreppet järnvägspolitiska regimer avses de övergripande ramverken för regleringen och organiseringen av svensk järnvägssektor under 1900-talet. Dessa är tre till
antalet och inbegriper den duala (1856-1939), den helstatliga (1939-1988) och 1988 års
järnvägspolitiska regim (1988-). Dessa kommer att definieras närmare i slutet av detta
kapitel.

Källor och metod
Den empiriska grundvalen i denna studie utgörs av två typer av källmaterial. För det första källor från nationella politiska beslutsprocesser. Det rör sig främst, förutom det vanliga riksdagstrycket, om kommittéarkiv samt regerings- och konseljakter. För det andra
består källorna av bevarade handlingar från de regionala organisationer som bildats i syfte att arbeta för den norrländska kustjärnvägsfrågan. Den olika karaktären på källorna
har givit upphov till specifika metodologiska problem.
Det offentliga riksdagstrycket och konselj- och regeringsakterna från handläggningen av de olika ärendena där kustjärnvägsfrågan varit inblandad har gåtts igenom i dess
helhet. Dessa akter har knappt gallrats alls när det gäller det yngre materialet, och bara
i begränsad omfattning, om alls, i det äldre. När det gäller kommittéarkiven är bilden
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mer splittrad. Samtliga studerade kommittéarkiv har utgallrats i olika grad och efter olika principer, vilket ibland gjort att kommittéarkivens källvärde varit föga högre än deras respektive tryckta betänkanden. Mest gallrade har arkiven från de båda trafikpolitiska utredningarna från 1972 varit, men även 1932 års Ostkustbanekommitté och 1940 års
Norrlandsutredning har innehållit lite av nytt material.2 Andra kommittéarkiv har bestått av betydligt mer internt och opublicerat arbetsmaterial. Till de arkiven hör bland
annat 1920 års Ostkustbanekommitté och 1944 års Norrlandskommitté. Även handlingarna från 1995 års Botniabaneutredning och 1987 års Norrlandstrafiksutredning ryms
delvis i denna kategori. Det material som här främst varit av intresse är interna arbetshandlingar, protokoll och korrespondens med utomstående aktörer, vilka pekat på den
arbetsgång och de förhandlingar som lett fram till utredningarnas slutbetänkanden.
Dock bör inskärpas att det enbart är i undantagsfall som dessa typer av material funnits
i kompletta serier; de har ofta innehållit en eller flera luckor. Det har heller oftast inte
gått att avgöra vilka utgallringsprinciper, om några, som legat till grund för vilka handlingar som sparats och vilket material som saknas i de olika arkiven. Generellt sett är
dock de yngre kommittéarkiven mer konsekvent ordnade än de äldre.
När man ser på de organisationer som de regionala aktörerna bildat för att driva kustjärnvägsfrågan är kvaliteten på deras bevarade handlingar i allmänhet avhängigt av hur
organisationen såg ut när den var verksam. Ostkustbanan AB:s arkiv innehåller till exempel kompletta serier av korrespondens och protokoll från hela dess livstid. Dock finns
i det arkivet även handlingar från den Ostkustbanekommitté som föregick bolaget, samt
även en del korrespondens och arbetsmaterial ifrån flera ledande bolagsföreträdare. Detta material är å sin sida visserligen synnerligen användbart för studien, men är inte gallrat efter samma principer och inte lika heltäckande över tid. I vissa fall, som Arvid Lindmans korrespondens, är det troligt, inte minst från kontinuiteten i de förda diskussionerna, att den innehåller det mesta av den korrespondens han förde kring Ostkustbanan
under åren fram till ca 1910.3 I andra fall, som landshövding Gustaf Rydings handlingar kring Ostkustbanan, är det explicit uttryckt att materialet har gallrats av utomstående aktörer.
Ett annat centralt arkiv i studien har varit Botniabanegruppens arkiv. Detta fanns på
kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun, där också kansliet för gruppen var beläget. Så
2

3

Värst i det sammanhanget var Kommittéarkivet till 1972 års Trafikplaneringsutredning som i princip enbart bestod av de trycka betänkandena.
Det kan också vara så att handlingarna lagts till Ostkustbanan AB:s arkiv efter det att Lindmans
personliga handlingar ordnades efter hans död. I så fall kan det vara så att en del brev gallrades bort
eller lades i Lindmans brevarkiv i Riksarkivet.

7

vitt jag kunnat bedöma har jag haft tillgång till så gott som alla Botniabanegruppens handlingar, där väldigt lite gallrats ut. Detta utgör samtidigt ett problem, eftersom arkivet vid tiden för mina besök inte var ordnat eller förtecknat. I det skicket var arkivet svårt att överblicka och att söka i. Detta har dock varit angenäma problem i jämförelse med svårigheterna att studera källmaterialet från de andra intressegrupper som formerats kring kustjärnvägsfrågan. Problemet har där istället varit brist på internt källmaterial, där flera kommittéers arkiv har inte återfunnits trots eftersökningar. För perioden mellan 1940-1980-talen
saknas bra källor för att studera de regionala aktörernas interna arbete annat än indirekt
genom deras avtryck i på andra arenor som nationella beslutsprocesser och opinionsbildning. Det har också lett till att studien i de fallen förlitar sig mer på andra typer av källmaterial för att i viss mån täppa igen luckorna, samt att det inte gått att studera de regionala
intressegrupperna lika djupt.
Det sistnämnda resonemanget pekar på att tyngdpunkten i studien delvis påverkats
av det källmässiga läget. Studiet av den regionala intressegruppsformeringen från ett regionalt perspektiv har tveklöst varit enklast i fallen Ostkustbanan och Botniabanan. Jag
har dock inte bedömt detta som ett allvarligt problem, eftersom det ändå varit i just de
perioderna som varit intressantast att studera eftersom det är då som de regionala initiativen varit mest framgångsrika.

Disposition
Avhandlingen består av tre delar. Resten av detta kapitel innehåller en diskussion om de
teoretiska ansatser som är utgångspunkten för tolkningen av källorna och besvarandet av
syftet. Del II, kapitlen två och tre, rör kustjärnvägsfrågan under den duala järnvägspolitiska regimen och handlar om Ostkustbanan. I del III, kapitlen fyra och fem, diskuteras försöken att få till stånd en förlängning av Ostkustbanan under den helstatliga järnvägspolitiska regimen, huvudsakligen perioden 1940-1987. Del IV, kapitlen sex till nio, behandlar
beslutsprocessen som ledde fram till byggandet av Botniabanan. En återkoppling till frågeställningarna och de teoretiska ansatserna som skisserats i inledningen, avslutar arbetet.

Teoretiska ansatser
Närmast skall några av de centrala momenten i regional mobilisering diskuteras ur ett teoretiskt perspektiv. De huvudpunkter som skall tas upp är för det första hur kustjärnvägen
kunnat ta plats och hålla sig kvar på dagordningen, samt vilken betydelse det haft för beslutsprocesserna i frågan. För det andra avhandlas vilka förutsättningar som krävs för att
regionala intressegrupper skall bildas och bli effektiva. Slutligen skall betydelsen av det institutionella ramverket för den regionala mobiliseringens genomslag behandlas.
8

Dagordningssättande och beslutsprocessens karaktär
En utgångspunkt för mitt arbete är att de politiska beslutsprocesser som studeras inte
präglas av fullständig rationalitet och regelbundenhet.4 Utgångspunkten är istället att
beslutsfattandet i stor grad påverkas av institutionella ordningar och maktförhållanden
mellan deltagarna i processen. Detta är grunden för Cohen, March & Olsens garbage can-modell.5 Enligt denna kan organisationer i allmänhet betecknas som organiserade anarkier med tre stycken karaktäristika, vilka vi således kan förvänta oss se i de intressegrupper som kommer att formeras kring kustjärnvägsfrågan; problematiska preferenser, oklara funktioner samt flytande deltagande.6 Preferenserna är problematiska så
till vida att de är tämligen oklara och vagt definierade. De kan därför vara inkonsistenta
och inbördes motstridiga inom en organisation eller till och med hos en och samma individ. Beslutsfattandet sker genom att aktörerna agerar i ett organisatoriskt nätverk utifrån vissa preferenser, vilka inte behöver vara de som hon rangordnar högst. Dessutom
kan nya preferenser tillkomma under processen. Organisationens oklara funktioner, eller oklara teknologi, innebär att individerna som utgör en organisation i allmänhet saknar överblick över dess funktioner, mål och medel. Detta försvårar, eller i bland omöjliggör, en organisations förmåga att handla som en enhet. Organisationers handlande påverkas således i stor grad av de deltagande individerna och deras preferenser. Beslutsprocessen i en organisation präglas inte av ett fast antal aktörer utan detta kan variera kraftigt över tid. Deltagandet kan exempelvis bero på externa influenser, som att ett val förändrar uppsättningen politiska aktörer, eller interna drivkrafter, som att aktörer engagerar sig i frågor där de har aktiva preferenser, medan de förhåller sig passiva i sådana frågor som de inte har åsikter om.7
Detta gör upprättandet av dagordningen, agendan, är ett centralt element i beslutsfattandet eftersom detta blir avgörande för att en fråga ska får genomslag. Beslutsfattandet
präglas lika mycket av strategiskt och rationellt beteende som av de ramar som organisationen sätter upp och de vid beslutstillfället rådande styrkeförhållandena mellan aktörerna.8
4

5
6
7

Det antas således inte att beslutsprocessen är instrumentell i det att aktörerna utifrån så fullständig information om utfall och alternativ som möjligt väljer det rationellaste beslutet utifrån de mål
organisationen omfattar (se till exempel diskussionen i Kingdon 1984, s 82f eller Parsons 1995, s
300ff ). Inte heller antas beslutsprocessen vara rationellt instrumentalistiskt, utan bygger på val av
alternativ som i allmänhet är begränsade och avhängiga tidigare beslut och lösningar (se till exempel Lindblom 1959).
Cohen et al, 1972.
Cohen et al 1972, s 1.
Cohen et al 1972, s 1f.
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Trots att alla beslutsprocesser består av de fyra komponenterna problem, lösningar, deltagare och möjligheter, blir de unika beroende på relationerna mellan dessa faktorer.9
Om denna modell appliceras på den regionala mobiliseringen i dessa fall är lösningen given: en järnväg längs Norrlandskusten. Det är dock inte lika självklart vilket problemet denna järnväg skall åtgärda. Här kan John Kingdons diskussion om kopplingen mellan problem och lösningar användas.10 Kingdons tes är att formuleringen av problem och lösningar på samma problem är de centrala elementen i en beslutsprocess,
men att detta är två simultana och ofta autonoma processer. Ett fenomen kan uppfattas
som ett problem på vilket man söker en lösning. Beslutsgången kan dock även vara sådan att det finns en åtgärd som betraktas som en lösning till vilken man behöver koppla ett lämpligt problem. För att ett beslut skall kunna fattas måste både en lösning och
ett problem finnas. Naturligtvis måste kombinationen av dessa falla inom rimlighetens
gränser, men i övrigt präglas inte förhållandet mellan problem och lösningar av en rationell sökprocess där alternativen noggrant vägs mot varandra. Istället är kopplingen mellan problem och lösningar processberoende och avhängig de andra faktorerna i beslutsprocessen, som institutionella arrangemang faktorer och styrkeförhållandet mellan olika
aktörer i beslutsprocessen.11
Ekonomisk nytta och ideologi - Järnvägens attraktivitet på dagordningen
Vad är det då som gör järnvägen till en attraktiv fråga att föra upp på dagordningen? Mycket av svaret ligger i järnvägens historiska roll för samhällsbyggande och tillväxt, inte minst på lokal nivå. Här kan man skilja på de direkta ekonomiska effekterna
av järnvägen, forward linkages, som skapar tillväxt genom att möjliggöra nya former av
transportarbete eller ta hand om existerande efterfrågan på ett effektivare sätt. Samtidigt
kan en järnväg också ge indirekta länkeffekter, backward linkages, genom att via investeringar, drift och underhåll skapa spridningseffekter i ekonomin och efterfrågan på industriprodukter och arbetskraft.12 Här är det viktigt att konstatera att dessa effekter inte
varit konstanta över tid, utan förändrats i takt med nya produktionsmetoder eller konkurrensförhållanden. Trots att järnvägens roll är ett intressant fält i ekonomisk historia
finns ingen enhetlig bild av järnvägens regionalekonomiska genomslag över tid.13 Det är
8
9
10
11
12

Parsons 1995, s 180ff.
Cohen et al, 1972, s 2.
Kingdon 1984.
Cohen et al 1972 och Kingdon 1984, s 181ff.
För en vidare diskussion om backward och forward linkages se t.ex. Aldcroft & Freeman 1983,
Kaijser 1994 samt Mårtensson 1994.
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beroende på en rad faktorer som rör samspelet mellan transportmedlets egenskaper och
den kontext den verkar inom.14
Förväntningarna på effekterna av en järnvägssatsning behöver inte överensstämma
med det reella utfallet för att attrahera olika aktörer. Det visar Stig Svallhammars undersökning av framväxten av det enskilda järnvägsnätet i nordöstra Småland ca 1850-1920.
Han jämför de förväntningar olika aktörer ställde på järnvägen med det regionalekonomiska genomslag den väl fick.15 De huvudsakliga slutsatserna är att det finns ett glapp
mellan det som järnvägens omland, framför allt kommunerna och de ekonomiska intressena i regionen, förväntade sig att järnvägen skulle åstadkomma för den regionalekonomiska utvecklingen och vad som i själva verket hände. En konsekvens av detta var att lönsamheten i många av de enskilda järnvägarna blev mycket låg.16 Det var dock inte bara
kommunerna som var pådrivande i investeringsbesluten, i många fall var järnvägen en
medveten del i näringslivets investeringar, vilket gjorde framförallt järnindustrin aktiv i
projekteringen och investeringen i nya järnvägar.17 Svallhammar finner också att järnvägen i en del, men inte samtliga, fall bidrog till en förändring av lokaliserings- och ortsstrukturen i regionen, vilken framför allt gynnade vissa stations- och industriorter.18 Sambandet är dock inte helt otvetydigt och järnvägen var, med ett enda undantag – Hultsfred
– enbart en förstärkning av en redan pågående samhällsbyggnadsprocess.19 När det gällde genomslaget för näringslivet menar han att det i flera fall går att påvisa att järnvägen
haft positiva effekter och förstärkt en redan pågående specialisering och strukturförändring inom industrin.20
13

14
15
16
17
18
19
20

Två studier som problematiserat järnvägens effekter är Fogel 1964 och Fishlow 1965. Dessa ifrågasätter utifrån ett neoklassiskt och kliometriskt perspektiv om järnvägarnas utbyggnad på 1800-talet verkligen var en nödvändig förutsättning för USA:s ekonomiska tillväxt. Framför allt Fogel menar, genom en kontrafaktisk ansats, att nettoeffekten på USA:s BNP var marginell. Detta var en i
högsta grad omdiskuterad slutsats, vilken gav upphov till en animerad debatt som sammanfattas i
Fogel 1979. Järnvägarnas regionalekonomiska genomslag ut ett svenskt perspektiv har bland annat
studerats av Eli F. Heckscher för perioden fram till 1900-talets början. Han visar bland annat på att
de regionalekonomisk effekterna främst syntes under byggnadstiden och den första trafikeringsperioden. Järnvägens regionala genomslag varierade samtidigt avsevärt utifrån bl.a. förekomsten av
stationer eller vilka näringar som var betydelsefulla i regionen. Se Heckscher 1907.
Se också diskussionen i Mårtensson 1994, s 13ff och 31ff.
Svallhammar 1991, framför allt kapitlen 8 t.o.m. 11.
Svallhammar 1991, s 200ff.
Svallhammar 1991, s 299.
Svallhammar 1991, s 295ff.
Svallhammar 1991, s 304.
Svallhammar 1991, s 299f.
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Den omgivande ekonomiska kontexten spelar således roll för hur attraktiv järnvägen är
för olika aktörer verka för. Detta är dock inte bara kopplat till järnvägens historiska resultat, utan även aktuella konjunkturer. I tider med stark regional tillväxt och ett ökat behov
av transporter skapas incitament för att just då driva krav på utbyggnad av infrastrukturen.
Samtidigt kan man också vänta sig att intressegruppen kommer att bli mer aktiv även i dåliga tider, när infrastruktursatsningen ses som ett medel för att undvika en regional lågkonjunktur. I praktiken kan det få till effekt att järnvägens attraktivitet som lösning för olika
problem på dagordningen är konstant, det är bara de problem den ska lösa som ändras. Är
skillnaden mellan den nationella och den regionala konjunkturen stor, kan det i sig tänkas
bli använt som ett argment för att från en regionalt håll kräva att nationella aktörer måste
engagera sig i det regionala projektet.
Ideologiska aspekter på regional mobilisering
Det är inte självklart att det är den direkta ekonomiska nyttan som ligger bakom järnvägens starka position på dagordningen. Det är inte heller självklart var den ekonomiska vinsten av en järnvägssatsning hamnar. Detta pekar på att järnvägens plats på dagordningen även bygger på ideologiska skäl.
Valet av sakfråga som en intressegrupp driver är till stor grad beroende av de ingående aktörernas egenintresse. Men man kan samtidigt vänta sig att symbolvärdet hos den
valda frågan spelar in. Här kan järnvägens historiska aura som en bärare av positiva värden, som modernitet, framsteg eller tillväxt spela in. En järnvägsinvestering är samtidigt
mer visuellt handfast och kan därför ha lättare att väcka entusiasm än ett vägbygge.
Hur regionen definieras har också en betydelse för att skapa legitimitet för intressegruppen regionalt och nationellt. Centralt i formeringen av en intressegrupp är omfattningen av regionen i symbolisk mening och som begrepp. Frank Tipton har diskuterat
frågan om uppkomsten och effekten av regionala skillnader.21 Hans utgångspunkt är de
markanta skillnader i regional ekonomisk utveckling som man kan observera i 1800-talets Tyskland.22 Den regionala identiteten formades i en reaktion mot staten och dess anspråk på att styra den lokala utvecklingen. Identiteten påverkar alla olika samverkansnivåer i det lokala samhället, som maktrelationer, preferenser eller aktörsuppsättning och
är därför centralt i att påverka de regionala aktörernas politiska agerande.23 Från detta
21
22
23

Tipton 1976 samt Tipton 1995.
Tipton 1976.
Detta kan jämföras med hur skapandet av ett regionsbegrepp runt Öresund, kombinerat med ansträngningarna att få en Öresundsbro till stånd, fått en inverkan på politisk, ekonomisk och social integration mellan Danmark och södra Sverige. Se Berg et al 2000 sid. 7ff och 55ff och Tipton
1976, s 102ff samt Tipton 1995, s 179.
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perspektiv finner han att den, oftast historiskt eller etniskt betingade regionala identiteten i många fall kan tjäna som ett medel för att förklara skillnaderna i den regionala ekonomiska utvecklingen.24
Frank Dobbin angriper detta problem genom att använda sig av en ansats som utgår
från ett kulturellt och sociologiskt, snarare än ett ekonomiskt eller politiskt perspektiv.25
I sin komparativa studie av aspekter på den tidiga järnvägspolitiken i USA, Storbritannien och Frankrike studerar han uppkomsten av en industriell kultur och hur denna påverkar beslutsprocesser genom att skapa en ”spårbundenhet” i beslutsfattandet över tid. I
och med att nya generationer lär sig samma lösningar och handlingsmönster av sina företrädare.26 Denna kultur definierar vad som i en given kontext betraktas som rationella
handlingsmönster, och ger också betydelse åt dessa handlingar. Således är handlande och
policyformulerande avhängigt den industriella kulturen.27 Även om Dobbins förklaringsmodell kan ses som överdrivet deterministiskt och egentligen berör problemställningar
på en makronivå, indikerar hans studie ändå att det är tänkbart att även regionala intressegrupper kan ärva handlingsmönster.28
Thomas Pettersson har i sin studie av transportstödets framväxt och utveckling efter
1970 pekat på betydelsen av en sektorsideologi, delvis också i en regional kontext.29 Pettersson pekar på att vi i transportstödet kan se ett tydligt exempel på institutionellt stigberoende. Ett regelverk har etablerat en praxis som kunnat bibehållas trots förändringar i
det formella regelverket. Samtidigt har regionala aktörer kunnat koppla nya målsättningar till en redan etablerad institutionell ordning. Genom denna process av institutionellt
stigberoende har ett regelverk med ett visst innehåll kunnat leva vidare i nya institutionel24
25

26
27
28

29

Tipton 1995, s 179.
Dobbin, 1994. Dobbin är dock inte ensam om att diskutera hur järnvägen och liknande tekniska
system regleras efter nationella särdrag. Se t.ex. diskussionen om en svensk modell för reglering av
transport och kommunikationssektorn i Kaijser 1994.
Dobbin 1994, s 18ff.
Dobbin 1994, s 15ff För en kritisk belysning av Dobbins perspektiv, se Andersson-Skog 2000.
Även Frank Tipton och Pär Blomkvist har diskuterat hur olika organisationer och byråkratier skapat mönster och självbilder och problematiserat kopplingen mellan enskilda individer och den organisation de verkar inom. Inom en organisationen eller byråkrati skapas en självspegling och kulturella normer som påverkar organisationens utveckling och agerande. Blomkvist är särskilt intressant eftersom han belyser hur en lobbyorganisation, i hans fall Svenska vägföreningen, utvecklar en
s.k. systemkultur som, t.ex. till följd av gemensam utbildning och gemensamma karriärvägar. Denna skapar normer för handling och problemlösning, vilket utgör en tröghet som bidrar till att försvåra en radikal omdefiniering av organisationens eget syfte. Blomkvist 1998; Blomkvist 2001, s 43
och 240f samt Tipton et al 1999, s 14 och 18ff.
Pettersson 1999.
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la former.30 Detta institutionella stigberoende kan å sin sida förstärkas om det samverkar
med en regional ideologi och utgöra både en konserverande kraft som bidrar till en seghet och ihärdighet i ett regionalt agerande.31
Lena Andersson-Skog har också studerat den regionala ideologiska dimensionens betydelse för intressegruppsformering och agerande kring järnvägsfrågor i en norrländsk kontext över tid, delvis med utgångspunkt i beslutet om Botniabanan.32 Hon pekar på betydelsen av den regionala identiteten för att forma kollektivt handlande både på regional och nationell nivå. Både den regionala självbilden och den nationella uppfattningen
om Norrland har formats av det perifera läget, samt uppfattningen om att vara en fattig
men naturresursrik del av landet.33 Detta har också varit en bild som varit förhärskande
på en nationell arena, samtidigt som det överskuggat de regionala skillnader som i en inomnorrländsk kontext varit betydligt viktigare. Samtidigt har det perifera läget utgjort ett
av de främsta argumenten för att säkra statliga investeringar i regionen, eftersom det funnits en stark legitimitet för regionala krav baserade på rättviseargument och behovet att
kompensera nackdelarna det geografiska läget skapat. Uppfattningen om Norrland som
en ”förlorarregion” har således kunnat användas för den regionala intressegruppens strategiska agerande.34 Om Andersson-Skogs resonemang stämmer, borde alla försök till formering av regionala intressegrupper kring järnvägar i Norrland uppvisa liknande drag.
I denna studie blir de ideologiska förställningarna om regionen och järnvägssektorn i
sig av stor betydelse. I en norrländsk kontext tillmäts kommunikationerna stor betydelse.
Det är samtidigt tänkbart att om järnvägen, eller kommunikationer som helhet, tillmäts
speciell betydelse, ökar attraktiviteten och uthålligheten i att hålla kvar frågan på dagordningen. Detta kan antingen vara grundat i järnvägens symbolvärde eller på starka förväntningar om dess positiva regionalekonomiska effekt. På liknande sätt är det tänkbart
att det finns en ideologiskt grundad uppfattning om regionens betydelse, problem eller
legitima krav gentemot centralmakten som även den påverkar både intressegruppsforme30
31

32
33
34
35

Se diskussionen i Pettersson 1999, s 173 och 177ff.
Petersson själv pekar på betydelsen av att transportstödet blev en del av en transportpolitisk snarare
än en regionalpolitisk beslutsprocess. Därigenom blev den en del av den regionala utjämningsideologi som fanns inom det regionalpolitiska politikområdet. Detta i kontrast med den betydligt mer
föränderliga regionalpolitiken som i högre grad präglats av tillväxtpolitiska målsättningar Pettersson 1999, s 182f och 190f.
Andersson-Skog 2001.
Andersson-Skog 2001, s 131.
Andersson-Skog 2001, s 144f.
Olson 1982 och Olson 1990. Jämför med den teoretiska diskussionen om den svenska järnvägspolitiken i Falkemark 1999.
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ring och genomslag. Vi kan även förvänta oss att de regionala ekonomiska förhållandena
påverkar den lokala elitens handlingsmönster och skapandet av en regional identitet som
också accepteras utanför regionen. Den bild som etablerades byggde på norrlänningarnas
känsla av eftersläpning och underordning gentemot statsmakten, vilken tjänade som en
sammanhållande regional kraft. Samtidigt kom de norrländska intressena att utnyttja bilden av Norrlands särskilda behov och orättvisa behandling som ett argument i kampen
om statens resurser. Skapas en definition av regionen som sträcker sig bortom den rent
geografiska indelningen, och som ligger till grund både för att mobilisera befolkningen
och de regionala aktörerna samt att tjäna som argument i det politiska spelet på den nationella nivån. Följden av detta kan således bli att man skapar helt nya regionbegrepp eller omdefinierar tidigare etablerade begrepp för att exkludera eller inkludera områden.
Formeringen av regionala intressegrupper
Mancur Olson har diskuterat drivkrafterna och problemen med att formera ett organiserat intresse.35 Bland de dilemman han pekar på med det kollektiva handlandets logik
är att aktörer tenderar att åka snålskjuts och dra fördelar av andras agerande i en fråga
utan att själv anstränga sig, vilket allvarligt försvårar en kollektiv organisering.36 Det sätt
på vilket man handskas med denna free-riding-problematiken är centralt för en studie av
intressegruppers agerande.37 Här är egenskaperna hos den fråga som den mobiliseringen
gäller viktig. Man kan anta att det är lättare att formera en intressegrupp kring någonting som inte kan delas upp i beståndsdelar där aktörer kan försöka kapa åt sig hela nyttan själv. Således är det troligare att man kan formera en intressegrupp kring en järnväg,
där vinsten av investeringen av avtar om inte hela linjen byggs, än en flygplats, där spridningseffekterna är betydligt mer begränsade i rummet. Vidare måste frågan vara av en
sådan art att det går att undvika ”fripassagerare” i alltför stor omfattning, även om man
kan förvänta sig att det i en intressegrupp kommer att finnas olika stor entusiasm kring
det valda projektet och att olika aktörer kommer att driva frågan olika hårt. Det kan därför vara så att aktörer från de områden som har relativt sett minst nytta av den nya järnvägen, kommer att vara mindre benägen att arbeta och offra sig för intressegruppen.
36
37

Olson 1965.
Dock kan Olsons perspektiv i många fall svårligen tillämpas i denna studie eftersom de utgår från
ett tydligt public choice / rational choice perspektiv, vilket bl.a. medför svårigheter att fånga in sådant
som kulturella faktorer, institutioners roll eller ett maktperspektiv. Det beror främst på att man i
en svensk kontext, med en aktörsuppsättning och institutionell struktur som är annorlunda än den
som förutsätts av Olson verkar under andra både kulturella, formella och organisatoriska förutsättningar och därmed får svårt att tillämpa teorierna. Detta gäller t.ex. sådant som valssystem och den
offentliga sektorns struktur och funktion, vilket Mancur Olson också medger i Olson 1990 Se också diskussionen om intressegrupper i Pettersson 1999, s 17ff och 146ff.
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Marie Uhrwing har studerat hur intressegrupper fått tillträde till de beslutsfattande
processerna inom miljöpolitiken.38 Hon problematiserar, utifrån flera teoretiska perspektiv, vilka intressegrupper som får utrymme i en politisk beslutsprocess och varför de får
det.39 Hennes resultat pekar på att en rad faktorer är av betydelse för att en intressegrupp
skall få tillträde till beslutsprocesserna. En av dessa är att intressegruppen har resurser till
sitt förfogande, både i form av ekonomiska resurser och medlemmar.40 Tillgången till personal som står för sakkunskap och teknisk expertis, insyn i beslutsprocessen samt ett kontaktnät och ett informellt kontaktnät gentemot berörda beslutsfattare, är även de betydelsefulla för tillträdet.41 Samtidigt pekar hon på att portarna till maktens rum blir allt trängre ju längre in i den politiska beslutsprocessen man kommer. Detta eftersom det kostar
mer och mer för staten att ta hänsyn till intressegrupperna, ju mer av reellt inflytande intressegrupperna får. Följaktligen krävs mer av resurser och organisation hos en intressegrupp för att få tillträde till meningsfulla beslutsprocesser.42 Här blir det också viktigare
att intressegrupperna själva har något i utbyte till staten, oavsett om detta är i form av legitimitet eller sakkunskaper.
I huvudsak kan vi anta att de aktörer som ingår i dessa intressegrupper kommer att
tillhöra den regionala och i viss mån nationella eliten inom ekonomi och politik. För att
förklara hur intressegruppen kan formeras måste man därför även se på hur eliter fungerar och interagerar. Ett exempel finner man hos Niklas Stenlås som utifrån ett elit- och
nätverksperspektiv diskuterar hur den svenska ekonomiska eliten influerade partiers och
opinionsbildarnas dagordning under 1940-talet.43 Stenlås finner tecken på att en hel del
av denna elits frågor och preferenser verkligen fick genomslag på dagordningen och följaktligen även i den politiska debatten. De mekanismer han framför allt pekar på är betydelsen av nätverksbyggande och personliga kontakter mellan olika aktörer för att etablera
en fråga och bygga upp styrkepositioner. Detta gäller speciellt i en kontext där det finns
relativt få aktörer som kan tänkas vara ömsesidigt beroende av varandra.44
38

39

40
41
42
43
44

Hennes studie koncentrerar sig dock enbart på att se på frågan hur organisationer vinner tillträde
till nationella beslutsprocesser. Hon ser inte på vilket utfall grupperna sedermera får när besluten
väl fattas. Uhrwing 2001.
De olika teoretiska perspektiven kring intressegrupper hon berör är pluralistiska teorier, teorier om
korporatism samt teorin om politiska möjlighetsstrukturer, vilken ser på hur icke-etablerade grupper organiserar sig och vinner genomslag. Se Uhrwing 2001, s 18ff, 25f, 33f och 40.
Uhrwing 2001, s 240.
Uhrwing 2001, s 242f.
Uhrwing 2001, s 250.
Stenlås 1998 Se även Gunneriusson 2002a och Gunneriusson 2002b.
Olika perspektiv på denna problematik finns i Glete 1994 och Gunneriusson 2002a.
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En studie av regional mobilisering som har klara beröringspunkter med föreliggande
arbete är Magnus Carlssons studie av beslutsprocesserna kring byggandet av Mälar- och
Svealandsbanorna fram till 1992.45 Också hos Carlsson står frågan hur regionala intressegrupper formeras och får genomslag på en nationell arena för byggandet av en regional järnväg i centrum. Här finns flera likheter. Detta gäller inte minst om man jämför utgångspunkterna för de järnvägsprojekten. Precis som Norrlandskusten var Mälarens båda
stränder dåligt försedd med järnväg.46 Mälar- och Svealandsbanorna skulle därför förbättra järnvägskopplingarna mellan städerna i Mälardalen och Stockholm, vilket var omöjligt
utan stora standardförbättringar och nybyggnationer av järnväg. Även teoretiskt anknyter Carlssons arbete till detta arbete, bland annat genom att han studerar intressegruppsformering och gruppens förhållande till staten.47 Sammantaget ger beröringspunkterna
mellan detta och Carlssons arbete en anledning att i det avslutande kapitlet återkomma
till fallstudien kring Mälar- och Svealandsbanorna för att jämföra resultaten.
Oavsett skälen till att en fråga hamnar på den politiska dagordningen så visar ovanstående diskussion att det krävs att aktörer agerar i en beslutsprocess om frågan skall realiseras. När det gäller formeringen av effektiva regionala intressegrupper kan man anta att
detta i huvudsak sker i tre steg. I ett första steg måste de lokala eliterna identifiera varandra, för att i det andra steget kunna definiera gemensamma intressen och som kan ligga
till grund för att formera en intressegrupp. Detta förutsätter att det finns olika former av
nätverk mellan de individer som utgör de olika elitgrupperna. Dessa kan ta sig uttryck i
släktskaps-, vänskaps- eller familjeband, ekonomiska förbindelser eller en gemensam politisk bakgrund. Detta måste också vare en organisation som kan skaffa sig legitimitet,
både som företrädare för den egna regionen, och uppfattas som en legitim förhandlingspart gentemot staten och andra aktörer på nationell nivå. Slutligen, i steg tre, måste man
hitta en organisation och arbetsform som gör att intressegruppen kan få en kontinuitet
och effektivitet i sitt agerande.
Förväntningarna på effekterna av den fråga man driver varierar mellan olika aktörer.
Även om lösningen per definition kommer att vara konstant, eftersom intressegruppen
formeras kring den, kan det problem den skall lösa variera mellan olika deltagare i in45

46
47

Magnus Carlssons utgångspunkt är ekonomisk-historisk. I en studie av beslutet att bygga motorväg i Bohuslän har Gunnar Falkemark studerat regionala intressegrupper utifrån ett statsvetenskapligt aktörsperspektiv och rättsliga aspekter. Ingemar Ahlstrand har sett på hur infrastrukturplanering påverkas av bland annat regionala och sektorsintressen, med fokus främst på hur beslutsunderlagen används. Ahlstrand 1995; Ahlstrand 1998; Carlsson 2001; Falkemark 1991.
Carlsson 2001, s 32f.
Carlsson 2001, s 16ff.
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tressegruppen och också förändras över tid. Frågan är om de intressegrupper som formeras kring den norrländska kustjärnvägsfrågan kommer att präglas av en skiktning mellan de aktörer som engagerar sig i frågan utifrån olika problemformuleringar och också
önskar åstadkomma olika saker med järnvägen. Detta kan få efterverkningar på intressegruppens arbete eftersom aktörernas olika önskemål och förväntningar, bortsett från en
övergripande målsättning, inte behöver vara fullständigt kompatibla, vilket tvingar fram
kompromisser och maktkamp mellan aktörerna. Kompromissandets utfall och omfattning är avhängigt aktörernas relativa maktpositioner som inte är en konstant faktor.
Beslutsprocessens institutionella förutsättningar
När det gäller frågan om förutsättningarna för hur intressegruppen sedan den väl formerats skall kunna vinna krävs att det skall öppnas ett möjlighetsfönster, window of opportunity. För att ett sådant skall uppkomma krävs att det finns aktörer formerade till
en intressegrupp, en fråga att driva, uppfattade problem och en lösning på problemet
som kan drivas. Detta räcker dock inte i sig självt för att öppna möjlighetsfönstret. Det
krävs också att det finns ett institutionellt system som åtminstone inte omöjliggör initiativ från intressegruppen sida.48 Man kan i enlighet med Bo Rothstein tala om formativa moment, som inträffar när tiden är mogen för att förändra etablerade institutionella
ramar eller etablera nya.49 Detta förutsätter dels existensen av aktörer som är beredda att
verka för frågan, men även att dessa ges möjligheten att agera trots att den institutionella regleringen egentligen inte tillåter det. När dessa egenskaper sammanstrålar kan aktörer skapa en ny institutionell ordning som sedan blir bestående tills det att ett nytt formativt moment uppkommer och det finns aktörer som utnyttjar tillfället.
Det är utifrån detta föga användbart att inom ramen för avhandlingen ha en monolitisk syn på staten som en enhetlig aktör, i enlighet med vad Theda Skocpol hävdar. 50 Staten måste snarare betraktas utifrån kopplingen med andra aktörer i samhället, hur autonomt staten agerar och drivkrafterna i det statliga agerandet. Samtidigt som staten är en
arena där olika interna och externa aktörer kämpar för att få inflytande och kontroll över
dagordningen, står den också för en uppsättning regelverk och strukturer och har mak48

49

50

För en genomgång av utvecklingen av institutionell teori inom ekonomi, statsvetenskap och annan
samhällsvetenskap se genomgångarna i Peters 1999; North 1994a; North 1994b samt Rutherford
1996, s 28ff
Detta är en variant på diskussionen kring windows of opportunity som inverkar på beslutsprocessen.
Se även diskussionen om betydelsen av opportunity structures betydelse för genomslaget för nybildade partier och politiska rörelser i Kitschelt 1989. Rothstein 1988; Rothstein 1993, s 17f. Se även
diskussionen i Hermansson et al 1997.
Skocpol 1985.
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ten att fatta formella och bindande beslut. Staten skall i detta sammanhang betraktas som
en arena där olika intressen och organisationer möts och försöker påverka besluten. Den
formella politiska makten finns i de beslutande organen. Men denna makt utövas av aktörer med egna preferenser, vilka i sin tur kan influeras av andra aktörer med egna frågor
på dagordningen. I en statlig kontext är både vilka beslut som fattas och hur de fattas liksom vem som påverkar utfallet, viktiga att studera.
En intressegrupp påverkas således av institutionella förhållanden på flera nivåer. Richard Whitley menar att institutionell påverkan finns på två nivåer. Den mest generella är
de historiskt framväxta social background institutions.51 Dessa utövar sedan en indirekt påverkan på de proximate social institutions, som uppkom under industrialiseringen när den
moderna staten växte fram. De är därigenom i högre grad följden av en politisk process
och mer direkt kopplade till med marknadens funktion och organisation.52 I och med
detta är de också mer föränderliga inom de ramar som bakgrundsinstitutionerna definierar. Ju mer sammanhållet och homogent det institutionella systemet är, desto starkare och
mer djupgående blir dess effekter, vilket i sin tur ökar den grad som institutionerna påverkar ekonomin och samhällsutvecklingen.53 Sammantaget sätter således dessa institutionella nivåer i ett dynamiskt samspel ramarna för den ekonomiska och ekonomisk-politiska rationaliteten för det område inom vilket de är verksamma.54 Således kan det samtidigt finnas en föränderlighet och en stabilitet i den institutionella utvecklingen vilket
kan förklara varför förutsättningarna för att formera en intressegrupp kring kustjärnvägsfrågan kan hålla i sig över tid, trots att de yttre ekonomiska och politiska förutsättningarna kraftigt förändras.55
51

52

53
54

55

Dessa utgör en slags kuliss av bakgrundsinstitutioner som huvudsakligen utgörs av kulturella mönster
som uppkommer och reproduceras utanför den ekonomiska sfären, som graden av förtroendet mellan individer eller lojaliteten till organisationer bortom den lokala sfären. Whitley 1994, s 19f.
Whitley 1994, s 19 och 25 Whitley har här beröringspunkter för vad sociologer benämner ”produktionsregimer”. Dessa är djupt inbäddade institutioner kopplade till det ekonomiska systemet,
vilka påverkar både det politiska och ekonomiska handlandet i samhället. Härigenom kan man förklara institutionell och ekonomisk konvergens och divergens mellan stater. Dock saknas i allmänhet utvecklade historiska perspektiv om grunden för produktionsregimernas uppkomst. Se t.ex.
Kitschelt et al 1999, s 430ff.
Whitley 1992, s 39.
Detta kan jämföras med Frank Dobbin vars begrepp institutionalized meaning systems används för
att beskriva det kulturella system som skapar normer och mening i samhället och dessa aktörer. Se
Dobbin, 1994, s 13 samt Whitley 1994, s 41.
Institutioners ut- eller avveckling är således inte enbart beroende av huruvida de är effektiva eller
konkurrenskraftiga, utan drivkrafterna bakom institutionell förändring är en komplex och långsiktig process. Se diskussionerna i Rutherford 1996, 81ff och 129ff ; Alston & Ferrie 1999, s 6f eller
Peters 1999, s 68ff.
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Colleen Dunlavy pekar på hur formella strukturer och organisationslösningar i hög
grad är bestämmande för hur de politiska lösningarna utformas.56 En central aspekt i
detta, som också är viktigt inom ramen för detta arbete, är att studera de öppningar den
formella politiska strukturen lämnar för aktörernas handlande och i förlängningen utfallet i den politiska processen. Beroende på hur många ingångar det finns för utomstående aktörer, och var dessa är belägna, kommer också policyprocessen att få en specifik utformning beroende på hur maktrelationerna utvecklas i och med att aktörer med olika
preferenser får spelutrymme.57 Dunlavys ansats är således användbar för att avgöra vilka
incitament och möjligheter de formella ramarna i beslutsprocessen skapar.58
I sammanhanget är det också betydelsefullt att, i likhet med Ellen Immergut, se på hur
den politiska strukturen har en avgörande inverkan även ur en negativ bemärkelse. Hennes nyckelbegrepp är veto points, eller vetopositioner, vilka utgörs av institutionella strukturer som möjliggör för aktörer att bromsa eller stoppa ett politiskt initiativ.59 Immergut
betonar att vetopositioner i många fall inte är tillkomna genom en medveten politisk process. Institutioner kan skapas av vissa aktörer med vissa funktioner i ett skede av historien, men kan vid en senare tidpunkt komma att användas av en helt ny uppsättning aktörer i helt andra syften.60 Beroende på hur den konstitutionella ordningen ser ut kan olika aktörer av den politiska strukturen blockera initiativ eller förslag som kommer från en
annan politiska arena.61 I förlängningen innebär detta att styrkan i en intressegrupp inte
enbart ligger i dess tillgång till politiska resurser som medlemmar, pengar eller nätverk,
utan också i dess position i den politiska strukturen om detta ger möjligheten att stoppa
beslut som går mot deras preferenser.62
Lee Alston och Joseph Ferrie arbetar med ett av de få institutionella perspektiven med
en uttalat regional utgångspunkt.63 De visar hur eliten i den amerikanska Södern kunde formera sig kring en avgörande ekonomisk fråga: plantageekonomin och det pater56
57
58

59
60

61
62

63

Dunlavy 1994, s 10.
Dunlavy 1994, s 21f.
Det är också hennes försök att se på den verkliga utfallet av en konstitutionell ordning snarare än
ett försök att normativt bestämma den ideala konstitutionella ordningen som skiljer Dunlavy från
äldre politiskt-historiska institutionalister med liknande studieobjekt. Jämför Dunlavy 1994, s 10ff
med den beskrivning som ges i t.ex. Peters 1999, s 3ff.
Immergut 1992, s 63ff.
Immergut 1992, s 85 Jämför även med Anne Kreugers studie om den amerikanska sockerindustrins
utveckling . Kreuger 1996 Eller diskussion om clearance points betydelse för beslutsfattande och implementation i Pressman & Wildavsky 1984.
Immergut 1992, s 65f.
Immergut 1992, s 66 Jämför också med den traditionella bilden vad som utgörs av politiska resurser i t.ex. Dahl 1991.
Alston & Ferrie 1999.
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nalistiska system som ersatte slaveriet i Sydstaterna. Bevarandet av detta system gav delar
av de lokala eliterna ekonomiska och politiska fördelar, och kom att bli en legitimitetsoch identitetsskapande symbolfråga inom regionen, som samtidigt även fick genomslag
i den nationella policyprocessen.64 Genom den lokala elitens agerande på den regionala
och nationella politiska arenan etablerades synen på det paternalistiska systemet som legitimt. Detta dels på den lokala arenan, trots att många lantarbetare på den regionala nivån kunde antas ha skäl att inta en motsatt ståndpunkt. Dels vann Söderns ekonomiska
system även acceptans på nationell nivå och blev en faktor som påverkade den nationella beslutsprocessen, vilket starkt bidrog till att Sydstatspaternalismen kunde bevaras.65
Ett led i denna utveckling var att den regionala eliten fick tillgång till den nationella politiska arenan, genom att nationellt verksamma politiker, som var inspirerade av den regionala identiteten eller betalade av de regionala intressegrupperna, innehade nyckelpositioner i Washington tack vare att de hade en säker regional maktbas som gav dem tillgång till poster även på nationell nivå. Detta tjänade huvudsakligen som en defensiv åtgärd, genom att tjäna som en broms för centralt beslutade reformer, men bidrog också
till att aktivt utforma delar av den amerikanska välfärdspolitiken.66
Utifrån den ovanstående diskussionen kan det institutionella ramverket antas ha en rad
funktioner. Till att börja genom att skapa ett spelrum för de lokala eliternas agerande på
den nationella arenan. Ramarna fungerar som en plattform där en effektiv intressegrupp
bildas och verkar mot den nationella arenan för att få åtkomst till regering, riksdag och nationella sektorsorgan. Det är samtidigt en betydelsefull fråga i vilken grad det institutionella ramverket öppnar för regionala initiativ i järnvägsfrågan, eller i vad mån det finns aktörer som kan inta vetopositioner och blockera de regionala initiativen. Det är också betydelsefullt att se i vilken mån det institutionella ramverket är tvingande eller om det finns
möjligheter för de regionala aktörerna att kringgå eller tänja på en formell reglering.
Sammanfattningsvis kommer den regionala mobiliseringen till intressegrupper att i
den fortsatta studien skildras i tre steg utifrån dessa teoretiska utgångspunkter. För det
första hur regionala intressen formerat sig och organiserat arbetet för kustjärnvägen. För
det andra hur man argumenterat för järnvägsfrågorna och gett dem en plats på en regional och nationell dagordning. För det tredje på vilket sätt de regionala aktörerna agerat
för att få genomslag på en nationell arena och vad som bidragit till dess effektivitet eller
brist på sådan. Även motståndet mot de regionala initiativen tas upp och i vilken grad
de kunnat motverka de regionala intressegrupperna. Utgångspunkten för studien är de
institutionella ramar som det järnvägspolitiska ramverket ger, vilka kommer att presenteras nedan.
64
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Alston & Ferrie 1999, s 2.
Alston & Ferrie, 1999, s 8f.
Alston & Ferrie, 1999, s 34f och 40ff.

21

De järnvägspolitiska regimerna
Utifrån ovanstående diskussion är det uppenbart att det är en mängd institutionella
regleringar som kommer att ha en avgörande betydelse för intressegruppens formering
kring och genomslag för kustjärnvägsfrågan. Detta inte minst med tanke på studiens
långa tidsperspektiv. Institutionella förändringar på nationell och regional nivå till följd
av rösträtts, valsätts och förvaltningsreformer kommer att på många sätt att få en avgörande betydelse för kustjärnvägsfrågans utveckling. Detta kommer inte att behandlas explicit här. Inom ramen för avhandlingen skall dock speciell hänsyn tas till förändringar
i den järnvägspolitiska kontexten. Järnvägspolitiken är i sammanhanget särskilt intressant därför att den direkt definierar de ramar som en regional intressegrupp har att verka inom. Det är också järnvägspolitiken som definierar vilka övriga aktörer och arenor
som finns inom järnvägssektorn. Genom att definiera den järnvägspolitiska ramen kan
man också åskådliggöra när den regionala intressegruppen har möjlighet och kraft att
öppna möjlighetsfönster vid sidan av de etablerade kanalerna för agerande på det järnvägspolitiska området.
Den duala järnvägspolitiska regimen 1856-1939
Det begrepp jag skall använda mig av för att definiera järnvägspolitiken är järnvägspolitiska regimer.67 Dessa är inte teoretiska begrepp per se, utan snarare de ramverk inom
vilka den svenska järnvägssektorn reglerats över tid, vilket definierat handlingsutrymmet för de aktörer som är verksamma inom sektorn. Den första kan kallas en dual järnvägspolitisk regim.
År 1856 fattade riksdagen, efter en hård debatt, ett principbeslut om hur den svenska järnvägssektorn skulle organiseras, vilket blev grunden till den duala järnvägspolitiska
regim som kom att vara rådande i den svenska järnvägssektorn fram till slutet av 1930talet. Den duala strukturen kom av en uppdelning mellan ett statliga stambanenät och
ett privatägt nät av enskilda järnvägar. Banor av huvudsakligen regional betydelse skulle
vara enskilda, och det var privata intressenters ansvar att få dem byggda. Däremot skulle
interregionala banor av riksintresse utgöra det statliga järnvägsnätet styrt av Statens Järnvägar (SJ) med Järnvägsstyrelsen som styrorgan från 1888.68 Följden av denna järnvägspolitiska ordning kom att bli att staten under åren 1856-1894 byggde stambanor mellan
landets större städer samt mellan Boden och södra Sverige.69 Det enskilda järnvägsnätet
67
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Detta är en vidareutveckling av resonemangen och begreppen i Andersson-Skog & Ottosson 1999.
Järnvägsstyrelsen bildades som en sammanslagning av SJ:s Trafik- och Byggnadsstyrelser, som tidigare tack vare att de hade olika kompetensområden och preferenser hamnat i intressekonflikter. Se
Sjöberg 1956 samt Oredsson 1969.
Sjöberg 1956.
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tillkom däremot i allmänhet på regionalt initiativ med kommuner och/eller företag som
upphovsmän. Det bestod huvudsakligen av korta, ofta smalspåriga, banor som anslöt
till stambanorna eller större enskilda järnvägar. Det fanns dock undantag, som det enskilda järnvägskonsortium som knöt samman Gävle-Dalarna/Bergslagen och Göteborg,
vars banor både standard- och trafikomfångsmässigt var av stambanekaraktär.70 Det enskilda järnvägsnätets karaktär berodde i sin tur på att de inte, av samhällsekonomiska
och statsfinansiella skäl, skulle konkurrera med de statliga järnvägarna. De enskilda järnvägarnas verksamhet reglerades även på andra sätt. Exempelvis reglerades taxorna med
SJ:s taxor som standard, för att undvika att de enskilda operatörerna utnyttjade sin monopolsituation på den regionala marknaden till att ta ut oskäliga vinster.
Under 1900-talets första decennier började den duala järnvägsregimen dock knaka i fogarna av en rad anledningar. De avslutande decennierna under 1800-talet hade medfört en
investeringsvåg inom det enskilda järnvägsnätet, som klingade av efter sekelskiftet. Samtidigt ökade även det statliga engagemanget i järnvägsbyggandet, dels i form av investeringsstöd och dels genom statsbanor byggda efter nya principer – de så kallade kulturbanorna.71
Detta var i allmänhet stöd till järnvägar som gick vid sidan av de etablerade järnvägspolitiska ramarna, där staten gick in och byggde banor som egentligen borde ha varit en enskild
järnväg, men som privata intressenter misslyckats med att få till stånd, där Inlandsbanan
utgjorde det kanske tydligaste exemplet på detta.
Det förändrade statliga ansvaret till trots förblev dock grunderna i järnvägspolitiken intakt. Under 1910-talet började dock en förändring av den järnvägspolitiska kontexten i
teorin lika väl som i praktiken att få genomslag. Framför allt tog sig detta uttryck i en strävan från Järnvägsstyrelsen att få en ökad effektivitet och lönsamhet på det statliga järnvägsnätet, vilket man ansåg krävde mindre av kostnadskrävande detaljstyrning från regering
och riksdag. Denna nya policyinriktning hade delvis sitt ursprung i personförändringar i
SJ:s ledning i och med Axel Granholms period som generaldirektör 1914-1937.72 Policyförändringen medförde också ett motstånd mot att staten skulle stödja enskilda järnvägsprojekt som i en framtid skulle komma att belasta den statliga järnvägstrafiken.73
Efter 1920 var den stora expansionsfasen för de enskilda järnvägarna uppenbart över.
Samtidigt var det uppenbart att stora delar av det enskilda järnvägsnätet brottades med
lönsamhetsproblem, vilket var en trend som kom att gradvis förstärkas under mellan70
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Gävle-Dala Järnvägs AB som kommer att figurera i kapitlen om Ostkustbanan var en del av Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG) Se Elander 1949.
Andersson-Skog 1993, s 31f och 112f.
Andersson-Skog 1993, s 190.
Andersson-Skog 1993, s 118 och 121.
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krigstiden. Det berodde i sin tur på att banorna ofta hade byggts enbart för lokal nytta och därför hade stora overhead-kostnader och små utvecklings- och samordningsmöjligheter. Dessutom var den tekniska standarden ofta dålig, vilket i sin tur påverkade möjligheterna att konkurrera med andra transportslag.74 Detta påverkade det finansiella handlingsutrymmet för de enskilda järnvägsbolagen eftersom de inte längre kom
att ses som säkra investeringar. Investeringstakten i nya enskilda järnvägar sjönk också
dramatiskt. Det statliga järnvägsbyggandet avtog också, mycket till följd av den tidigare
nämnda omorienteringen av järnvägspolitiken. Ostkustbanan kom därför att, tillsammans med den statligt byggda Inlandsbanan, bli ett av de sista större nybyggena av järnväg fram till 1990-talet.
Grundvalarna för den svenska järnvägspolitiken började förändras i och med att uppdelningen i statliga och enskilda järnvägar ifrågasattes. De första initiativen till ett förstatligande av det enskilda järnvägsnätet direkt efter krigsslutet 1918 genomfördes aldrig,
delvis av statsfinansiella skäl.75 Frågan förblev dock aktuell då den enskilda järnvägssektorns ekonomiska svårigheter ökade.76 Förstatligandefrågan blev därigenom mindre kontroversiell, och 1939 fattade regeringen principbeslut om att hela det enskilda järnvägsnätet skulle uppgå i det statliga. Detta genomfördes dock inte fullt ut förrän 1952, när de
sista stora och lönsamma enskilda järnvägarna förstatligades.77
Den helstatliga järnvägspolitiska regimen 1939-1988
Förstatligandet av järnvägssektorn innebar att SJ fick monopol på järnvägstrafiken i
Sverige.78 SJ fick därigenom ensamrätten på trafikeringen och ansvaret för byggande och
underhåll av baninfrastrukturen. Beslutsfattandet i svensk järnvägssektor centraliserades
avsevärt och blev en fråga för SJ, regering och riksdag.
Förstatligandet var dock inte odelat en välsignelse för SJ. Det medförde att det statliga järnvägsnätet svällde med en stor mängd trafiksvaga järnvägssträckor där lönsamheten var svag redan innan förstatligandet.79 Dessutom var monopolet egentligen illusoriskt eftersom järnvägarna i högsta grad var konkurrensutsatta av andra transportslag
som bilismen, sjöfarten och sedermera flyget.
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Andersson-Skog 1993, s 132ff.
Andersson-Skog 1993, s 131.
Alvfors 1977.
Detta var framför allt järnvägarna Göteborg-Dalarna-Gävle som tillhörde de största enskilda järnvägarna både till omfattning och till omsättning. För en bild av deras åsikt i frågan se Elander 1949,
s 155ff. Se även Proposition 1939:207.
Alvfors 1977.
Andersson-Skog 1993.
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SJ hade redan före 1939 ett strukturellt lönsamhetsproblem, inte minst beroende på
kulturbanorna från seklets början, vilka endast undantagsvis lönade sig. Lönsamheten
på resten av det statliga järnvägsnätet var också ytterst ojämnt fördelad, och man förlitade sig på ett litet antal linjer med mycket stor lönsamhet.80 Beroendet förstärktes i
och med inkorporerandet av även de olönsamma delarna av det enskilda järnvägsnätet.81 SJ hade även krav på sig att ge staten avkastning på det insatta kapitalet. Till detta
kom att SJ var ålagd trafikeringsplikt på hela nätet som var i drift, och tvingades därför
upprätthålla olönsam trafik. Detta skapade en ekonomisk press på SJ, när en allt större
del av järnvägstrafiken blev olönsam. Konkurrensen på transportmarknaden till järnvägens nackdel fortsatte, samtidigt som den ekonomiska strukturförändringen, bland annat med stora folkomflyttningar som följd, gjorde att många av de marknader som järnvägsnätet byggts för gradvis försvann.82
Den helstatliga järnvägspolitiska regimen präglades av en förstärkning av den konflikt
mellan den företagsekonomiska lönsamhet och marknadsanpassning som SJ självt och
riksdag och regering, dock ofta enbart med läpparnas bekännelse, eftersträvat, och de krav
på samhällsansvar som SJ sedan länge velat undvika men som de järnvägspolitiska reformerna i praktiken ofta syftat till.83 Järnvägspolitiken kom att handla om lönsamheten i det
statliga järnvägsnätet samt vem som skulle bära ansvaret för förlusterna på trafiken. Detta kom i sin tur att vara förbundet med en kamp om i vilken utsträckning banor och trafik skulle läggas ned.84 SJ:s målsättning var i allmänhet att minska sina trafikåtaganden och
koncentrera sin verksamhet på de områden där de hade möjlighet att göra vinst. Snarare än
att expandera bannätet var viljeinriktningen att krympa det statliga järnvägsnätet.85 Från
regering och riksdag kom istället dubbla signaler. Visserligen behölls i princip tanken på
att det statliga järnvägsnätet skulle ge en avkastning på kapitalet, vilket den i praktiken inte
gjort sedan 1951. Men samtidigt ålades järnvägssektorn att på olika att fortsätta ta ett samhällsansvar, inte minst vad gäller den geografiska täckningen av järnvägsnätet under parollen ”Hela folkets järnväg”.86 I princip fanns bara tre lösningar på dilemmat. Antingen begränsades konkurrensen mot järnvägssektorn, eller så fick lönsamheten för SJ ökas genom
statsbidrag till driften eller så fick olönsamma bandelar läggas ned.87
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Andersson-Skog 1993.
SOU 1961:23
Andersson-Skog 1993; SOU 1961:23 samt SOU 1978:31.
Andersson-Skog 1993.
Andersson-Skog 1993.
Banbyggnadsavdelningen inom SJ hade, som ett tecken på att en järnvägsbyggar - ersatts av en
järnvägskrymparepok, efter det att Inlandsbanan färdigställts 1937. Se Andersson-Skog 1993.
Andersson-Skog 1993.
Se SOU 1961:23.
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Trafikpolitiken anno 1963 kom att utgöra det första stora försöket att lösa detta dilemma.88 Grundpelarna i diskussionen var att alla transportslag skulle bära sina egna
kostnader, med undantag för de delar av järnvägsnätet där trafiken upprätthölls på
grund av sociala åtaganden som staten ålagt SJ. I praktiken delades SJ:s bannät upp i två
delar som drevs utifrån olika principer. De var dels det affärsdrivande A-nätet, för vilket
inga statssubventioner för driften skulle utgå och som skulle konkurrera på transportmarknaden på samma villkor som andra transportslag, dels det ersättningsberättigade
E-nätet, där driften var olönsam men där staten täckte SJ:s merkostnader då man ansåg
driften vara önskvärd av andra orsaker.89 Samtidigt förväntades SJ genomföra ett omfattande rationaliseringsprogram där man dels skulle lägga ned trafiken på ett antal sträckor och använda de resurser som därigenom frigjordes till att investera i A-nätet och göra
det än mer lönsamt.90
Emellertid kom 1963 års trafikpolitik inte att långsiktigt lösa järnvägens problem. Visserligen lades många banor ned under framför allt 1960-talet, men denna rationalisering
skedde alls inte i den grad som långsiktigt skulle löst järnvägssektorns problem. I motsats
till vad som var avsikten kom istället understödet till E-nätet att permanentas och utökas,
både vad gäller de banor som var ersättningsberättigade och det totala stöd som betalades ut.91 Trots stödet minskade järnvägens marknadsandel och man hade svårt att vinna
nya marknader, samtidigt som investeringarna i järnvägssektorn minskade relativt de andra transportslagen. Det trafikpolitiska beslutet 1979 kom snarast att lappa och laga än förändra grunderna för 1963 års politik.92 Dessutom betonades än starkare järnvägens nationella betydelse som en kollektiv nyttighet, vilket berättigade att driften på framför allt sådana sträckor som var av stor regional betydelse finansierades med skattemedel.
Under 1980-talet blev behovet av att reformera järnvägssektorn allt mer uppenbart, i
synnerhet som 1963 och 1979 års politik inte löste SJ:s strukturella problem. Samtidigt
skedde en teknisk förändring inom järnvägssektorn, bland annat genom en utveckling
av kombitrafik för gods och snabbtågstrafik på personsidan, vilken förbättrade järnvägens konkurrensmöjligheter inom vissa marknadsnischer. Nu började även en rad regionala intressegrupper agera för byggandet av nya järnvägar i sin region. Detta banade i
sin tur vägen för mer omfattande förändringar och nya grepp i järnvägspolitiken sedan
den helstatliga järnvägspolitiken nått vägs ände.
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Se SOU 1961:23 samt Proposition 1963:191.
Proposition 1963:191 samt Andersson-Skog 1993.
Proposition 1963:191, s 160f.
Andersson-Skog 1993 och SOU 1978:31 samt Proposition 1987/88:50.
Se SOU 1978:31 samt Proposition 1978/79:99.
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1988 års järnvägspolitiska regim (1988-)
De trafikpolitiska besluten år 1988 återskapade med ett Alexanderhugg ett nytt dualt
system i den svenska järnvägssektorn.93 Beslutet delade på SJ i två funktionella enheter

och återskapade således i princip den uppdelning som funnits inom den statliga järnvägssektorn före 1888. SJ skulle i fortsättningen enbart ha hand om trafikering medan
Banverket skulle ha hand om drift, underhåll och investeringar av baninfrastrukturen.
SJ fick monopol på godstrafiken och persontrafiken på stomnätet. På delar av stomnätet
skulle även i fortsättningen statligt stöd för trafiken utgå. Men huvudprincipen var ändå
att trafiken på SJ skulle bära sina egna kostnader, i utbyte mot att man fick en frihet att
själv sätta taxor och välja i vilken utsträckning man ville trafikera olika sträckor. Ett antal mindre järnvägar klassades som länsjärnvägar och det överläts på respektive länstrafikbolag att avgöra vem och i vilken utsträckning dessa skulle trafikeras av.94
Klyvningen av det gamla SJ gjorde att det nya SJ undkom de kostnader som det regionala ansvaret och avkastningskravet på järnvägstrafiken medfört. De kunde nu agera som
vilket transportföretag som helst på marknaden.95 Banverket skulle däremot finansieras genom statliga anslag och trafikeringsavgifter, vilket fick till följd att staten övertog många
av de kostnader och ansvar som tidigare belastat SJ. Samtidigt förtydligades beslutsprocesserna kring infrastrukturinvesteringarna, vilket skulle göra dem effektivare.96 Ansvaret för
de ofta kontroversiella nedläggningarna av banor sköts däremot ned till regional nivå och
länstrafikbolagen, som ansvarade för det ofta trafiksvaga länsjärnvägsnätet.97
Efter 1988 kom också investeringarna i det svenska järnvägsnätet att öka. Bland annat färdigställdes och expanderade snabbtågstrafiken på X2000, vilket krävde stora investeringar i både spår och rullande materiel.98 Det uppkom även en stark intressegruppsmobilisering kring nyinvesteringar i järnväg, inte minst från regionala aktörer. De synligaste resultaten av dessa ansträngningar var byggandet av snabbtågslänkar mellan städer längs Mälardalen och Stockholm i form av Mälar- och Svealandsbanorna.99 Samtidigt kom den ekonomiska krisen under början av 1990-talet att öka investeringsbudge93
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Beslutsprocessen som ledde fram till 1988 års beslut finns studerat i Melin 2000. För detaljerna i
1988 års trafikpolitiska beslut se Proposition 1987/88:50.
Se Andersson-Skog 1993, s 175f, Bruzelius et al 1993 samt Proposition 1978/88:50.
Detta var en reformprocess som inletts redan under 1980-talets försök att få SJ lönsamt. Se Andersson-Skog 1993, s 176f.
Se Andersson-Skog 1993, s 177; Bruzelius et al 1993, s 19ff samt Proposition 1987/88:50.
Se Andersson-Skog 1993, s 177.
Trafiken på X2000 skulle till en början huvudsakligen täcka de tre största städerna med kom efterhand att byggas ut till fler städer som Karlstad och Sundsvall. Se Fröidh 2003.
Se Carlsson 2001 och Fröidh 2003.
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ten för Banverket vilket ledde till att en rad projekt initierades eller tidigarelades.100 Efter
millennieskiftet avtog denna expansionstakt något och en del projekt Banverket redan beslutat om sköts på framtiden.101
Det institutionella ramverket runt järnvägssektorn utvecklades i riktning mot en ökad avreglering. År 1995 begränsades SJ:s monopol till att bara gälla på de sträckor som hade lönsam trafik. Det övriga järnvägsnätet som staten hade ansvar för, men där trafiken var företagsekonomiskt lönsam, skulle upphandlas i konkurrens. På detta sätt förlorade SJ trafiken på flera banor, huvudsakligen på mindre regionala banor men bland annat även på Västkustbanan,
Malmbanan samt nattågstrafiken på Norrland.102 Därigenom öppnades den svenska marknaden upp för privata inhemska och utländska aktörer. Denna avreglering var dock i många fall
förbundet med stora problem. Flera operatörer kom att gå i konkurs, medan den förnyade
upphandlingen om nattågstrafiken på Norrland 2002 ledde till en segdragen konflikt mellan
de huvudsakliga anbudsgivarna. Monopolet till trots kom dock persontrafiken inom SJ även
i fortsättningen ha en svag lönsamhet. Till detta lades att SJ bolagiserades från och med 2001,
då det gamla affärsdrivande verket delades i sex separata helstatliga bolag. Detta förändrade
inte det sätt på vilket järnvägsmarknaden reglerades. Godstrafiken sköttes i fortsättningen av
bolaget Green Cargo AB medan SJ AB tog över persontrafiken. Banverket behöll dock ensamt
ansvar för baninfrastrukturen. Dock öppnades för nya former för finansieringen av olika projekt mellan Banverket och utomstående politiska och ekonomiska aktörer.103
Sammanfattningsvis kan 1988 års järnvägspolitiska regim sägas ha medfört att aktörsstrukturen inom den svenska järnvägssektorn öppnats upp och nu tydligare blivit en del av
en marknad. Sektorn är dock omreglerad snarare än avreglerad, samtidigt som regleringarna av sektorn fortfarande i mycket syftar till att garantera samhällsekonomiska eller andra
politiska mål. En följd har dock blivit att Banverket blivit en stark aktör som är intresserad
att expandera järnvägsnätet utan att behöva ta ansvar för trafiken på den. Tillsammans med
den tekniska utvecklingen inom sektorn och politiska signaler från exempelvis miljöpolitiken, har detta lett till en förnyad expansion för det svenska järnvägsnätet. Utomstående aktörers möjligheter att påverka järnvägssektorns inriktning har även den ökat i och med att
den statliga järnvägsektorn blivit mindre sluten och delvis avreglerad. Om detta medfört att
den politiska hänsynen bakom järnvägssektorns utveckling minskat, eller bara tagit andra
former, är dock fortfarande en öppen fråga, vilket denna studie skall ge prov på.
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Detta var ofta även förbundet med de nya miljömål som uppställts bl.a. rörande en minskning av koldioxidutsläppen och användandet av förnyelsebara resurser. Se Alexandersson et al 2000 samt SOU 1996:25.
101
En del av de projekt som staten skjutit upp, Citytunneln i Malmö, Hallandsåsen och Norrbotniabanan
mellan Umeå och Haparanda, kom dock att lyftas in igen under februari 2004 som ett led i regeringens uppgörelse med vänsterpartiet och miljöpartiet om investeringar i infrastrukturen.
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Från 1999 har också en särskild myndighet Rikstrafiken i uppgift att handha upphandlingarna av bland
annat järnvägstrafiken Alexandersson et al 2000.
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DEL II –
Den regionala intressegruppen under
den duala järnvägspolitiska regimen
Ostkustbanan 1897-1933

2. Ostkustbaneprojektet
formas 1897-1903
Ostkustbanan från idé till koncessionsansökan
Den formella starten för en närmare trettio år lång process kring tillkomsten av Ostkustbanan började med ett möte den 10 augusti 1897 i Söderhamn, dit landshövding C
A Björkman hade kallat företrädare för Gävleborgs ekonomiska och politiska elit.1 Mötet var en reaktion på att en utredning i Västernorrland om bygget av en enskild järnväg
mellan Sundsvall och Härnösand snart skulle vara klar. Mötets uppgift var att bestämma
sig för om detta var ett hot eller en möjlighet för Gävleborgs del.2 En potentiell möjlighet låg i om man kunde koppla samman järnvägsplanerna Västernorrland till att också
omfatta en kustjärnväg i Gävleborg. Samtidigt fanns den uppenbara risken att en bana
mellan Sundsvall och Härnösand skulle hota att göra slut på det regionala investeringskapitalet för en lång tid framöver. En kommitté tillsattes för att undersöka om länets företag och kommuner hade intresse av att bidra till en förundersökning och eventuell aktieteckning kring en kustjärnväg i Gävleborg.3
Denna uppgift gick till en början relativt smärtfritt, då det verkar ha funnits ett latent intresse i kustjärnvägen bland de flesta kommuner och företag längs kusten. De re1
2
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Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 augusti 1897”.
Eftersom materialet från denna kommitté i Västernorrland inte verkar finnas bevarade har det inte
gått att helt klargöra arbetsformer, sammansättning eller ens startdatumet för deras arbete. Vad som
dock framgår är att det finns ett klart samband mellan denna kommittés arbete och HärnösandSollefteå järnväg, framför allt vad gäller intressenter.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 augusti 1897” Kommitténs sammansättning speglade de landskap och större städer som banan skulle korsa.
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lativt symboliska summor som kommittén begärde för en förundersökning blev snabbt
insamlade. Redan i början av 1898 kunde en förundersökning av en kustjärnväg med en
koncessionsansökan som slutmål inledas.4 Samtidigt bildades en gemensam kommitté
av de båda separata kommittéerna i Västernorrland och Gävleborg med målet att bygga en kustjärnväg i södra Norrland, vilka fick namnen ”Ostkustbanan” respektive ”Ostkustbanekommittén”.5
Snart blev det dock plågsamt uppenbart för Ostkustbanekommittén att det var en sak
att ordna pengar till en förundersökning och en helt annan att få regionala aktörer att finansiera en koncessionsansökan eller teckna aktier i ett järnvägsbolag. En hel del potentiella investerare visade sig mer intresserade i teorin än i praktiken. Fem à sex miljoner
bedömde kommittén 1899 som en minsta grundplåt för att söka koncession på banan.
Summor som kommittén år 1903 inte var i närheten av att uppnå.6
De regionala investerarnas bristande betalningsvilja tvingade Ostkustbanekommittén
att anpassa planerna för Ostkustbanan efter investerarnas önskemål. Dessa ställde en rad
villkor för aktieteckning i form av ändringar i bansträckningen eller antal och typ av stationer.7 Kommittén övergav också de ursprungliga tankarna att använda Gävle-Ockelbo
Järnvägs befintliga spår och sedan bygga ny järnväg vidare från Ockelbo till Söderhamn
och vidare norrut längs kusten. Istället riktade man, främst av finansieringsskäl, in planerna på att bygga en helt ny järnväg mellan Gävle och Söderhamn.8 Åren 1900-1903
led Ostkustbanekommittén av kronisk kapitalbrist och periodvis fick ledande ledamöter
betala dess utgifter ur egen ficka. Sparsamhet föranstaltades på alla områden, även trafik- och kostnadsberäkningar.9 Ostkustbanekommittén bedrev värvningskampanjer för
4
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Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 19 december 1898”.
Arbetet i den 1898 tillsatta kommittén organiseras i form av fyra parallella landskapsvis ordnade
kommittéer, vilka samordnas på länsnivå. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll
19 december 1898” Denna organisering verkar dock inte alltid ha bidragit till maximal effektivitet se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev G Ryding till A Lindman 3 januari
1901” och ”Brev PE Huss till A Lindman 16 juni 1902”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 14 februari 1899, §4” och ”Protokoll 24 mars
1903, §3”.
Dessa villkor var mer eller mindre omfattande och omfattade majoriteten av de potentiella investerarna. De verkar också ha kommit som något av en överraskning för Ostkustbanekommitténs ledamöter och sågs inte alltid med blida ögon. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 5 oktober 1897” och ”Protokoll 5 oktober 1903, §2”.
Detta borde ha skett definitivt någon gång under hösten 1898, då det också var aktuellt med aktieteckning av Uppsala-Gävle järnvägs AB med villkoret att den nya banan inte tog vägen över Ockelbo. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 juni 1898, § IX & X” och ”Protokoll 19 december 1898, §III”.
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att dra in nödvändigt kapital. Huvudsakligen gick man med tiggarstaven bland det regionala näringslivet, men även hos de båda landstingen och utländska finansiärer.
Koncessionsansökan
Efter många vedermödor hade Ostkustbanekommittén våren 1901 lyckats samla en
grundplåt stor nog för att kunna lämna in en koncessionsansökan till Kungl. Maj:t om
att få bygga Ostkustbanan.10 Ansökan bestod av två huvuddelar. En problemformulerings- och avsiktsförklaringsdel pekade på Ostkustbanans stora betydelse för den regionala utvecklingen.11 Den andra huvuddelen utgjordes av beräkningar över Ostkustbanans
byggkostnad och trafikinkomster. Under åren 1898 till 1901 hade kommittén genomfört
fyra olika kostnadsundersökningar för Ostkustbanan, beroende på att flera tunga remissinstanser, som Järnvägsstyrelsen, flera gånger begärt bättre beslutsunderlag.12 Den kostnadsberäkning som bilade koncessionsansökan visade en beräknad kostnad på 16,25 miljoner kronor.13 Trafikberäkningen för Ostkustbanan genomfördes år 1900 av aktuarien
vid Järnvägsstyrelsen, Adolf d´Ailly, som visade att banan såväl skulle kunna fånga upp
trafik i konkurrens med andra delar av det regionala transportsystemet som skapa ny trafik från en transportpotential som inte kunnat realiseras då det saknades järnväg mellan
kuststäderna. Eftersom räntabiliteten enligt både kostnads- och trafikinkomstberäkningarna skulle vara bättre än, eller jämförbar med, liknande järnvägsprojekt ansåg Ostkust9

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 18 november 1899, §2” samt Ostkustbanan AB:
s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev P Burchardt till A Lindman 5 december 1902” och ”Brev A
Lindman till G Nerman mars 1902”.
10
Koncessionsansökan finns tryckt i Ostkustbanan AB 1909. Se även Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 24 mars 1903”samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev
H Hamilton till A Lindman 15 augusti 1902”.
11
Grunden för denna diskussion var huvudsakligen de diskussioner som förts inom ramen för Ostkustbanekommitténs arbete samt de erfarenheter som ledande företrädare i kommittén fått inom
andra enskilda järnvägsprojekt som Uppsala-Gävle Järnväg och Härnösand-Sollefteå Järnväg. Koncessionsansökan, s 7ff.
12
Framför allt var det Järnvägsstyrelsen och Sundsvalls stadsfullmäktige som ifrågasatte de av kommittén gjorda beräkningarna. Se J.F. Cornells arkiv: Handlingar rörande Ostkustbanan ” P.M. angående de öfver Ostkustbanan vid olika tillfällen upprättade kostnadsförslagen 11 november 1903”
och ”Löjtnanterna Uggla och Fraenkels kostnadsberäkning”.
13
Denna beräkning kom dock snart att ytterligare korrigeras genom en ny beräkning av Karl Lagergren som sedermera skulle bli bolagets VD. Här kan man konstatera att Ostkustbanekommittén
valde att i koncessionsansökan ignorera de hägra kostnader som löjtnanterna Fraenkel och Uggla
räknat fram. Löjtnant Fraenkel verkar ha hållit med om detta beslut medan Uggla från Järnvägsstyrelsen skall ha opponerat sig högljutt. Se Koncessionsansökan samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 15 september 1901, § 4”.
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banekommittén att bärigheten på en framtida kustbana Härnösand-Gävle var så god att
banan, givet att Kungl. Maj:t beviljade koncessionen, skulle bli en vinst både nationaloch järnvägsekonomiskt.
Både kostnads- och trafikintäktsberäkningarna präglades av att kommittén arbetade under en stark tidspress, dels på grund av finansiella skäl, dels på grund av att det
brådskade med koncessionen.14 De ursprungliga kostnadsberäkningarna för banan från
1890-talet byggde i princip enbart på en okulärbesiktning av den tänkta bansträckningen och jämförelser med kostnader för andra järnvägsprojekt.15 Det saknades egna beräkningar på kostnaderna eller en anpassning till terräng- och klimatförhållanden. De omarbetningar av kostnadsberäkningarna för banan som genomfördes 1901 var mer detaljerade än tidigare, men tillvägagångssättet var i allt väsentligt densamma.16 Trots det primitiva underlaget, kom kostnadsberäkningarna att kvarstå till 1920-talet, med endast inflationsuppräkningar. Det fanns även en mer eller mindre uttalad motvilja till att beräkna kostnaderna korrekt, för att inte räntabilitetskalkylen skulle spricka innan finansieringen var garanterad.17 Samma sak gällde trafikinkomstberäkningen som tillkom vid en
tidpunkt när planeringen och finansieringen var i ett långt framskridet stadium. Orsaken att den överhuvudtaget genomfördes var kontakterna mellan Ostkustbanekommittén och brittiska finansiärer i London.18 Dessa krävde en marknadsundersökning för att
kunna riskbedöma en eventuell investering i Ostkustbanan.19 Undersökningarna hade
som huvudsaklig funktion att få projektet att framstå i god dager för potentiella investerare. Detta påverkades samtidigt av att koncessionsansökan forcerades ytterligare för
att bli klar innan två andra järnvägsprojekt, Falun-Söderhamn-Härnösand och Sunds14

Se diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 juni 1901”.
Undersökningen finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 19 december 1898, §
III”.
16
Se Fogelbergs och Ugglas kommentarer till den tidigare underökningen i J.F. Cornells arkiv: Handlingar rörande Ostkustbanan ” P.M. angående de öfver Ostkustbanan vid olika tillfällen upprättade kostnadsförslagen 11 november 1903” och ”Löjtnanterna Uggla och Fraenkels kostnadsberäkning”.
17
Se diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Skrivelse G Fogelberg augusti
1901” och ”Brev H Hamilton till A Lindman 27 augusti 1901” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 juni 1898, § IV & VI” och ”Protokoll 15 september 1901, § 4”.
18
Delar av brevväxlingen mellan mellanhanden för de brittiska finansiärerna Arvid Henström och
kommittén finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Henström till Ostkustbanekommittén 3 februari 1900, 14 november 1900 och 19 november 1900” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev M Fick till A Lindman 10 augusti 1899” och ”Brev
A Henström till Ostkustbanekommittén 3 februari 1902” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Gustaf Rydings Korrespondens 1897-1901 ”Brev A Lindman till G Ryding 30 december 1900”.
15

34

vall-Bergeforsen hann ansöka om koncession. Hade de hunnit före hade byggandet under rådande lagstiftning i princip omöjliggjorts eller åtminstone försenats kraftigt.20
Det kan vara värt att ha tillkomstprocessen och motiven bakom trafik- och kostnadsberäkningarna i minnet, eftersom de kom att påverka beslutsprocessen kring Ostkustbanan under lång tid framöver. Innan dess skall dock resten av detta kapitel behandla
varför idén om en kustjärnväg i södra Norrland kunde formuleras för att så småningom
leda fram till en koncessionsansökan.

Ostkustbanans tidiga tillskyndare
Ostkustbanekommittén och dess ledamöter
I princip alla aktiva tillskyndare av Ostkustbanan under denna period organiserade sig i
Ostkustbanekommittén, vilket gör dess sammansättning en lika central som naturlig utgångspunkt. Centralgestalter i Ostkustbanekommittén var från allra första början landshövdingarna i de båda länen. Dessa knöt i sin tur nyckelpersoner kring sig. I Västernorrland var landshövding Gustaf Ryding en drivande kraft bakom tillkomsten av den enskilda
Härnösand-Sollefteå järnväg och utredningen om järnväg mellan Härnösand och Sundsvall. Båda dessa projekt blev något av katalysatorer att även Gävleborg skulle intressera sig
för en kustjärnväg.21 Ryding motiverade också sitt intresse för Ostkustbanan som ett sätt
att skydda lönsamheten i investeringen i Sollefteåbanan.22
19

20

21

22

Arbetet genomfördes i all hast med enkätundersökningar från det lokala näringslivet som ett bärande underlag. Adolf d´Ailly som hade ansvaret för undersökningen erkände att svarsfrekvensen
inte var den bästa och att mer tid behövts, men att deadline i det här fallet fick vara styrande för
rapportens utformning. Ytterligare felkällor finns i det att huvudparten av de företag som svarade
redan var engagerade i Ostkustbaneprojektet. Detta kommenterades dock inte när undersökningarna presenterades. Det var även så att d´Ailly var mycket sympatiskt inställd till projektet, vilken
han bl.a. kallade ett ”storartat företag”. Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A
d´Ailly till A Lindman 10 december 1901”; ”Brev JE Larsson till A Lindman 22 maj 1900 och 21
juni 1900” och ”Brev G Ryding till A Lindman 24 juli 1900”; Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 28 april 1900, §II” samt Ostkustbanan AB 1909.
Detta eftersom dessa båda projekt skulle följa ungefär samma sträckning som den planerade Ostkustbanan, och så länge någon av dessa koncessioner fortfarande ägde laga kraft, oavsett om någon
bana konstruerades eller ej, skulle inte en ny bana kunna få koncession på en ny järnväg i området.
Se den interna diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 juni 1901”.
Detta är uppenbart i den bevarade korrespondensen från 1897-1898 i Ostkustbanan AB:s arkiv:
Gustaf Rydings Korrespondens 1897-1901 se även Sten 1994.
Detta framför allt utifrån ett perspektiv att Ryding satt i ledningen för Härnösand-Sollefteå Järnvägs
AB och hade nära kontakter med näringslivet i Härnösand och Ådalen. Se Ostkustbanan AB:s arkiv:
Gustaf Rydings Korrespondens 1897-1901 ”Brev JF Cornell till G Ryding 16 mars 1901” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev G Ryding till S Nordström 20 november 1897”.
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I Gävleborg var under åren 1897-1900 landshövdingarna Björkman och Odelberg
mindre direkt engagerade i arbetet för Ostkustbanan. Deras roller var mer att fungera sammankallande och samordnande, medan de överlät åt andra aktörer att sköta själva verksamheten. Denna bild ändrades på ett avgörande sätt när Hugo Hamilton 1900
blev landshövding i Gävleborg och kom att ta en aktiv och drivande roll i arbetet för
Ostkustbanan.23 Den långsiktiga effekten av detta kom att bli att det kring 1900 bildades en axel mellan residensstäderna Gävle och Härnösand, där de båda landshövdingarna påverkade företrädare för övriga eliter inom sina respektive län för att få dem att arbeta för kustjärnvägen.24
Runt båda landshövdingarna uppkom en inre kärna bestående av en handfull individer, vilka så gott som uteslutande var företrädare för de industri- och handelsföretag längs den föreslagna Ostkustbanan som saknade goda järnvägsförbindelser.25 Denna Ostkustbanekommitténs inre kärna kom att stå för det mesta av arbetet och finansieringen av Ostkustbanan i detta skede. Projektet var beroende av dessa individers kapital,
kontakter och kompetens. Eftersom kommittén saknade egna resurser, kom den administrativa staben dessutom att i stort sett enbart utgöras av Arvid Lindman, som skötte
kommittén vid sidan av sina ordinarie sysslor som disponent på Iggesund. Därigenom
kom en relativt liten grupps preferenser att bli bestämmande för hur planeringen av Ostkustbanan kom att utformas, vilket fortsatte att få effekter långt efter det att individerna i den inre kärnan fallit ifrån.
Kring kärntruppen i kommittén slöt sig en yttre kärna av individer som representerade
olika verksamheter längs den föreslagna järnvägens sträckning. Framför allt var det återigen representanter för de industrier i regionen som saknade egen järnväg. Till detta lades
en rad företrädare för enskilda järnvägar i Gävleborgsregionen, framför allt Uppsala-Margretehills Järnvägs AB (senare Uppsala-Gävle järnväg) och Gävle-Ockelbo Järnvägs AB.
Dessa enskilda järnvägars intresse i Ostkustbanan låg i förhoppningar om att lönsamheten på de egna järnvägarna skulle öka med den trafik som kom från Ostkustbanan.
De som valde att engagera sig för Ostkustbanekommittén i detta skede gjorde det således i allmänhet utifrån ett tydligt egenintresse, då alla ledande ledamöter utom lands23

Detta är tydligt i den mycket flitiga brevväxlingen mellan Hugo Hamilton och Arvid Lindman efter 1900 i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910.
24
En stor del av detta samarbete verkar ha haft sin grund i en god personkemi eftersom samarbetet
mellan landshövdingarna inte blev lika starkt under någon gång efter Rydings död 1902.
25
Bland ledamöterna i denna kärna kan framför allt nämnas disponenten i Iggesunds bruk, Arvid
Lindman, fabrikören Birger Lindström i Hudiksvall, disponent Gabriel Schöning i Hudiksvall, GP
Braathen i Sundsvall och PG Huss i Härnösand.

36

hövdingarna, ledde företag eller andra organ som direkt skulle gynnas av byggandet av
banan. Detta reflekterades i de politiska strider som stod kring Ostkustbanan inom regionen. Skiljelinjerna stod mellan de som skulle få direkt nytta av banan, vilka var för,
medan de vars intressen skulle skadas av banan var emot. De som varken skulle få nytta eller skadas av banan var oftast positivt inställda, men ovilliga att betala. En indikator
på detta är att städer som redan hade goda järnvägsförbindelser, som Sundsvall och Gävle, var svåra att mobilisera till stöd för Ostkustbanan och tenderade även att ställa hårdare krav för sitt engagemang, än städer som saknade dessa förutsättningar, som Härnösand. Landsbygdssocknarna agerade på liknande sätt där deras inställning var kopplade
till den nytta de skulle dra av järnvägen. Socknar som antingen inte fick stationer inom
sitt område, eller inte fick en station i vad man själv uppfattade som centrala lägen, valde oftast att inte stödja Ostkustbanan.26
Samtidigt fanns det utrymme för andra bevekelsegrunder för engagemanget än det
rena egenintresset. Åtminstone utåt motiverade aktörerna engagemanget i järnvägen utifrån tanken att främja den regionala utvecklingen kombinerat med en närmast ideologiskt färgad övertygelse om behovet av en järnväg som avgörande för den regionala tillväxten.27 Dessa argument skall behandlas mer i detalj senare, först skall dock de arenor
som intressegruppen arbetade inom diskuteras.

Ett enskilt järnvägsprojekt på den regionala arenan
Ostkustbanekommittén
Den avgörande arenan för intressegruppen kring Ostkustbanan under denna period
var som vi sett Ostkustbanekommittén. Den var central för finansiering, policyskapande och utredningar kring järnvägen. Mycket lite agerande kring järnvägen skedde utanför kommittén. Det tyder i sin tur på att agerandet kring järnvägen under denna period
i huvudsak rörde sig i en regional kontext. Detta återspeglas även i att de som valde att
engagera sig i kommittén så gott som uteslutande var fast förankrade i regionen. En del
av dessa kom med i arbetet på eget initiativ, medan andra mer eller mindre rekryterades
in i gruppen. Den inre kärna i kommittén, som vi kunde se ovan, genomförde en rad
”strategiska värvningar” till Ostkustbanekommittén. Syftet bakom detta var bland annat
26

27

Några typfall på detta finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev G Segerquist
till A Lindman 24 januari 1901”, ”Brev Z Lundquist till A Lindman 28 januari 1901” och ”Brev A
Lindman till G Rudebeck” 8 februari 1902.
Detta återfinns ofta framför allt i den bevarade korrespondensen. För några exempel se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”M Hofrén till A Lindman 22 november 1901”, ”A
d´Ailly till A Lindman 10 december 1901” och ”A Lindman till C Lundeberg 6 juli 1902”.
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att få en så stor geografisk täckning som möjligt bland kommittéledamöterna. Den uttalade målsättningen var att ha med representanter från alla städer och viktigare socknar
längs Ostkustbanans föreslagna sträckning.28 Man ville även få med sig så många ekonomiska intressen som möjligt, både av finansieringsskäl och för att säkerställa den framtida trafiken.29 I takt med att Ostkustbanans utformning blev mer definitiv, framför allt
vad gällde bansträckningen, exkluderades vissa aktörer som en naturlig följd av att allas
preferenser inte kunde tillfredställas samtidigt. I en del fall verkar denna exkludering ha
varit följden av ett medvetet agerande från kommitténs kärna för att hindra att vissa aktörer skulle få kontroll över projektet.30
Ostkustbanekommitténs ledamöter var verksamma på de flesta ekonomiska och politiska arenor inom regionen. Exempelvis gällde detta kreditväsendet, där man hade ett
nära samarbete med det regionala bankerna i Sundsvall och Gävle. Dessa kreditinstitut
hade i sin tur mycket tät och nära kontakt med det industrikapital som engagerade sig
i projektet, med följden att finansieringsfrågan i hög grad löstes på informell väg och
personliga meriter. Detta medförde dock att det inte alltid var Norrlandskusten som var
händelsernas centrum. Möten och kontakter genomfördes nästan lika ofta i Stockholm,
speciellt som transportsvårigheter försvårade regionala möten och få av de ledande regionala aktörerna hade Norrland som sitt enda verksamhetsområde.31
Ostkustbanekommittén hölls under dessa år till stor del samman av dessa ledamöters individuella nätverk och kontakter. En stor, för att inte säga dominerande, del av
kommitténs arbete gick åt till att mobilisera ledamöternas personliga nätverk i olika elit28

29

30

31

Detta varkar ha varit speciellt viktigt inför större remissrundor. För exempel se Ostkustbanan AB:s
arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till C O M Hofrén 4 november 1901”, och ”Brev
A Lindman till O Midling 4 november 1901”.
Att få en så pass jämn som spridning som möjligt diskuterades öppet i korrespondensen mellan
Lindman, Hamilton och Ryding. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ” brev G
Ryding till A Lindman 8 oktober 1899” och ”Brev H Hamilton till A Lindman 27 mars 1902”.
För ett exempel på det förra kan man se i hur intressenter kring Ockelbo faller ifrån i och med att
det blev klart att man inte skulle dra den nya järnvägen över Gävle-Ockelbo Järnvägs spår. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Müntzing till A Lindman 16 maj 1898”
och ”Brev H Hamilton till A Lindman 3 september 1901 och 9 september 1901”. Ett exempel på
det senare finns i att man vill hålla vad man kallar ”Dalaintresset” (framför allt kretsen kring GävleDala järnväg) utan inflytande över Ostkustbanan. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 18971910 ”Brev A Lindman till H Hamilton April 1902”, ”Brev A Lindman till C Lundeberg 6 juli
1902” och ”Brev C Lundeberg till A Lindman 10 juli 1902”.
Möjligen kan man diskutera om detta är ett möjligt incitament för de aktörer som väljer att enagera sig i projektet eftersom just svårigheter med sjöresorna Norrland-Stockholm är ett återkommande element i korrespondensen. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev S
Nordström till A Lindman 24 november 1897” eller ”E Westin till A Lindman 9 februari 1898”.
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grupper för att vinna nödvändigt stöd för byggandet av Ostkustbanan. De kommitterade uppmanades av styrelsen att aktivt utnyttja sina olika positioner till att knyta potentiella kunder, finansiärer och röster till banan.32 Detta var både avhängigt och underlättades av att den regionala kontext man agerade inom var relativt liten och överblickbar, med följd att de flesta aktörer, oavsett hur de ställde sig till projektet, kände varandra utan och innan.33 Samtidigt var argumenten och drivkrafterna hos de olika inblandade aktörerna väl kända, vilket gav god information om hur motståndet såg ut och vilka påverkans- och lobbyingmetoder som kunde tänkas ha effekt.34 Ostkustbanans olika förespråkare kände således sina motståndare väl och kunde göra noggranna kalkyler
över potentiella allierade och fiender i politiska organ som landsting eller stadsfullmäktige.35 Detta förstärktes av att de inblandade aktörerna i allmänhet satt i flera olika regionala maktpositioner, vilket gjorde att de fick en bred kontaktyta över de i det regionala sammanhanget relevanta beslutsorganen.
Nätverkens betydelse
De personliga nätverken var också en avgörande faktor i kontakterna mot de nationella organen åren runt sekelskiftet 1900. I och med att ett flertal ledamöter av Ostkustbanekommittén var riksdagsmän, samtidigt som de hade ett flertal andra uppdrag för statens räkning, hade de bra information om den järnvägspolitiska beslutsprocessen.36 Man
hade direktkanaler in till de beslutsfattare som direkt arbetade med de berörda frågorna,
till exempel civilministern, chefen för Järnvägsstyrelsen eller ordföranden i Statsutskottet. Ledamöterna av kommittén använde sig av dessa kontakter för att få underhandsbesked om den järnvägspolitiska policyprocessen eller hålla sig informerade om hur långt
32

33

34

35

36

Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 28 april 1900, § I” och ”Protokoll 17 november 1900, §8”.
Arbetet med kommittéarbetet förenades ofta med andra aktiviteter både vad gäller nytta och nöje.
Exempelvis affärer, rikspolitiska spörsmål, familjeangelägenheter eller t.o.m. besök på Operakällaren. För exempel se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev JE Larsson till Arvid
Lindman 21 juni 1900”, ” Brev PE Huss till Lindman 9 januari 1902” samt ”Brev Arvid Lindman
till Fredrik Holmqvist juli 1902”.
Det främsta exemplet på detta kommer från diskussionerna mellan Gustaf Ryding, Arvid Lindman
och Hugo Hamilton inför de avgörande besluten i Gävleborgs läns landsting 1901 och 1902 i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910.
För exempel se Ostkustbanan AB:s arkiv: Gustaf Rydings Korrespondens 1897-1901 ”Brev A Lindman
till G Ryding 23 september 1901” och ”Brev A Lindman till G Ryding 9 mars 1901” eller Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ” Brev Arvid Lindman till H Hamilton april 1902”.
Se Andersson 2001 Bilaga IV för en redovisning av de förtroendeuppdrag några ledande ledamöter
i Ostkustbanekommittén innehade.
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konkurrerande järnvägsprojekt kommit i planeringen. Kommittéledamöterna var också
medvetna om dessa kontakters nytta för att effektivisera och ge konkurrensfördelar i arbetet för Ostkustbanan och förde också en diskussion om hur man skulle utnyttja dem
på bästa möjliga sätt.37
En sak som är väl värd att notera i sammanhanget är att aktörernas kunskap och
maktbas ofta var av påtagligt lokal natur. Uppenbart är att personer från Gävleborg hade
föga kunskap om den regionala arenan och aktörer i Västernorrland och vice versa.38
Även landskapsskillnader spelade roll där medelpadingar och ångermanlänningar, och
i viss mån också gästrikar och hälsingar, ibland betraktade sig själva som skilda grupper
med olika preferenser. Detta gjorde samtidigt att utsocknes aktörer som agerade på dessa
regionala arenor tenderade att betraktas med en stor dos skepsis och misstänksamhet.
Detta gällde exempelvis planerna i Dalarna på att bygga järnväg från Falun till Härnösand, vilken skapade något av panik i såväl Ostkustbanekommittén som bland den övriga eliten i Gävleborg.39 På liknande sätt kom Ljusne-Woxna AB:s agerande under den
för de lokala förhållande främmande fågeln till ägare, greve von Hallwyl, att både framstå som oförståeligt eller som en konspiration inom Ostkustbanekommittén.40 För att
få information om de utomregionala aktörernas avsikter och försöka påverka dem, aktiverades personliga nätverk på en nationell nivå. Arvid Lindman var till exempel både
personligen och genom olika kommittéuppdrag, bekant med landshövdingen i Kopparbergs län, Fredrik Holmqvist, vilket han utnyttjade för att förhöra sig om dennes kunskap om järnvägsintresset i Dalarna.41 På samma sätt försökte man att genom att nyttja
gemensamma kontaktytor, i riksdagen och i bolagsstyrelser, vinna över greve von Hallwyl på den regionala elitens sida och samtidigt utröna hans eventuella planer.
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Detta visar sig flera gånger i korrespondensen där man explicit ser detta som en möjlighet till att utöva påverkan. För exempel se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman
till H Hamilton april 1902”; ”Brev A Lindman till H Hamilton 3 maj 1902” och ”Brev A Lindman
till F Holmqvist juli 1902”.
Gustaf Ryding liknade vid ett tillfälle t.o.m. förhållandet Medelpad-Ångermanland med Unionen
Sverige-Norge i fråga om trätor. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev G Ryding till A Lindman 3 januari 1901” och ”Brev PG Huss till A Lindman 24 april 1901”.
Brevväxlingen Mellan Christian Lundeberg och Arvid Lindman som tidigare refererats till är ett exempel på detta men det är bara ett exempel på den livliga aktivitet det s.k. ”Dalaintressets” framstöt
orsakade. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Göransson till A Lindman
1 juli 1902”; ”brev A Lindman till J Andersson 12 augusti 1902”; ”Brev A Lindman till E Westin
13 augusti 1902”; ”Brev H Hamilton till A Lindman 15 augusti 1902”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Hamilton till A Lindman 21 augusti
1901 och 22 augusti 1901”.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till F Holmqvist juli 1902”
och ”Brev F Holmqvist till A Lindman 14 augusti 1902”.
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De regionala politiska organen som elitens maktbas
Genom att de flesta Ostkustbanekommittéledamöter i någon form innehade politiska
poster, blev de olika regionala politiska organen en lika naturlig som betydelsefull arena
att verka inom. De flesta drivande ledamöter i kommittén hade exempelvis på ett eller
annat sätt kopplingar till landstinget.42 Landstinget spelade en i sammanhanget central
roll eftersom det både fungerade som en viktig remissinstans åt staten och förfogade över
medel som kunde investeras i järnvägar.43 Eftersom landstinget även samlade den del av
den regionala eliten som inte var inblandad i arbetet för Ostkustbanan, tjänade landstingsmötena även som en viktig kontakt- och informationsyta. Där kunde man känna
av stämningarna hos konkurrerande företag, påverka potentiella investerare eller helt enkelt utbyta erfarenheter om hur man genomför enskilda järnvägsprojekt.44
Även stads- och kommunalfullmäktige var av liknande skäl viktiga arenor. I de socknar där stora industrier var lokaliserade och företagen följaktligen kunde utöva ett dominerande inflytande tack vare den graderade rösträtten och företagens rösträtt, hade de
kommunala församlingarna mer karaktären av formella beslutsorgan, med föga inverkan på vare sig beslut eller dagordning.45 I de mer utpräglade landsbygdssocknarna, med
ett högre grad av lokalt deltagande och självstyre, var diskussionen mer obunden. Dock
var landsbygdssocknarna i allmänhet av marginell betydelse utifrån Ostkustbanekommitténs horisont, eftersom de troligen inte skulle investera större summor i banan. Deras synpunkter kunde därför ges mindre vikt. De politiska organen i städerna var dock
av större betydelse för Ostkustbanan. Städernas samarbete i planeringsprocessen var absolut nödvändig för att banan skulle kunna byggas och trafikeras, samtidigt som städerna var potentiella investerare. Förhållandet mellan städerna och Ostkustbanekommittén
var dock, som kommande kapitel skall visa på, ofta långt ifrån okomplicerat.
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Detta gäller JF Cornell och PG Huss i Västernorrland. Inför den avgörande omröstningen i landstinget i Gävleborg 1900 var så gott som hela Ostkustbanekommittén i Gävleborg med som landstingsmän.
Landstingens engagemang i infrastrukturinvesteringar var ett generellt mönster under perioden.
Mellan 1862-1887 beräknas i medeltal 16-20% av de svenska landstingens budgetar ha gått till undersökningar i järnvägsfrågor. Se Wikstrand 1987, s 27ff.
Detta är tydligt i diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev G Ryding
till A Lindman 8 oktober 1899” och ”Brev PG Huss till A Lindman 24 april 1901”.
Det bästa exemplet på hur detta praktiskt gick till finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens
1897-1910 där Arvid Lindman med en uppsjö brev till industriledare i de av järnvägen berörda socknarna 3-5 november 1901 fick dem att påverka kommunalstämmorna i socknarna så att de skickade
positiva representanter till ett offentligt möte i frågan i Gävle.
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Intressegruppen som opinionsbildare
Behovet av att vinna stöd i den politiska debatten på regional nivå var en av de viktigaste orsakerna bakom det intensiva opinionsbildande arbete som den regionala intressegruppen bedrev för Ostkustbanan under dessa år. Opinionsbildningen skedde i stor
grad genom öppna möten som informerade om och propagerade för banan. Dessa kunde ske på Ostkustbanekommitténs eget initiativ, men även genom att landshövdingarna
kallade regionala aktörer till möte då koncessionsansökan skulle remissbehandlas. Ostkustbanekommittén lade stor vikt vid att man vid den senare typen av möten presenterade en enad regional front till förmån för järnvägen. Röster som opponerade sig mot
bygget av banan, eller var ljummet inställda till det, skulle helst inte uttala sig. Och om
man inte kunde hindra dem från att göra det, måste man få dit positiva röster som motvikt.46 Mycken möda lades därför vid att utröna om någon stad eller socken skulle yttra sig kritiskt mot kustjärnvägen och i så fall rekrytera positiva röster från samma stad.47
Rekryteringen av dessa positiva röster skedde om möjligt från kommitténs egna led, om
än ibland på omvägar för att inte göra egenintresset alltför uppenbart. Exempelvis kunde
en disponent engagerad i kommittén skicka en tjänsteman från bruket till mötet med,
får man anta, instruktioner om vilken åsikt han skulle förfäkta.48 Andra sätt att rekrytera positiva röster inbegrep att försöka påverka kommunala organs utseende av representanter eller att betala resa och logi för personer som kunde tänka sig att åka ned och uttala sig positivt om banan.49
Ostkustbanekommittén såg det även som angeläget att få bra press. Detta underlättades av att delar av den lokala pressen var en del av samma regionala nätverk som aktörerna för Ostkustbanan, vilket i högsta grad bidrog till försöken att vinna över pressopinionen till förmån för Ostkustbanan.50 När Ostkustbanan blev politiskt kontroversiell, bland annat med en hård politisk batalj i Gävleborgs landsting, tenderade lokal46
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Vikten av detta betonas ofta rakt av i kommitténs interna korrespondens, se Ostkustbanan AB:s arkiv:
Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till G Segerquist 3 november 1901”.
Typexemplet på detta är Landshövdingens remiss 1902 där man i princip dammsög Hudiksvall på
positiva röster, där man till sist i brist på annat fick skicka en järnvägsentusiastisk stins för att ”nyansera” Hudiksvallsbilden. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman
till C O M Hofrén 4 november 1901” och ” A Lindman till J Michal 7 november 1901”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till CF Lundqvist 4 november
1901”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till G Schöning 6 november
1901” eller ”Brev A Lindman till O Midling 4 november 1901”.
Detta rör speciellt redaktörerna i lokalpressen som är nyckelgrupper i detta arbete då de är en del
av samma elit och rör sig i samma kretsar som medlemmarna i Ostkustbanekommittén. Tydligt
är också att olika medier ställer sig på olika sidor beroende på kontakter. Ostkustbanan AB:s arkiv:
Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till G Ryding 27 september 1901” och ”A Lindman till
G Nerman 1902”.
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pressen att alliera sig med ena eller andra sidan. I Ostkustbanekommittén klagades då
ständigt över det svala mottagandet i de delar av Gävlepressen som då företrädde de konkurrerande Gävle-Dala Järnväg eller Gävle-Ockelbo Järnväg.51 Detta pekar återigen på
att det under denna period var en ganska liten elit som sysselsatte sig med järnvägsfrågorna. Många av dem satt dessutom på ett flertal stolar, och järnvägsintresset blandades
upp med andra ekonomiska och politiska intressen. Det pekar också på naturen av det
motstånd som planerna på att bygga Ostkustbanan mötte under åren före 1903, vilken
skall behandlas mer ingående härnäst.

Motiven för ett byggande av Ostkustbanan
Under denna period tillkom en rad dokument i samband med Ostkustbanekommitténs
utredningar och koncessionsansökan som presenterade förväntningarna och argumenten för den nya järnvägen.52 Dessa hade två huvudinriktningar: förbättrade regionalekonomiska förutsättningar och ökad regional integration.
De förbättrade förutsättningarna för den regionala ekonomin skulle komma från att
järnvägen skulle öka effektiviteten och produktiviteten i näringslivet och industrin, genom en direktare koppling för den norrländska ekonomin till olika marknader, med kostnads- och tidsvinster som följd.53 Orden ”snabbare”, ”effektivare” och ”direkt” är följaktligen ofta uppredade nyckelord i denna argumentering. Stor vikt lades också på järnvägen
som ett transportmedel oberoende av årstider, vilket hade betydelse för norrländska förhållanden då vägarna var dåliga och sjöfart och flottning inte var tillgänglig under vintern.54
Detta skulle skapa tillväxt i regionen och bidra till en strukturell omvandling av det regionala näringslivet i riktning mot högre förädlingsgrader.55 Man förväntade sig också att detta skulle vara ett medel för att få nya industrier till Ostkustregionen genom nyetableringar
och flytt av anläggningar från inlandet.
Ostkustbanan förväntades även spela en viktig roll i det nationella järnvägssystemet,
framför allt genom att minska trafikbelastningen på Norra Stambanan, vilken enligt
Ostkustbanekommittén snart skulle lida av en överbelastning.56 Den nya kustjärnvägen
skulle utgöra en form av dubbelspår till Stambanan och därmed undvika det inbyggda systemfel som blivit följden av att man på 1880-talet dragit Norra Stambanan inne i
51
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Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Hamilton till A Lindman 15 april 1902”.
Koncessionen med förarbeten finns samlade i Ostkustbanan AB 1909.
d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet” i Ostkustbanan AB 1909.
(Finns även i Proposition 1913:114) s 3.
d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet” i Ostkustbanan AB 1909, s. 10.
d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet” i Ostkustbanan AB 1909, s. 10.
d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet” i Ostkustbanan AB 1909, s. 3.
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landet. Dessutom skulle Ostkustbanan bli en kugge i ett komplett nätverk av järnvägar
i Norrland.57 Tillsammans med Norra Stambanan och Inlandsbanan kunde en ny kustjärnväg integrera alla större befolknings- och industricentra i Norrland till en ekonomi.58 En kärnpunkt i denna argumentering blev att banan var av en sådan otvivelaktigt
viktig natur i det nationella järnvägssystemet att det var så gott som garanterat att den
förr eller senare skulle komma att lösas in av staten för att bli en statsbana och därför var
en säker placering för investerarna.59
När det gäller argumenten för Ostkustbanan som ett sätt att åstadkomma regional
integration förväntades kustjärnvägen ta bort transporthinder som stod i vägen för den
näringslivet och den sociala utvecklingen i regionen. Det sistnämnda skulle ske genom
att det skapades närmare kontakter med administrativa, kulturella och akademiska centra i södra Sverige. Här refereras järnvägen ofta som ett medel för att bryta den isoleringen av Norrland, något som skulle bidra till att ge regionen ett ökat inflytande i politiska
kretsar genom närmare kontakter till Stockholm, samt underlätta rekryteringen av utbildad arbetskraft till Norrland.60 Det fanns också inomregionala aspekter på detta. En kustjärnväg skulle binda samman de olika städerna och kommunerna längs banan och därigenom bidra till en ökad samverkan och en starkare och mer produktiv region. Samtidigt fanns det uttalade förhoppningar från många landsbygdskommuner att järnvägen
skulle bli ett medel för att få lite av tillväxten och dynamiken i städerna och industriorterna att sippra ned till dem också.61
57

58

59

60

61

Denna typ av resonemang förekom även i pressdiskussionen kring infrastrukturinvesteringar i
Norrland. Se exempelvis Nya Dagligt Allehanda 4 september 1892 ”Norrländska förhållanden”.
Dessa tankegångar finns representerade i d´Aillys trafikberäkning. De utvecklades dock efterhand
under perioden fram till byggstarten av banan och det bästa exemplet på denna form av resonemang finns i ”Brev från Ostkustbanan AB till Kungl. Maj:t” and ”Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande om den föreslagna ”Ostkustbanan”” in Riksarkivet Konseljakt Civildepartementet I 19130307:56.
Detta argument dyker först upp efter ett möte mellan Arvid Lindman och företrädare för Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen. Vidare tas Järnvägsstyrelsens betoning av statsbanepotentialen i den föreslagna banan inför koncessionsansökan sedermera som garant för att staten verkligen i en framtid
skall lösa in banan. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till H
Hamilton 3 maj 1902” .
Koncessionsansökan, s. 6-7 och d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet”, s 13 båda i Ostkustbanan AB 1909.
Koncessionsansökan, s 6ff och d´Ailly, Adolf ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska bärighet”, s 13f För ett par tydliga exempel se vidare Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 18971910 ”Harmångers kommunalmän till A Lindman 24 oktober 1897” och ”L Jonsson till A Lindman 1 november 1897”.
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Formeringen av ett regionalt motstånd mot Ostkustbanan
I viss mån var motståndarna till Ostkustbanan under denna period en spegelbild av dess
förespråkare. En avgörande aktörsgrupp var de järnvägsföretag som riskerade att utsättas
för konkurrens av Ostkustbanan utan att kunna dra nytta av en eventuellt ökad trafik.62
På samma sätt som företag, städer och kommuner i de socknar som skulle komma att dra
nytta av banan mobiliserades för att driva frågan, fylkades motsvarande aktörer i de områden med konkurrensutsatta järnvägar för att försvara sin järnväg.
När frågan debatterades i olika remissrundor eller i landstinget, var det således utifrån dessa grunder, snarare än efter några mer principiella linjer, som frontlinjerna drogs.
Detta är särskilt tydligt i striden i Gävleborgs landsting där en grupp under ledning av
landstingets ordförande Christian Lundeberg och direktör John Rettig, vilka båda hade
intressen i konkurrerande järnvägar, år 1901 lyckades stoppa landstinget från att teckna
aktier i Ostkustbanan.63 I denna avgörande omröstning var det uppenbart att skiljelinjen gick mellan uppfattningen om Ostkustbanan som ett hot eller en möjlighet, mellan
de och om man vann eller förlorade på dess tillkomst.64 Detta skapade i sin tur starka låsningar eftersom både järnvägsdragningen och konkurrenssituationen mot andra järnvägar svårligen kunde ändras, framför allt inte på ett sådant sätt att det gjorde samtliga aktörer nöjda. Symptomatiskt nog beviljade inte Gävleborgs lansting stöd till Ostkustbanan innan hotet om att ett annat järnvägsprojekt från Falun till Sundsvall skulle genomföras i dess ställe, fick motståndarna att motvilligt gå med på en kompromiss.65 I kontrast var Ostkustbanan betydligt mindre kontroversiell i Västernorrlands läns landsting
som klubbade igenom en investering i järnvägen till synes utan att det gick att mobilisera någon allvarligare opposition. Detta grundade sig förmodligen i att det att det fanns
färre enskilda järnvägsintressen att försvara i Västernorrland, samtidigt som en stor del
av de ledande områdena i länet helt eller delvis skulle dra nytta av den nya banan.
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Dessa utgjordes framför allt av Gävle-Dala Järnväg, Norra Hälsinglands Järnväg och i viss mån
Gävle-Ockelbo Järnväg.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Hamilton till A Lindman 27 augusti
1901 och 9 september 1901” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 15 september 1901”.
I den bevarade korrespondensen mellan de ledande personerna i Ostkustbaneprojektet argumenterades det tydligt för att rekrytera röster i landstinget efter dessa linjer. Se Ostkustbanan AB:s arkiv:
Gustaf Rydings Korrespondens 1897-1901 ”Brev A Lindman till G Ryding 27 september 1900” och
”Brev A Lindman till G Ryding 9 mars 1901”.
Brevväxlingen mellan Arvid Lindman och den ledande Ostkustbanemotståndaren i landstinget
Christian Lundeberg är avslöjande i denna fråga. Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 18971910 ”Brev A Lindman till C Lundeberg 6 juli 1902 och 2 augusti 1902”, ”Brev C Lundeberg till
A Lindman 10 juli 1902” och Brev ”H Hamilton till A Lindman 18 juli 1902”.
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Också städernas ställningstagande var avhängigt av om de såg Ostkustbanan som hot
eller möjlighet. I städer som redan hade någon form av järnvägsförbindelse, som Sundsvall och Gävle, var mottagandet ofta ganska ljummet, om inte direkt fientligt från de
aktörer som hade investerat i eller hade andra kopplingar till konkurrerande järnvägar.
I Hudiksvall var det svårt att mobilisera stöd för projektet på grund av att man bundit
upp mycket kapital i Norra Hälsinglands järnväg, medan Söderhamns inledningsvis svala inställning till Ostkustbanan i mycket förklaras av dåliga erfarenheter av tidigare järnvägsinvesteringar samt möjligheten av att orten skulle ingå i en ny bana mellan Falun
och Härnösand.66
Samma mönster gäller också näringslivet. Företag som på ett eller annat sätt investerat i
andra järnvägar var oftast direkt fientligt inställda till projektet, medan de som redan hade
tillgång till järnväg inte var intresserade att betala för en ny.67 Exempelvis var det mycket få
företag i Gävle och Sundsvalls stad som var intresserade av projektet, bortsett från de som
investerat i järnvägsbolag som skulle tjäna på en anslutning till Ostkustbanan.68
Trots det ganska kraftiga motståndet mot Ostkustbanan var det ändå relativt få som
opponerade sig mot den nya järnvägen på ett principiellt plan eller som en fullständig felinvestering. Behovet att skydda sina egna intressen lyste igenom, vilket gjorde att
motståndet snarare var grundat i en rädsla att bli utkonkurrerad än en misstro mot det
nyas lönsamhet.69 Detta visade sig också i att projektets fiender i tidigare skeden av beslutsprocessen ofta varit positivt inställda, i syfte att försöka få banan att byggas på ett
sätt som var gynnsamt för de egna intressena. Detta illustreras av John Rettig som hoppade av Ostkustbanekommittén, när det blev uppenbart att banan inte skulle använda
sig av Gävle-Ockelbo Järnvägs sträckning.70 Detsamma gällde för företrädarna för Norra
Hälsinglands Järnväg, vilka drev på för att få Ostkustbanan att gå genom deras socknar,
vilket blev början på ett långvarigt och svårlöst problem för Ostkustbaneprojektet.71
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Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev JE Larsson till A Lindman 21 juni 1901”
och ”Brev H Hamilton till A Lindman 22 augusti 1901”.
Detta kan man se i vilka som tecknar sig för att bidra med medel till projektet Ostkustbanan AB:s
arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 24 mars 1903” samt Tabell I ovan.
I Sundsvall är den mer eller mindre öppna motiveringen för detta att man dels redan har kontakt
med stambanan och dels är inblandad i egna mindre lokala järnvägsprojekt som elbana Bergeforsen-Sundsvall eller spårväg Sundsvall-Sund. Se Forselius 1902; Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 22 januari 1902” och Ostkustbanan AB:s arkiv: Gustaf Rydings Korrespondens 18971901 ”Brev A Lindman till G Ryding 11 april 1901”.
Ett exempel finns i ett brev från Arvid Lindman till Hugo Hamilton i april 1902 att ”[Sandquists
agerande] i saken är tillräckligt genomskinlig för att låta de egoistiska klorna lysa igenom…”, vilket
samtidigt, ironiskt nog så här i efterhand kan tjäna som en bra sammanfattning också på Ostkustbanekommitténs eget arbete.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Hamilton till A Lindman 3 september
1901 och 9 september 1901”.
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Ett av mycket få exempel på att man vid denna tid avfärdade Ostkustbanan som olönsam kommer från Ljusne-Woxna AB utanför Söderhamn, vilka vägrade att teckna aktier
i företaget. Dess ägare, greve Wilhelm von Hallwyl, avfärdade banan med motiveringen:
”…för öfrigt efter min åsigt den projekterade banan alls icke blifva till någon fördel för
Ljusne och deras verksamhet, snarare tvärtom”.72
Även von Hallwyls hårda inställning mycket väl kan ha berott mer på ett taktiskt ställningstagande än någonting annat. Ljusne-fabriken ville ha ett statligt stickspår till statsbanan i Söderhamn, samtidigt som von Hallwyl uttryckte tvivel om Ostkustbanekommitténs kompetens att driva banan i hamn.73 Här finns en markant skillnad i agerande jämfört med Iggesund AB som var i en liknande transportsituation. Där valde Arvid Lindman
istället den motsatta strategin och tryckte på för att få en privatägd järnväg till stånd.
Ostkustbanekommitténs tid var dock utmätt så till vida att den bara hade existensberättigande fram tills det att banan skulle börja byggas, då ett bolag måste bildas. Det var
också vad som skedde 1903, och där kunde intressegruppens ansträngningar till förmån
för en kustjärnväg fått ett relativt odramatiskt slut. Men som nästa kapitel visar blev så
långt ifrån fallet.
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73

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 juni 1901, § 2”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev W. Von Hallwyl till A Lindman 10 juni
1900”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev W. Von Hallwyl till A Lindman 10 juni
1900” och ”Brev H Hamilton till A Lindman 22 augusti 1901”
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3. Slumpens skördar?
Bygget av Ostkustbanan 1904-1923
Bolagsbildning, bankkredit och byggstart
I det föregående kapitlet kunde vi se hur perioden fram till att koncession erhölls, karaktäriserades av en rad formativa moment för Ostkustbanan. Detta bestämde deltagarna i
intressegruppen, argumentationen kring banan och banans dragning. Dessa kom under
en lång tid kom att bli styrande för hur beslutsprocessen kring Ostkustbanan utvecklades. Det var i sin tur en rad faktorer som påverkade dessa formativa moment. Den ekonomiska tillväxtoptimismen och tron på Norrlands ekonomiska potential spelade bland
annat in. Detta samtidigt som de regionala eliterna hade en maktbas och välutvecklade
nätverk, som skapade handlingsutrymme att styra projektet efter deras preferenser.
Den duala järnvägspolitiska regimen skapade ett vidöppet möjlighetsfönster för att
kanalisera in de regionala aktörerna mot den enskilda järnvägssektorn. Den bidrog även
till att det fanns få aktörer som har möjlighet att agera mot projektet.1 Det förvånande är därför inte varför de regionala aktörerna kunde nå fram till en koncession på Ostkustbanan. Istället är frågan varför man trots de gynnsamma institutionella förutsättningarna ändå var nära att misslyckas, framförallt på grund av bristande intresse från regionala investerare.2 Arbetet med att få Ostkustbanan till stånd drevs ofta framåt av externa händelser, som hotet om konkurrerande koncessioner, snarare än av Ostkustbanekommitténs eget agerande. Samtidigt bör dock noteras att inte ens motståndarna egentligen ifrågasatte Ostkustbanans nytta och tillväxtskapande effekter. Det var således inte
1

Signifikant nog så kommer det allvarligaste motståndet mot projektet ifrån andra järnvägsprojekt
som på olika sätt kan blockera banan genom att bygga först.
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en tillräcklig faktor att det fanns aktörer som var villiga att ta sig an frågan, och ett gynnsamt institutionellt ramverk, för att den regionala mobiliseringen skulle bli framgångsrik. Detta kom att ytterligare accentueras när regionen skulle kraftanstränga för att starta byggandet av banan.
När Ostkustbanekommittén så 1903 erhöll koncession av regeringen på att bygga
Ostkustbanan, ombildades kommittén till Ostkustbanan AB.3 Aktieteckningen i det nya
bolaget gick dock lika trögt som innan koncessionen erhållits. Till och med företag och
kommuner som redan utlovat finansiellt stöd behövde ibland både en och två propåer
de verkligen betalade. Således kom de ursprungliga kalkylerna på aktiekapitalet i bolaget
endast att nödtorftigt uppnås.4
Följaktligen gick bygget av Ostkustbanan i stå på grund av brist på investeringsvilligt regionalt kapital. Detta tvingade Ostkustbanan AB att intensifiera jakten efter lån
på inhemska och utländska kapitalmarknader. Denna kapitaljakt var till en början mest
lyckosam utomlands, där man 1907 och 1912 var nära ett avtal med brittiska och brittisk-franska konsortier.5 Denna finansieringsmöjlighet stängdes dock i och med att staten lagstiftade om begränsningar i det utländska ägandet av för landet väsentliga resurser som infrastruktur. Från Ostkustbanan AB:s sida också ansåg man att villkoren för utlandslånen var för hårda.6 Dessutom verkar det ha funnits en viss motvilja bland de le2

3

4

5

6

Detta frågade man sig själva i Ostkustbanekommittén, men gick inte längre än till en inledande
fundering. De såg problemen med att skaffa kapital som tillfälliga. Samtidigt fanns det flera källor
som poängterade det orimliga i de kalkyler om teckningar som kommittén gjorde, vilka dock ignorerades. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till PE Huss 7
januari 1901”; ”Brev G Segerquist till A Lindman 24 januari 1901” eller ”Brev Z Lundqvist till A
Lindman 28 januari 1901”.
Detta är ett framstående tema i diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910
”Brev Hamilton till Lindman september 1903” samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll
”Protokoll 5 oktober 1903”.
Frågan om aktieteckningarnas storlek är ett återkommande diskussionsämne inom projektet de
närmaste åren efter koncessionen. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 5 oktober 1903”; ”Protokoll 26 februari 1907”och ”Protokoll 19 januari 1909”.
Korrespondensen mellan Arvid Henström i England och kommittén fortsatte under denna period
och kom att ta sig allt mer konkreta former t.ex. genom olika former av undersökningar och inspektionsresor. Ett flertal brev finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 Se även
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 28 februari 1906, §2”.
Även om denna lagstiftning till en början var ganska mjukt skriven tycks den ändå ha fått effekt i
och med att den verkar ha avskräckt de utländska finansiärerna från att ge sig in i projektet. Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev Henström till Ostkustbanan AB januari
1907”samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 juni 1912” I ansökan i statslån
anför 1909 de hårda villkoren som skäl. Se Motion Första Kammaren 1909:12, s 3 (Motion Andra
Kammaren 1909:45 är likalydande).
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dande personerna i företaget mot att bli beroende av utländska långivare, vilket påverkade förhandlingarna.7 Oavsett orsakerna blev effekten dock att Ostkustbanan var tvungen att finansieras på den inhemska kapitalmarknaden med hårdare lånevillkor som följd
av den finansiella kris som bröt ut 1907.8
Ostkustbanan AB satt nu i en rävsax. Aktieteckningen skulle under inga som helst
omständigheter ge nog kapital för att kunna bygga Ostkustbanan, så järnvägen måste lånefinansieras. Långivarna var dock motvilliga så länge det inte fanns ett grundkapital av
aktier i botten, vilket i sin tur var omöjligt så länge det var oklart om det fanns tillräcklig finansiering för att bygga klart banan.9 Bolagets plan för att komma ur detta dilemma
blev att ansöka om statslån för en del av kostnaderna. Om detta lån beviljades räknade
man med att trovärdigheten i projektet skulle öka på kapitalmarknaden. En första ansökan om statslån avslogs 1909 med hänvisning till bristande beslutsunderlag, samt att lån
av detta slag egentligen inte var möjliga utifrån den rådande järnvägspolitiken. Dock var
avslaget mjukt, och tolkades inom bolaget som en uppmaning att försöka igen.10 Styrelsen för Ostkustbanan AB beslöt sig därför att vänta in bättre konjunkturerna för att åter
söka statslån.11
Parallellt med detta pågick två stora strider om att förändra dragningen av banan.
Den första av dessa strider var i allt väsentligt en fortsättning på den kamp som pågått
sedan projektets allra första början, där företrädarna för den smalspåriga enskilda järnvägen Norra Hälsinglands Järnväg AB mellan Hudiksvall och Bergsjö kraftfullt försökt förhindra Ostkustbanans tillkomst. En grupp av aktörer kring Bergsjöbanan började efter
att Ostkustbanan fått koncession aktivt agera för att den nya kustjärnvägen skulle ändra sina planer till förmån för Hassela-alternativet, vilket innebar en västlig dragning över
Norra Hälsinglands Järnvägs sträckning och få en annan ingång till Sundsvall.12 Striden
kring detta rasade mellan 1913-1915, och utvecklades till ett spel där ingen av parterna
vill ge med sig, men där Ostkustbanan AB i och med att de hade koncession på en ku7

8

9

10

11
12

Ett belysande exempel på denna typ av resonemang finns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Gustaf Rydings
korrespondens 1897-1901 ”Brev A Lindman till G Ryding 30 december 1900”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 20 maj 1906” och ”Protokoll 19 januari
1909”.
Detta dilemma diskuteras flitigt inom ramen för styrelsen. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 november 1903, §2”;”Protokoll 13 juni 1910, §1” och ”Protokoll 8 juni 1911, Bilaga C – Brev Uppsala – Margretehills järnvägs AB till Ostkustbanan AB”.
Se Statsutskottet 1909:92 samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 januari 1909,
§4”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 januari 1910”.
Den exakta dragningen skulle vara Hudiksvall-Hassela-Bergsjö-Attmar-Tuna-Selånger.
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stjärnväg hade den bästa förhandlingspositionen.13
Den andra stora kampen om banans dragning var en sammansmältning av två problem. För det första var en ny stationen i Sundsvall skulle placeras och om denna skulle samlokaliseras med den redan existerande statsbanestationen. För det andra om Ostkustbanan vid utgången från Sundsvall och norrut skulle följa förslaget i koncessionen
och gå längs kusten, den så kallade Tunadalslinjen, eller om den som styrelsen för Ostkustbanan AB nu ville ändra till, skulle dras mer inåt landet längs den så kallade Selångerslinjen.14 I och med att båda dessa frågor förblev olösta kom de förbli en konstant källa till problem för järnvägsbygget.
Ostkustbanan AB inkom 1913 med en ny ansökan om statslån, vilket nu definitivt
blivit en nödvändig förutsättning för banklån.15 Denna gång beviljades ansökan men
byggstart kunde ändå inte ske, på grund av att hela finansieringen av banan ännu inte
var löst, samtidigt som staten vägrade ge tillstånd att nyttja lånet innan hela finansieringen var klar.16 När första världskriget bröt ut strandade de långt framskridna banklåneansökningarna, samtidigt som detta, ironiskt nog, banade vägen för tillstånd att påbörja
banbygget. Ostkustbanan framstod nu för regeringen som ett sätt att motverka hotande regional arbetslöshet till följd av kriget.17 Med tillstånd att lyfta statslånet och med en
förhoppning om att kriget enbart skulle innebära en kortvarig störning i konjunkturerna, fattade Ostkustbanan AB våren 1916 beslut om att inte vänta ut krisen utan att börja bygga Ostkustbanan.

Banbygge under krigs- och kristid
När Ostkustbanan till sist började byggas under 1916 skulle inte konjunkturerna, som aktörerna runt banan hoppades på, återgå till det normala. Istället kom första världskriget
och den efterföljande 1920-talskrisen, att samverka med en kraftig regional strukturomvandling för att i grunden förändra den ekonomiska kontexten för byggandet av Ostkust13

14
15
16
17

Framför allt har man en otvetydig fördel av att koncessionsvillkoren stadgar en dragning längs kusten. För att genomföra Hassela-alternativet hade således koncessionen behövts ändras, vilket hade
mött på ett kraftigt motstånd från alla andra intressenter i företaget, även vid sidan av de direkt
berörda orterna. Se Konseljakt Civildepartementet I 19150305:34 ”Huru de i respektive alternativa
linjers trafikområde ingående kommunernas kommunikationsförhållanden skulle gestalta sig efter
tillkomsten av de olika linjerna”.
Förslagen återfinns i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 13 juni 1910”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 29 november 1912, §1”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 1 december 1913”.
Proposition 1915:58 samt Konseljakt Civildepartementet I 19150305:34 ”Skrivelse Länshjälpskommittéer i Gävleborg och Västernorrland”.
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banan. Till detta lades dramatiska omvandlingar av den politiska och institutionella miljön runt byggandet av Ostkustbanan demokratiseringen och en begynnande regimförändring i järnvägspolitiken. Detta till trots kom aktörerna kring Ostkustbanan uppvisa en avsevärd seghet och anpassningsförmåga. Gamla kalkyler och visioner anpassades för att passa in i nya förutsättningar och kunde få genomslag hos nya aktörer och på nya arenor, med
som vi snart skall se, dramatiska resultat.
Krigsåren
I mars 1916 togs under ceremoniell pompa och ståt det första spadtaget på Ostkustbanan.18
Krigstiden, med prisstegringar och arbetsbrist, medförde dock, tvärtemot förväntningarna
under de första krigsåren, ett hårdnande klimat på den svenska arbetsmarknaden. Detta
drabbade bygget av Ostkustbanan hårt som under åren 1916-1918 plågades av så gott som
ständiga punktstrejker och periodvis total arbetsnedläggelse. Hela 1918 var ett förlorat år
för bygget på grund av en storkonflikt.19 Konflikterna blottade samtidigt en klyfta mellan
företagsledningen och arbetsledningen. Bolagsstyrelsen hade en betydligt mer hårdnackad
attityd och vägrade förhandla med de syndikalistiska fackföreningar som var starka bland
banarbetarna och som stod för de flesta av strejkerna. Samtidigt blev Ostkustbanan AB, åtminstone om man får tro företagets VD Karl Lagergren, mer eller mindre mot sin vilja av
sitt arbetsgivarförbund tvingad in i den stora transportlockouten 1918. Lockouten slutade
med att Ostkustbanan AB, enligt egen uppfattning, såldes ut av samma arbetsgivarförbund
då det avtal som slöts enbart gällde färdigställda järnvägar, så att den kostsamma konflikten
kunde fortsätta en längre tid på Ostkustbanebygget.20 Trots den hårda förhandlingsattityden tvingades Ostkustbanan AB flera gånger vika sig för de fackliga kraven på högre löner
och förändrade ackordssystem, vilket allvarligt belastade företagets kassa.
Kriget medförde samtidigt ökade priser inte bara för arbetskraften utan även för nödvändiga maskiner och materiel. Enligt bolagets kalkyler ökade dessa kostnader med mellan 75 och 605 procent efter krigsutbrottet, samtidigt som både leveranstiderna ökade i
samma takt som leveranssäkerheten minskade.21 Beslutet om byggstart hade grundats i
ett antagande om ett kort krig. När så inte blev fallet såg sig Ostkustbanan AB sig tvung18

19
20

21

I Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”6 mars 1916” antecknades ”…att byggnadsarbetet à
Ostkustbanan förut denna dag påbörjats vid Katrineberg, strax söder om Sundsvall, i närvaro av
bland andra Styrelsen …, samt ett flertal andra särskildt inbjudna personer.”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Verksamhetsberättelser 1916-1923”.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 28 november 1916” och ”Protokoll 27 november 1920, §4”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 1 december 1917, Bilaga 9a”.
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en att vintern 1916-1917 stoppa arbetet på de flesta bandelar. Fram till 1919 gick därför
arbetet på sparlåga, utom på de prioriterade sträckorna, Stugsund-Ljusne och IggesundHudiksvall, som anslöt direkt till statsbanenätet och kunde tjäna som industrispår industrierna i för Iggesund & Ljusne. Industrier som samtidigt var stora investerare och pådrivare bakom Ostkustbanan.
Kapitalbristen ökade dramatiskt när den inledande krigshögkonjunkturen under
1916 övergick i en lågkonjunktur. Lönsamhetsproblem bland de regionala företagen och
en ökad arbetslöshet som satte hård press på kommunerna, gjorde att de flesta regionala källor för kapital sinade.22 Ostkustbanan AB tvingades att söka allt tänkbart tillgängligt kapital för att hålla arbetena igång. Byggandet av Ljusne- och Iggesundssträckorna
kunde enbart hållas igång genom att Ljusne-Woxna AB och Iggesund AB gjorde riktade
investeringar, ofta dock snarare i form av byggmaterial än reda pengar.23 Dessutom kom
flera kommuner att betala för att byggnadsarbeten skulle fortgå i deras kommun av arbetsmarknadsskäl, vilket fick den långsiktiga följdeffekten att när freden kom hade man
byggt fast Ostkustbanan i en helhetslösning på en bana mellan Gävle och Härnösand.
Krisåren på 1920-talet
Förhoppningarna om att fredslutet 1918 skulle återställa situationen från 1913, verkade
till en början infrias men kom på skam redan 1920.24 Förhoppningarna om att krigsinflationen och prisstegringarna skulle upphöra kom på skam i och med den kraftiga högkonjunkturen 1919-1920. Inte heller arbetsfreden återställdes efter kriget och banarbetet stoppades återigen nästan ett helt år 1920. Statens, eller rättare sagt Järnvägsstyrelsens, attityd till projektet hårdnade även den. Det ledde till att stationsfrågan i Sundsvall
förblev olöst, vilket som vi skall se snart hotade finansieringen för hela Ostkustbanan.25
Hösten 1920 lyckades dock bolaget att förhandla fram en finansieringslösning med ett
bankkonsortium med Skandinaviska kreditaktiebolaget i täten. Villkoren hade dock
hårdnat betydligt i jämförelse med ett låneföreslag från 1914, vilket redan det betraktats
som svårt att acceptera. Bland annat krävdes att Ostkustbanan AB:s aktiekapital skulle
fördubblas, men även att det statliga lånet skall ökas 3 1⁄2 gånger från tre till elva miljoner
kronor.26 Ostkustbanan AB tvingades därför 1920 att ansöka om utökat statslån. För att
22

23
24

25
26

Detta diskuteras bl.a. i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 25 maj 1916” och ”Protokoll 20 april 1917” och ”Protokoll 26 november 1918, §3”.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 1 december 1917, §12”.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 26 november 1918, Bilaga - P.M. angående
Ostkustbanans finansiering”.
Se bl.a. Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 20 december 1919, §2”.
Jämför diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 26 april 1921, § 5” med
”Protokoll 30 juni 1914, §5”.
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eventuellt öka sin låneandel ställde staten som svar en rad villkor för ett eventuellt ökat
lån. Järnvägsstyrelsen ville att banan skulle byggas etappvis från norr och söderut och senast i Söderhamn anslutas till det statliga järnvägsnätet. Bansträckningen SöderhamnGävle såg SJ dock som både onödig och olönsam. Detta var krav som gick på tvärs mot
de potentiella regionala aktietecknarnas önskemål, som ville bygga över hela banan samtidigt och ha en direkt anslutning Gävle-Söderhamn.27
1920 års Ostkustbanekommitté och dess efterspel

Resultatet av detta blev en låsning som gjorde att bankkapitalet drog sig ur affären. Detta, skulle det snart bli uppenbart, för sista gången. Som ett svar på Ostkustbanans ansökan om lån 1920 tillsatte regeringen en kommitté som skulle utreda förutsättningarna
för ett slutförande av banan – Ostkustbanekommittén. Samtidigt lade regeringen starka restriktioner på vad Ostkustbanan AB fick använda de 1913 beviljade 3 miljonerna
i statslån till. Medlen skulle huvudsakligen gå till att bygga sträckan Sundsvall-Härnösand, som man ansåg mest angelägen.28 I väntan på dess Ostkustbanekommitténs utlåtande förflyttades det mesta av arbetet från byggarbetsplatserna där arbetet gick på sparlåga också åren 1921-1922, till den politiska arenan.29
Ostkustbanekommitténs var färdig med sitt utlåtande 1922, vilket resulterade i en livlig politisk aktivitet. Trots att kommittén stödde att Ostkustbanan skulle beviljas ett utökat statslån från 3 till 14 miljoner kronor, valde regeringen att inte följa dess rekommendation.30 I stället anslöt regeringen till Järnvägsstyrelsens och dess generaldirektör Axel
Granholms negativa linje och vägrade ökat statslån. I den proposition som följde sades
att statliga medel enbart kunde utgå, för att bygga en bana Sundsvall-Härnösand för anslutning till statsbanan, samt att Ostkustbanan under inga omständigheter fick gå söder
om Söderhamn.31 Detta skickade Ostkustbaneprojektet in i sin dittills djupaste kris. Den
föreslagna lösningen var helt oacceptabel för en stor majoritet av aktiekapitalet, som till
stor del var Gävleborgs- och framför allt Gävle-baserat. På ett styrelsemöte under våren
1922 fattades ett principbeslut att låta bolagsstämman samma år besluta i frågan om en
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31

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 februari 1922, §1”.
Se Kungl. Maj:ts nådiga resolution angående ändrade villkor för lyftning av statslån givet Ostkustbanan
aktiebolag, given 15 oktober 1920.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Verksamhetsberättelser 1919-1923”.
Ostkustbanekommittén 1922, s 307ff.
Se Proposition 1922:244, s 39f samt Statsutskottet 1922:119 För Järnvägsstyrelsens och Axel Granholms syn se även Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 25 april 1919, Bilaga – Skrivelse till Civilminister A Schotte från generaldirektör A Granholm 24/3 1919” och ”Protokoll 20
december 1919, § 5 & 6”.
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likvidation av bolaget.32 Dock vände frågan på ett avgörande sätt under riksdagsbehandlingen av regeringens proposition våren 1923. Propositionen föll i Statsutskottet till förmån för ett motförslag från flera regionala riksdagsmän.33 Deras förslag innebar att hela
sträckan Gävle-Härnösand skulle byggas samtidigt som staten tecknade aktier för 28 miljoner, dryga 2/3 av aktiekapitalet, och beviljade ett statslån på ytterligare 15 miljoner.
Dramatiken kring Ostkustbaneprojektet under 1923 var dock inte slut i och med detta. Bara några veckor senare, och innan riksdagsbehandlingen av Statsutskottets betänkande, avgick Axel Granholm under spektakulära former som statens representant i Ostkustbanan AB:s styrelse. Den orsak han anförde var att styrelsen och framför allt bolagets VD Karl Lagergren fört staten bakom ljuset i och med att man inte klart och tydligt
redovisat det samtrafikavtal företaget hade med Uppsala-Gävle Järnvägs AB. Detta avtal
hotade enligt Granholm att i en framtid orsaka staten stora kostnader samtidigt som staten skulle förlora kontrollen över trafiken på Ostkustbanan, trots innehavet aktiemajoriteten.34 Ostkustbanan AB bestred Granholms anklagelser, och under ett par veckor fördes en intensiv kamp både i riksdagskorridorer och i rikspressen. Striden gjorde att Statsutskottets förslag var nära att falla i riksdagsbehandlingen. Både Ostkustbanan AB och
Uppsala-Gävle Järnvägar AB tvingades till reträtt och ge efter för Järnvägsstyrelses krav
på flera punkter. Därigenom kunde byggandet av Ostkustbanan 1923 på allvar komma
igång, för första gången under förutsättningar som garanterade arbetenas slutförande.

Aktörer kring Ostkustbanan AB
Ostkustbanan AB:s styrelse och dess omvärld
Det faktum att beslutsprocessen kring Ostkustbanan gick in i en mer konkret fas i samband med bolagsbildning och byggstart kom att innebära ett scenbyte som delvis påverkade den uppsättning uppsättningen aktörer som verkade för banan. Detta syns bland
annat i en omfattande nyrekrytering till ledande poster i Ostkustbanan AB:s styrelse i
takt med att flera ledande personer föll ifrån. I vissa fall berodde detta på sjukdom eller dödsfall, medan andra försvann ur projektet efter att ha bytt poster, som när landshövdingarna bytte post eller när Arvid Lindman blev regeringsledamot.35 Dessa vakanser vakanserna fylldes delvis av individer från liknande områden, framför allt landshöv32
33
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Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 21 april 1922, §3”.
Jämför förslagen i Proposition 1923:33; Statsutskottet 1923:23 samt Riksdagens Skrivelse 1922:292.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 2 december 1922, §1 & 2” och ”Protokoll 6
december 1922, §2”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev A Lindman till H Hamilton juni 1906”.
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dingarna, industrimän utanför järnvägssektorn, företrädare för berörda enskilda järnvägar samt entusiaster utifrån regionala ideologiska utgångspunkter.36 Rekryteringsvägarna var fortfarande huvudsakligen informella och verkar huvudsakligen ha baserats på
personliga kontakter, samt i viss mån arv av poster bland företrädare inom vissa företag.
Personstrider förekom sällan om alls. Alla större investerare i bolaget var också mån om
att ha representation i Ostkustbanan AB:s styrelse, samtidigt som det även från styrelsens sida fanns ambitionen att få en bred representation bland de olika regionala intressen som var företrädda i bolaget.37
I brist på riskvilligt lokalt kapital sökte dock bolaget resurser utanför regionen, vilket
även påverkade aktörsuppsättningen. I takt med att behovet att söka sig utanför regionen för att få kapital eller politiskt stöd ökade tvingades bolaget gradvis att även rekrytera styrelsemedlemmar utan uppenbar regional anknytning. Även om valet av dessa fortfarande delvis var avhängigt det kontaktnät ledande regionala aktörer i bolagets styrelse hade. Till en början rörde detta framför allt individer som knöts till projektet i syfte
att utgöra en ”kanal” in till huvudstadens industri- och finanskretsar.38 Samtidigt kunde de antas spela den dubbla rollen att också ge kontroll och insyn för potentiella finansiärer.39 Den sammantagna effekten av detta blev att makten i bolaget försköts både internt mellan regionala aktörer och gentemot utomstående intressen. Stockholm tecknade sedermera en halv miljon, samtidigt som Uppsala-Gävle järnväg stadigt förstärkte sin
ägarandel.40 Dessa externa intressenters andel i bolaget utgjorde en fjärdedel eller mer av
det totala kapitalet under hela perioden fram till byggstarten 1916.41 Till detta kom att
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Praxis under perioden var att de tjänstgörande landshövdingarna var styrelseordförande respektive
vice styrelseordförande, där landshövdingen med högst senioritet innehade ordförande klubban.
Framför allt gäller det sistnämnda Uppsala-Gävle Järnväg vars ledamöter, under perioden huvudsakligen Birger Hagberg, också tillhörde dem som flitigast närvarade på Ostkustbanan AB:s styrelsemöten.
Ett bra exempel på det hårda lobbyarbete som skedde från regionalt håll återberättas i Arvid Lindmans brevväxling med Hugo Hamilton om försöken att få Stockholms stad att teckna medel under
oktober månad 1902 Ostkustbanan AB:s arkiv: Korrespondens 1897-1910.
Det främsta exemplet på detta är des krigskommissarie FE Bergenholtz som knyts till styrelsen
1907 samt Hugo Hamilton, som återkommer till Ostkustbanan 1912 efter en kort bortavaro efter
att han avgått som landshövding för att bli statsråd.
Stockholms stad var från början aktuell för en miljon, vilket sedermera prutades. Uppsala-Gävle
Järnväg AB:s investeringar i Ostkustbanan ökade särskilt efter att det slutit avtal om samtrafik med
Ostkustbanan som även skulle bidra till byggandet av en ny station, Gävle Södra. Se Ostkustbanan
AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll juni 1911, Bilaga C Brev Uppsala- Margretehills järnvägs AB
till Ostkustbanan AB:s bolagsstämma 1911” och Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 24 mars 1903, §3”.
Se Proposition 1915:58.
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det inomregionala kapitalet i allt högre grad blev Gävleborgsbaserat. Detta var av betydelse eftersom vikten av de enskilda aktietecknarna ökade i takt med att svårigheterna
att dra in nödvändigt kapital inte visade några tecken på att upphöra, vilket fick relationerna till aktietecknarna att allt mer hamna i fokus.
Som ytterligare ett tecken på att agerandet kring Ostkustbanan alltmer kom att bedrivas
utanför regionen var det faktum att de regionala rikspolitikerna allt oftare engagerades i arbetet för Ostkustbanan. Genom olika riktade informationskampanjer eller personliga möten
försökte aktörerna kring Ostkustbanan få de norrländska riksdagsmännen under åren 1916
att stödja ett statslån till banan.42 Det är svårt att säga hur täta dessa kontakter varit, men
aktiviteten till förmån för Ostkustbanan från riksdagsmän på Gävleborgs- och Västernorrlandsbänkarna ökade under 1910-talet. De följde också i stort bolagets linje i sin argumentering. 1909 års motion om statslån till Ostkustbanan både väcktes och stöddes av Ostkustbaneregionens riksdagsledamöter.43 Här kan man dock konstatera att i kammaren mötte banan motstånd från andra delar av Norrland, framför allt från dem som kämpade för Inlandsbanans utbyggnad.44 Även vid 1913 års lånebeslut var det enbart Norrlandskustens riksdagsmän som oreserverat ställde sig bakom Ostkustbanan i både regering och riksdag.45 Kontakterna mot rikspolitiken underlättades av att de regionala riksdagsledamöterna fortfarande
kom från samma snäva regionala elit som styrelsen i Ostkustbanan AB, vilka samtidigt ofta
själva satt i riksdagen, framför allt i Första Kammaren.46 Detta tack vare röstgraderingen och
partiväsendets relativa svaghet, som gjorde det lätt för industri- och järnvägsintressen likt det
kring Ostkustbanan att få åtkomst till riksdagsledamotskapet.47
Generationsväxling och demokratisering
Åren direkt efter första världskriget kom att medföra en närmast fullständig generationsväxling inom Ostkustbanan AB. Det gamla gardet av Ostkustbaneförespråkare föll nästan helt bort, framför allt av åldersskäl. År 1923 var det bara Hugo Hamilton som var
kvar inom Ostkustbanan AB från den grupp som arbetat fram koncessionen. Samtidigt
42

43
44
45

46
47

Värt att notera i sammanhanget är att man inte enbart verkar ha vänt sig till riksdagsledamöterna från de olika länen, utan också haft ”samtliga riksdagsmän från Norrland” som sin målgrupp.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 19 januari 1909, §2” och ”Protokoll 29/
111912, §3”.
Motion Första Kammaren 1909:12 samt Motion Andra Kammaren 1909:45.
Se Första Kammarens protokoll 1909:30, s 46ff.
Se Proposition Första Kammarens protokoll 1913:28, s 16ff Andra Kammarens protokoll 1913:40, s.
43ff.
Detta gäller t.ex. Hamilton, Kvarnzelius och Lindman.
Förteckning över Riksdagens ledamöter 1901-1940.
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förlorade landshövdingarna sin pådrivande roll inom Ostkustbanan AB, där de visserligen satt med i styrelsen men inte utövade den pådrivande kraft som exempelvis Hamilton eller Gustaf Ryding tidigare intagit. Över huvud taget förändrades styrelsens karaktär från att ha bestått av ett brett spektrum av den regionala industri- och politiska eliten, till att smalnas av mot att bestå av representanter för några få större företag, enskilda
järnvägar, regionala rikspolitiker samt statliga representanter.48 Detta reflekterade i sin
tur både förskjutningar i makten i bolaget och finansieringen av banbygget.
Dock innebar detta inte att den lokala uppslutningen bakom och entusiasmen för
Ostkustbanan helt svalnat i regionen. Framför allt bland kommunerna satte man fortsatt
hopp till att Ostkustbanan skulle medföra en rad positiva effekter för dem. Kommunerna
använde samtidigt Ostkustbanan i egna syften som en källa till nödhjälpsarbete, vilket till
att hålla banbygget igång trots kapitalbristen.49 Detta återspeglas också i att de regionala politiska eliterna fortsatte sluta upp bakom Ostkustbanan gentemot den nationella beslutsprocessen. Detta syntes till exempel i samband med Ostkustbanekommitténs rundresa i regionen 1920 då företrädare för kommuner och städer i regionen närmast mangrant gav projektet sitt stöd inför kommittén.50
Manöverutrymmet för de industri-intressen som varit drivande i projektet kringskars
samtidigt. När beslutsfattandet fördes till en nationell nivå var möjligheterna att påverka
små. Samtidigt samverkade den ekonomiska krisen 1920-21 med en fortlöpande strukturomvandling, för att ge den regionala industrin en sviktande lönsamhet och minskade resurser till att engagera sig i järnvägsprojekt.51 Dock kan man konstatera att de största industri-intressena ändå i slutändan fick sina intressen tillgodosedda i och med att staten
garanterade de spår som de största industriella aktietecknarna ville ha; Sundsvall-Härnösand, Iggesund-Hudiksvall samt Stugsund-Ljusne.
En avgörande förändring av aktörsuppsättningen var att statliga aktörer började agera inom Ostkustbanan AB. I och med att Ostkustbanan AB lyfte statslånet fick staten för
första gången direkt insyn i bolaget i form av en ledamot och en kontrollant i bolagssty48
49

50

51

Ostkustbanan AB:s arkiv Styrelseprotokoll ”Årsberättelser 1916-1923”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 26 april 1921, §4”; ”Protokoll 31 maj 1921, §
4” och ”Protokoll 17 februari 1922, §1”.
Se Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34 ”Minnesanteckningar förda vid Ostkustbanekommitténs färd Härnösand-Gävle under tiden 6-10 september 1920” Den regionala aktiviteten
verkar allmänt sett ha varit högre under tiden för 1920 års Ostkustbanekommittés arbete. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 20 december 1919, §7” och ”Protokoll 26 april 1921”.
Se till exempel diskussionen kring förslagen till nyteckningar 1918 och 1921 i Ostkustbanan AB:s
arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 26 november 1918, Bilaga – P.M. angående Ostkustbanans finansiering” och ”Protokoll 26 april 1921, §5”.
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relsen. Dock var denna kontroll till en början ganska svag, vilket berodde på en osäkerhet vilken roll statens representant i styrelsen skulle inta och vems intressen han egentligen övervakade. Den första statliga styrelseledamoten, vice byråchefen i Järnvägsstyrelsen
F V H Pegelow, verkar tämligen omgående ha fallit in i rollen som en vanlig styrelseledamot i bolaget och arbetade i enlighet med styrelsemajoritetens vilja för banföretagets förverkligande.52 När Axel Granholm 1918 tog plats i styrelsen drev han istället konsekvent
sin och Järnvägsstyrelsens linje i styrelsearbetet. Han försökte också aktivt påverka projektets inriktning för att det bättre skulle passa in i SJ:s verksamhet i linje med Järnvägsstyrelsens agerande mot Ostkustbanan inom andra politiska organ.
I och med att det blev uppenbart att banans eventuella tillblivelse skulle komma att avgöras inom rikspolitiken blev det avgörande för Ostkustbanan att knyta allianser med de
regionala riksdagsmännen. Intressant nog skedde detta trots en betydande förnyelse av
riksdagsmännen i och med att demokratiseringen och parlamentarismen slog igenom fullt
ut mellan 1918 och 1921, vilket gjorde att den tidigare höger- och liberala majoriteten
bland riksdagsmännen ersattes av en socialdemokratisk övervikt. I avgörande omröstningar, som i riksdagsbehandlingen av statslånepropositionen 1922, förenades dock norrländska riksdagsmän över alla partilinjer till förmån projektet.53 Det fanns tydliga kontakter
mellan järnvägsföretaget och politikerna, där bolaget förlitade sig på riksdagsmännen för
information och politiskt stöd och där styrelsemedlemmarna också i allt högre grad innehade poster i rikspolitiken.54 Flera personer som arbetat inom projektet hade också hamnat på inflytelserika poster. Ostkustbaneprojektets nestor, Hugo Hamilton, var under en
stor del av 1920-talet talman i först kammaren. Till Ostkustbanan AB:s styrelse knöts också
Herman Kvarnzelius som under en stor del av 1920-talet var ordförande för Statsutskottet.
Slutligen bör påpekas att Arvid Lindman visserligen lämnade det direkta arbetet för Ostkustbanan, men under 1920-talet avancerade till att bli partiledare för Högerpartiet och
periodvis innehade viktiga ministeruppdrag, inklusive statsministerposten.
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Exempelvis är Pegelow, vad det verkar, t.o.m. med i utformandet av en protestskrivelse riktad mot
Järnvägsstyrelsens och regeringens, enligt bolaget, njugga agerande i stationsfrågan i Sundsvall. Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 1 december 1917, §3” och ”Protokoll 9 april 1918,
§5 och Bilaga 5a”.
Se Första Kammarens protokoll 1922:24; Andra Kammarens protokoll 1922:50 samt Register till Riksdagens protokoll med bihang 1921-1930 ”Personregister”.
Bolagets förhållande till riksdagsmännen diskuterades flitigt i dess styrelse. Detta inte minst under
de för projektet dramatiska månaderna år 1922. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll och ”Protokoll 25 april 1919, §3”; ”Protokoll 21 april 1922, §2” och ”Protokoll 2 december
1922, §2”.
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Från kommittéer och landsting till aktiebolag och riksdag
Ostkustbanan AB som kanal för det regionala intresset
En effekt av att det saknades kraft och kapital i regionen för att bygga Ostkustbanan enbart med regionala resurser var som synes att de regionala aktörerna allt mer kom att
behöva verka mot en nationell arena. Detta till trots kom de aktörer som verkade inom
Ostkustbanan AB att formera sig på liknande sätt som Ostkustbanekommittén gjort
före dem. Även inom Ostkustbanan AB utkristalliserades en tydlig kärngrupp av landshövdingar och stora investerare från kommuner, järnvägsbolag och investerande bolag.
Denna skiktning accentuerades av att beslutsfattandet i bolaget i hög grad centraliserades till styrelsen.55 Således formaliserades intressegruppens arbetsformer mer och mer,
bland annat till följd av att de krav bolagsbildningen ställde samt att man blev en del av
en politisk process.56 Framför allt är det uppenbart att arbetet inom Ostkustbanan AB
fick anpassas till det faktum att man blev en del av nationella och internationella beslutsprocesser. Detta gjorde att den personliga påverkan, vilket varit den dominerande arbetsformen tidigare år, minskade i betydelse och delvis fick andra former.57 Det blev allt
viktigare med kontakter mot regionens riksdagsmän för att få dem att verka för banan
på nationell nivå .58 Aktörerna inom Ostkustbanan fortsatte framför allt under 1910-talet att som tidigare ha ett brett kontaktnät även utanför regionen i finanskretsar, riksdag
och regering, som aktiverades när frågan rörde sig på en nationell nivå. Dessutom fortsatte de ”strategiska värvningarna” av nyckelpersoner in i projektet, där rekryteringsvägarna huvudsakligen verkar ha gått genom personliga kontakter.59
Bortsett från opinionsbildning, försök till aktieteckningar och ansökningar om statsstöd, samt jakten på banklån om vilken dock källorna har föga att berätta, förhöll sig ak55
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Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Årsberättelser 1918-1923”.
Samtidigt måste man dock observera att källäget härvidlag kan spela ett spratt eftersom den bevarade personliga korrespondensen mellan nyckelpersonerna upphör under denna period, vilket gör
att en stor del av vår direkta kunskap om spelet bakom kulisserna går förlorad.
Detta är samtidigt ett käll- och metodmässigt problem eftersom en hel del diskussioner flyttas över
från det material som går att studera, d.v.s. diskussionerna kring Ostkustbaneprojektet, till sådana
där inte samma typer av källmaterial finns tillgängliga.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 19 januari 1909, §2” och ”Protokoll 29/11
1912, §3” Uppslutningen från Norrlandskusten var också i de närmaste total i de avgörande debatterna. Se exempelvis Andra Kammarens protokoll 1913:40, s 71f och 73ff där de norrländska ledamöterna också uttryckligen säger sig tala för en gemensam norrländsk sak i opposition mot söderifrån kommande försök att stoppa projektet.
För exempel på hur man internt inom projektets ledning diskuterat om detta se Ostkustbanan AB:
s arkiv: Korrespondens 1897-1910 ”Brev H Hamilton till A Lindman juni 1906” samt Ostkustbanan
AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 5 oktober 1903, §4”; ”Protokoll 27 februari 1911”.
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törerna inom Ostkustbanan AB:s styrelse dock märkbart passiva under åren innan byggstart. Detta kan förklaras med att man måste vänta ut en lösning på finansieringen från
beslutsprocesser som låg utanför dess direkta kontroll. Mycket av det man faktiskt företog sig gick på i liknande mönster som tidigare trots att de inte var speciellt effektiva.
Exempelvis gick bolaget upprepade gånger runt med tiggarstaven till samma företag och
kommuner som redan tecknat aktier i projektet, med ständigt minskade nyteckningar
som följd.60 Ibland var dock passiviteten en medveten strategi från bolagets sida för att
undvika att rubba båten innan man rott den i hamn. Man undvek upprepade gånger,
genom att hänvisa till formaliteter, att behandla Hassela-frågan inom bolaget. Till sist
tvingade aktörerna kring Norra Hälsinglands Järnväg Ostkustbanebolaget till handling,
genom att 1913 gå till regeringen med krav på en ny förutsättningslös utredning om
Ostkustbanans dragning.61 Det tillvägagångssätt som ledde fram till bolagsbildning och
koncession fungerade således sämre för att verkligen verkställa bygget, vilket det faktum
att det till syvende og sidst var kriget som åstadkom byggstart pekar på.
Den regionala intressegruppen lämnar den regionala arenan
Efter byggstarten och framför allt under de kritiska åren under början av 1920-talet kom
den regionala intressegruppen att allt mer lämna den regionala arenan, eftersom det regionala intresset huvudsakligen kunde få genomslag på en nationell arena. Framför allt
lyckades intressegruppen kring Ostkustbanan uppvisa en betydande förmåga att utnyttja både det parlamentariska läget och de formella reglerna för att trumfa igenom beslut.
En avgörande faktor var lojaliteten hos de lokala riksdagsledamöterna att arbeta för Ostkustbanan, trots att de numera hade lite insyn och inflytande i Ostkustbanan AB.
När makten och initiativet i Ostkustbanefrågan försköts från regionen, fungerade
inte de gamla arbetsformerna med informella kontakter inom den regionala eliten. Detta innebar dock inte att de informella kontakterna och nätverken helt förlorade i betydelse. Där tidigare nätverken varit lokala och rört en ganska begränsad elit, kunde de
i en del fall överföras till den nationella arenan. Exempelvis utnyttjade Ostkustbanan
AB:s vice VD Bergenholtz flitigt de kontakter i bankvärlden som en gång var orsaken till
att han rekryterades till styrelsen. På samma sätt visade sig Hugo Hamiltons kontakter i
partipolitiken, ämbetsverken och i riksdagen, bland annat som ordförande i statsutskottet och talman i första kammaren, vara mycket viktiga när det gällde att föra fram Ostkustbanefrågan i de centrala politiska organen.62
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För exempel se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 29 november 1912, §4,5 och 6”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 29 november 1912, §13”; Protokoll 29 mars
1913, §6”; ”Protokoll 16 maj 1913, §3” och ”Protokoll 1 augusti 1913, §3”
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Medan politiken fick ett ökat inflytande började samarbetet mellan kommunerna i regionen och Ostkustbanan AB knaka betänkligt i fogarna. I och med parlamentarismens
och demokratins genombrott kunde inte industriföretagen längs Norrlandskusten längre
dominera i de kommuner där de hade verksamhet. Följden av detta blev att flera av kommunerna längs banan bytte politisk majoritet, till att bli socialdemokratiskt styrda. Det är
uppenbart att många av de nya kommunalmännen hade intrycket att deras kommuners
engagemang blivit större än vad de kunde bära för att tjäna företagens intresse, och att de
om de fått bestämma inte hade satsat kommunala medel på projektet. Dock hade man
fortfarande fortsatt tilltro till järnvägen som sådan, det var bara formerna för finansieringen som kritiserades.63 Möjligheterna för Ostkustbanan AB att få kapitaltillskott från kommunerna försämrades således, eftersom det var de tidigare bruksdominerade kommunerna som stått för huvuddelen av de kommunala teckningarna i bolaget. Även landstingen
som arena förändrades av liknande skäl. I och med att fokus förskjutits från regionala till
centrala politiska beslutsorgan minskade landstingets betydelse för finansieringen av Ostkustbanan. Samtidigt påverkade rösträttsreformerna även den politiska sammansättningen i landstingen så att nya eliter fick kontroll över dem. Samtidigt kan man konstatera att
landstingen i de båda länen ändå fortsatte att satsa på Ostkustbanan för att de stora aktieteckningar man redan gjort inte skulle varit förgäves.64
Sammantaget pekar detta på betydelsen av att en helt ny grupp på 1920-talet inträdde på den regionala arenan i och med att arbetarrörelsen fick ett reellt inflytande på Ostkustbanan utformning både genom politiken och i de fackliga frågorna. Ostkustbanan
var från början ett projekt drivet av industriföreträdare, ämbetsmän och högerpolitiker.
I och med att arbetarrörelsens socialdemokraternas politiska inflytande ökade både regionalt och nationellt, hade det varit tänkbart att Ostkustbaneprojektets koppling till
den gamla eliten skulle ha kunnat verka avstötande mot företrädarna för arbetarrörelsen. Ostkustbanefrågan drogs också temporärt in i de socialiseringsdiskussioner som den
första regeringen Branting sjösatte i början av 1920-talet. Detta samtidigt som fackliga
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Ett belysande exempel där FE Bergenholtz skriver till departementschefen Axel Schotte för att i ett
personligt möte diskutera förutsättningarna för statslån finns i Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ”Brev FE Bergenholtz till Axel Schotte 19/3 1919”.
Denna linje argumenteras det flitigt efter i kommunernas remissvar i Konseljakt Civildepartementet
I 19160204:82.
Se SOS Kommunalvalen 1918-1924 Att kommuner och landsting bundit sig så hårt att man hade
avsevärt att förlora men inga möjligheter att satsa mer var ett återkommande tema i 1920 års Ostkustbanekommittés möten med regionen. Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34
”Minnesanteckningar förda vid Ostkustbanekommitténs färd Härnösand-Gävle under tiden 6-10
september 1920”.
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företrädare, och faktiskt generaldirektör Axel Granholm själv, tidvis framställde projektet som enbart ett redskap för ”privatkapitalistiska intressen”.65 Ganska snart ändrades
dock denna bild. Företrädarna för den lokala arbetarrörelsen anslöt sig till den positiva
bild av projektet som redan tidigare fanns bland politiska företrädare för regionen. Den
nya socialdemokratiska regionala eliten kom därför, med hjälp av en delvis annan retorik, att i stort sett ta över både argument och arbetssätt från sina föregångare och ideologiska motståndare. I sammanhanget var det betydelsefullt att arbetarrörelsens företrädare fick en allt viktigare betydelse bland de som arbetade för banan. Detta ledde till att
man kunde utnyttja delvis nya kanaler för nätverksbygge och direktpåverkan på de socialdemokratiska politikerna, som inte den tidigare generationen Ostkustbaneförespråkare hade tillgång till. Intressant nog skedde detta engagemang för Ostkustbanan utan att
de socialdemokratiska regionala politikerna hade särskilt stort inflytande på järnvägsbolagets arbete, eller ens kontakter med bolagets ledning.66
Opinionsbildningen var fortsatt under dessa år en viktigt område för aktörerna att verka mot, om än med annorlunda fokus med en inriktning mot riks- snarare än lokalpress.
Opinionsbildningen var dock fortsatt avhängigt av de personliga nätverken genom kontakter med opinionsbildare, framför allt journalister, för att få ”bra press”. De ledande aktörerna kring Ostkustbanebolaget utnyttjade fortsatt kontakter både bland redaktionsledningar och i journalistkåren i syfte att få in för projektet gynnsamma artiklar i rikstidningarna, men dessa var inte lika lätta att få kontroll över som den regionala pressen.67 I vissa fall gick Ostkustbanan AB:s företrädare omvägar till opinionen genom att låta andra remissinstanser eller lokala politiker föra argumentationen för Ostkustbanan i offentligheten. Fortfarande satt de flesta ledande företrädarna för projektet på flera stolar, vilket skapade ett intryck av en bred uppslutning kring banan från stora delar av regionen.68 På Ost65
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Se Andra Kammarens protokoll 1920:67, s 1ff. och Konseljakt Kommunikationsdepartementet
19200507:21 ”Protokoll hållet vid 1918 års järnvägskommitté den 27 april 1920” Belysande är också hur Axel Granholm i två i princip likalydande skrivelser till Kungl. Maj:t byter formulering i sin
beskrivning av drivkrafterna bakom Ostkustbaneprojektet sedan regeringen bytt politisk färg. Från
att ha varit föremål för en ”… stads intressen och en privat järnvägsaffär” var Ostkustbaneprojektet sju månader senare driven av ” … en stads handelsintressens önskemål och en enskild järnvägs
privatkapitalistiska intresse” Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 25 april 1919, Bilaga 7a – Skrivelse till Civilminister A Schotte från Generaldirektör A Granholm 24/3 1919” och
Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ”Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen angående ökat statslån åt Ostkustbanan aktiebolag 17/11 1919”.
Dock innebar inte detta att socialdemokratin helt saknade inflytande över projektet. Exempelvis
blev riksdagsledamoten Janne Walles ledamot i Ostkustbanans styrelse samma år han valdes in i
Kammaren.
Se diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 27 februari 1911, §13”.
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kustbanekommitténs resa till regionen 1920 anslöt exempelvis minst en lokaltidningsredaktör på varje ort som kommittén besökte och talade för projektet.69 Dock blev den lokala pressopinionen allt mindre betydelsefull och den roll som riksmedia spelade allt viktigare. Nationellt var det som vi sett betydligt svårare för Ostkustbaneintresset att få gehör
för sina synpunkter. Ett belysande exempel kommer från Axel Granholms anklagelser mot
Ostkustbanan AB för dubbelspel under 1923, där attacken samtidigt skedde i riksdagen,
i direktkontakter med kommunikationsministern och i rikspressen.70 Trots att man från
Ostkustbanan AB:s sida försökte att kontra anklagelserna, upplevde man det som svårt att
få tillgång till den betydelsefulla Stockholmspressen. Detta var samtidigt ett fall där opinionen faktiskt spelade en roll i att tvinga fram en, för staten och Statens Järnvägar, gynnsam
uppgörelse med Uppsala-Gävle Järnväg och Ostkustbanan.71
En arena under omvandling var samtidigt själva järnvägssektorn. Många aktörer i intressegruppen kring Ostkustbanan hade uppenbarligen goda kontakter både inom Vägoch Vattenbyggnadsstyrelsen och Väg- och Vattenbyggnadskåren.72 Detta utnyttjade
man till att sänka kostnaderna för undersökningar, att få goda omdömen om planeringsarbetets kvalitet samt information om hur projektet betraktats i de berörda järnvägspolitiska kretsarna.73 Tillgången till kontakter i Järnvägsstyrelsen verkar dock ha varit betydligt sämre, och därifrån har man också betydligt mindre att hämta, både vad gäller information och positiva omdömen om projektets kvalitet, vilket inte minst den diskussionen om banans motståndare senare kommer visa.74 I början av 1920-talet började åtskillnaden mellan den enskilda och den statliga järnvägssektorn att omprövas. Det är i lju68
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Särskådar man Industriförbundets enkät i Konseljakt 1915 så kan man se att de som förordar projektet i princip uteslutande är företag med direkta eller indirekta kopplingar till Ostkustbaneregionen.
Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34 ”Minnesanteckningar förda vid Ostkustbanekommitténs färd Härnösand-Gävle under tiden 6-10 september 1920”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 2 december 1922” och ”Protokoll 6 december
1922”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 2 december 1923” I riksdagsdebatterna i frågan refererades ibland till pressdebatten i ämnet se Första Kammarens protokoll 1920:67, s. 10.
Bolagets första VD, Karl Lagergren, har sin tjänst där.
Styrelsen diskuterar detta i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 november 1914,
§14 och Bilaga 14a ”P.M. med anledning av yttranden från vederbörande myndigheter angående
förändring af villkoren för statslånet åt Ostkustbanan AB”.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 november 1914, §14 och Bilaga 14a
”P.M. med anledning av yttranden från vederbörande myndigheter angående förändring af villkoren för statslånet åt Ostkustbanan AB” Jämför även Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens och Järnvägsstyrelsens remissvar om de olika låneansökningarna i Proposition 1913:114, s 10ff och 35ff
samt Konseljakt Civildepartementet I 19130307:56 ”Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande”.
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set av detta som man ska se att vissa aktörer, som Järnvägsföreningen och Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, höll hårt på att hålla rågången mellan det enskilda och det statliga järnvägsnätet ren och inte luckra upp denna genom att skapa ett prejudikat för statligt inflytande i de privata järnvägsbolagen i form av en statlig intervention i Ostkustbanan.75 Opinionen mot detta var en bidragande orsak till att de förslag som 1920 statligt övertagande av Ostkustbanan eller att staten skulle få inlösensrätt på Uppsala-Gävle Järnväg. Detta trots att vare sig Ostkustbanan AB eller Uppsala-Gävle Järnväg AB vid
tillfället egentligen hade någonting mot ett statsövertagande.76

Argumentationen kring Ostkustbanan på den nationella nivån
Statslåneansökningar och finansieringsförsök
Det faktum att arbetet för att få Ostkustbanan till stånd alltmer lämnade den regionala
arenan påverkade inte den kärna i argumentationen för järnvägen som etablerats redan
innan koncessionen erhölls. Detta syns i att mycket av innehållet i både 1909 och 1913
års ansökningar om statslån i princip var kopierade från koncessionsansökningen och tidigare aktieteckningsprospekt, med skillnaden att trafikinkomstkalkylerna räknats om
med hänsyn till befolkningstillväxten och en inkomstuppräkningar utifrån den tillväxt
som skett sedan Adolf d´Aillys ursprungliga kalkyler från 1900.77 I 1913 års förslag hade
man dock skrivit upp persontrafikens betydelse utanpå beräkningarna, vilket fick som
konsekvens att den beräknade räntabiliteten på projektet ökade markant.
Det skedde dock fyra större skiftningar i argumentationen kring Ostkustbanan under åren mellan koncession och byggstart som lades till de gamla argumentationslinjerna. För det första diskuterades förhållandet mellan Ostkustbanan och Inlandsbanan
på ett annorlunda sätt än tidigare. Tidvis fortsatte intressegruppen kring Ostkustbanan att, som tidigare, framställa Inlandsbanan som en del i ett heltäckande järnvägsnät
i Norrland, vars positiva effekter både skulle förstärka och förstärkas av kustjärnvägen.78
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Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ” Protokoll hållet vid 1918 års järnvägskommitté den 27 april 1920” och ”Skrivelse angående ökning av lånet till Ostkustbanan AB, Vägoch Vattenbyggnadsstyrelsen 16/1 1920”.
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 20 december 1919, §5”.
Detta är uppenbarligen fallet med d´Aillys trafikundersökningar. När det gäller kostnadsundersökningarna är bilden mer komplex där det löpande i projektet sker smärre justeringar av kostnadsberäkningarna på banan. Se d´Ailly, Adolf i ”Utredning rörande Ostkustbanans ekonomiska
bärighet” i Ostkustbanan 1909; Proposition 1913:114, s 47ff samt Konseljakt Civildepartementet I
19130307:56 ”Ostkustbanan”, s 3f.
”Brev från Ostkustbanan AB till Kungl. Maj:t” and ”Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande om den föreslagna ”Ostkustbanan”” in Riksarkivet Konseljakt Civildepartementet I
19130307:56.
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I riksdagsdebatterna var Ostkustbaneförespråkarna dock inte lika entydigt positiva till
Inlandsbanan. Detta kan ses dels som ett svar på kritik mot Ostkustbanan från Inlandsbanehåll, men också som ett sätt att motivera varför begränsade statliga resurser skulle
gå till kustjärnvägen.79 Ironiskt nog intensifierades samtidigt med detta olika Ostkustbaneförspråkares argumentering om kustjärnvägens betydelse för hela Norrland och banans betydelse som riksintresse.80
Denna inställning till Inlandsbanan är delvis sammankopplat med det andra nya argumentet i frågan, nämligen att Ostkustbanan precis som Inlandsbanan kunde motiveras av sin strategiska betydelse. Detta förstärktes av att Generalstabens dittills avvaktande inställning till Ostkustbanan, 1913 svängde till att förespråka av bygget utifrån just
militära hänsynstaganden. Detta användes sedan flitigt för att påpeka det lämpliga i statligt stöd till Ostkustbanan.81 Det verkar dock inte som att dessa argument fick speciellt
stort genomslag i beslutsprocessen, men pekar tydligt på hur opportunism och dagsaktuella frågor fick genomslag i beslutsprocessen.82
Den tredje nya argumentet för banan rörde statens framtida roll i Ostkustbanan. Under perioden intensifierades argumentationen om att staten i en framtid skulle komma att
ta över Ostkustbanan då den var av nationell betydelse. Efter att främst använt detta argument inom regionen för att få aktieteckningar, använde Ostkustbanan AB även resonemanget till regeringen inför 1909 års statslån. Då också med officiellt stöd för tanken av
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Argumentet återanvändes sedan bland annat i 1913 års
statslåneansökan och erbjudanden om aktieteckning, fortfarande utan att staten medgivit
det och trots att Järnvägsstyrelsen ansåg motsatsen.83 I debatterna kring 1913 års låneansökan fördes också, bland annat av civilminister Axel Schotte och Hjalmar Branting, ett resonemang om att ett avslag på statslåneansökan förmodligen skulle resultera i tillkomsten
av ett antal mindre enskilda järnvägar för olika regionala aktörers behov. Dessa skulle vara
små och trafiksvaga järnvägar med statslån, som i en framtid skulle hota att belasta stats79
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Här kan man t.o.m. se vissa rent Inlandsbanefientliga inlägg där man menar att om staten kan
slänga pengar på Inlandsbanan varför kan man då inte, med ett mindre lån, ge den samhälls- och
företagsekonomiskt lönsamma Ostkustbanan den lilla knuff som behövs för att realisera projektet
Se exempelvis inläggen i Andra Kammarens protokoll 1913:40, s 47f.
Andra Kammarens protokoll 1913:40, s 64ff.
Konseljakt Civildepartementet I 1910307:56 ”Generalstabens yttrande 21 december 1912”; Proposition 1913:114, s. 8 samt Proposition 1915:58.
I riksdagsdebatterna framhölls också hur man tyckte det märkligt att man plötsligt nu kunde ignorera de tidigare så viktiga strategiska skälen. Se Första Kammarens protokoll 1913:28, s 19.
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 november 1903, Bilaga A”: ”protokoll 13
juni 1910, §1” samt Proposition 1913:114, s 23.
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kassan eller SJ mer än om man från början byggde en bana i statsbanestandard längs med
hela kusten.84 Från Ostkustbanan AB:s håll hävdades samtidigt att staten hade en moralisk förpliktelse att hjälpa till att ro banan i hamn eftersom statsmakterna av samhällsekonomiska skäl uppmuntrat en för tidig byggstart under 1915.85 Denna argumentering togs
snart över av andra aktörer, framför allt kommuner och fackliga organisationer, och förekom flitigt i debatten kring lånefrågan och Ostkustbanekommitténs arbete. Trots att både
Järnvägsstyrelsen och regeringen avvisade dessa diskussioner som ”överdrivna och orimliga”, samtidigt som staten faktiskt inte gjort några officiella utfästelser i frågan, var det svårt
att värja sig för argumenten, som också upptogs av Ostkustbanekommittén.86
Opportunismen och anpassning till den aktuella politiska utvecklingen är markanta drag i den fjärde nya delen i argumentationen kring banan: arbetslöshetsfrågan. Efter
krigsutbrottet 1914 finns det en uttalad farhåga för att arbetslösheten i regionen och landet som helhet skulle stiga, bland annat till följd av de allierades blockader. Detta föranledde bland annat skapandet av arbetslöshetskommissioner på kommunal nivå. Under
riksdagsbehandlingen 1915 om Ostkustbanan skulle få lyfta statslånet anhöll flera regionala arbetslöshetskommissioner om att staten skulle ge banbygget statligt stöd för att
kunna motverka den regionala arbetslösheten.87 Arbetslöshetsproblematiken kom troligen upp på dagordningen på initiativ från kommunerna själva, för att det snabbt plockades upp av aktörerna kring Ostkustbanan AB för att stärka deras sak i den politiska processen.88 Oavsett hur detta låg till blev genomslaget för detta argument stort, och var
också en viktig del av beslutsgrunderna för att bevilja statslån 1915.89 Detta markerar en
84
85
86

87

88

89

Andra Kammarens protokoll 1913:40, s 59 samt Proposition 1913:114, s 42f.
Se Motion Första Kammaren 1920:310.
Ostkustbanekommittén 1922, s 298 samt Järnvägsstyrelsens skrivelser i Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ”Skrivelse angående ökat statslån till Ostkustbanans aktiebolag” och ”V.P.M.
angående utvägar efter den inträdda situationen för Ostkustbaneföretaget”.
Här kan man återigen se kopplingar mellan kommuner som är beroende av företag och sådana
som har en mer självständig handlingsförmåga, där dock alla i slutändan agerar ungefär likadant.
Se Konseljakt 19160204:82 ”Remissvar”.
Remissvaren i Konseljakt Civildepartementet I 19150305:34 ”Skrivelser från Länshjälpskommittéer i
Gävleborg och Västernorrland” samt Konseljakt Civildepartementet I 19160204:82 tyder visserligen
på detta men se också diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 17 november 1914, Bilaga 14a ” där bolagets VD Karl Lagergren poängterar att det är idé at börja bygga
omedelbart speciellt som det finns ett ”särskilt statsintresse – beredande af arbetstillfälle för arbetslösa”. Vad som i sammanhanget är intressant är att Ostkustbanan AB själv förde in arbetslöshetsargumentet i diskussionen, vilket går på tvärs med den senare av bolaget torgförda uppfattningen att
staten uppmanat bolaget att bygga för att lösa arbetsmarknadsproblemen kriget skapat.
Proposition 1915:58, s. 32ff samt Statsutskottet 1915:73, s 4ff framhåller arbetslöshetssituationen
som de främsta orsakerna som motiverar lyftande av lånet och byggstart.

68

markant glidning i argumentationen under 1910- och 1920-talet från att se Ostkustbanan enbart som en offensiv satsning för att motverka flaskhalsar för regionens tillväxt
till att i vissa fall ses som ett medel för att motverka tendenser till kris och vikande konjunkturer i det regionala näringslivet.90 Dessa argument fördes framför allt fram av fackliga organisationer och socialdemokratiska politiker. Argumentationen kopplades till
det desperata läget på den regionala arbetsmarknaden och att det därför var en socialdemokratisk regerings plikt att se till att banan blev av.91 Detta kunde ske trots att det vid
denna tidpunkt fanns en motbild tillgänglig mot denna tolkning av hur Ostkustbanan
påverkade den regionala arbetslösheten. Industriförbundet hade sammanställt en enkät
och skrift om arbetsmarknaden i Norrland under kristid, där man pekade på att det var
liten risk för brist i arbetskraft i regionen. Åtminstone för de grupper som huvudsakligen var aktuella för järnvägsbygget.92 Dock vann denna motbild föga genomslag vilket,
med tanke på att den faktiskt i slutändan visade sig stämma relativt väl, i sammanhanget kan tyckas ganska olyckligt.
Som vi kan se kom en hel del av argumentationen för Ostkustbanan handla om att
staten borde stödja den regionala järnvägen utifrån rättviseargument. Många kommuner framhöll den stora uppoffring de redan gjort och poängterade det orimliga i att den
tid och det kapital de lagt ner skulle gå till spillo bara på grund av att världskriget bröt ut
innan banan var färdigställd.93 Samtidigt blandades detta med en argumentation om det
orättvisa i att regionen, trots egna uppoffringar, kanske inte skulle få en järnväg. Detta trots att staten satsat på andra regionala järnvägar som Inlandsbanan, vars förväntade
nytta var betydligt lägre.94 Denna rättviseargumentation fick ökat genomslag ju hårdare den politiska kampen om Ostkustbanans framtid blev. Denna rättviseargumentation
från norrländsk sida kom under många år fungera väl inom den nationella järnvägspolitiken, inte minst inom Ostkustbanekommittén som vi skall se nedan.
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Typexemplen är riksdagsmotionerna som väcka till förmån för banan som i princip helt ansluter sig
till den bild som anförts av Ostkustbaneintresset ända från början. Motioner Första Kammaren 1920:
310 och 1922:163 samt Motioner Andra Kammaren 1920:456 och 1922:301 Se även Svenska Morgonbladet 12 november 1911 ”Bergslagskulturens utpost mot norr”.
Detta kan man se i den mängd brev från kommuner, fackliga organisationer och arbetarkommuner
som kom som remissvar i samband med att 1920 års Ostkustbanekommitté avgav sitt betänkande.
Se Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34.
Se Konseljakt 19160204:82.”Sammanfattning av Industriförbundets enqûete om Ostkustbanan
(Hösten 1915)” och ”V.P.M. angående läget på arbetsmarknaderna i bygderna kring Ostkustbanan 18/12 1915” De kritiska perspektiven saknas dock helt 1915 års riksdagsbehandling tidigare
under våren samma år.
Se de samlade remissvaren i Kommunikationsdepartementet 19200507:21 samt Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34.
Se diskussionen i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 25 april 1919, §5”
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Utslaget av Ostkustbanekommitténs undersökning
Som ett resultat av att Ostkustbanekommittén tillsattes 1920 utsattes förutsättningarna
för byggandet av Ostkustbanan en grundlig revision. Kommittén skulle, både i enlighet
med kommittédirektiven och vad dess ordförande landshövdingen Mauritz Sahlin hävdade, förutsättningslöst undersöka rimligheten och bärigheten i Ostkustbaneprojektet,
utan att ta för mycket hänsyn till tidigare gjorda beräkningar.95 Detta särskilt som staten
inte ansåg sig ha gjort några förpliktelser om garantier för projektets fullbordande i och
med att man beviljat ett statslån 1915. Inte heller skulle det betraktas som självklart att
banan skulle byggas i enlighet med de av Ostkustbanan AB uppgjorda planerna.
Vid en närmare granskning av Ostkustbanekommitténs arbete kan man se att denna
förutsättningslösa prövning långt ifrån genomfördes fullt ut. Kommittén framförde visserligen kritiska kommentarer mot det sätt på vilket Ostkustbanan AB arbetat. Det gällde
saker som beslutsunderlag, inkomstberäkningar samt att bygget påbörjats utan ordentliga
kostnadskalkyler och med prioriteringar av bansträckningar som styrts av andra grunder
än rent drifts- och byggnadskostnadsekonomiska.96 Detta hindrade emellertid inte kommittén att under arbetets gång, på flera viktiga punkter, både ta till sig och ta över argument från Ostkustbanans förespråkare. I slutändan kom Ostkustbanekommittén att ansluta sig till Ostkustbanan AB:s inställning till banans funktion och utformning. Bland
annat delade kommittén slutsatsen att banan närmast var oundgänglig för Norrlandskusten, som utan järnväg kunde anses svårt handikappad ur transporthänseende.97 Det var
delvis för att motverka detta som kommittén kom till slutsatsen att hela sträckan Härnösand-Gävle var en nödvändig förutsättning för att bygga Ostkustbanan.98 Ostkustbanekommittén genomförde visserligen nya kostnads- och trafikinkomstberäkningar men
deras bedömningar kom ändå i slutändan att sammanfalla med de som kom från intressegruppen kring Ostkustbanan.99 Detta gällde saker som vilka näringar som skulle vinna på en järnväg samt vilken konkurrenskraft Ostkustbanan skulle få. Trots att Ostkust-
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Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34 ”Minnesanteckningar förda vid Ostkustbanekommitténs färd Härnösand-Gävle under tiden 6-10 september 1920”.
1920 års Ostkustbanekommittés arkiv ” Trafikekonomisk utredning av E Malmqvist” (delvis återgiven i Ostkustbanekommittén 1922, s 124-257).
1920 års Ostkustbanekommittés arkiv ”Ekonomisk statistisk utredning av Sam Larsson” (delvis återgiven i Ostkustbanekommittén 1922, s 258-284).
Ostkustbanekommittén 1922, s 302.
Se kommitténs slutgiltiga bedömning av räntabiliteten av banan i Ostkustbanekommittén 1922, s
300ff och 307ff.
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banekommittén och Ostkustbanan AB använde olika metoder för sina olika kalkyler var
bakomliggande tankegångarna om hur järnvägen skulle generera trafik i princip likadana, till exempel vad gäller vilka transportmarknader man kunde ta över eller hur mycket
uppdämd efterfrågan för järnvägstransporter det fanns i regionen.100
En av orsakerna till detta kan ligga i att Ostkustbanekommitténs trafikberäkningar, precis som de som Adolf d´Ailly en gång utförde åt Ostkustbanan AB:s räkning, var beroende
av lokala uppgiftslämnare. Under kommitténs resa i det berörda området förhörde man sig
hos företrädare för de lokala industrierna om vilka transportmängder de kunde tänka sig
att järnvägen kunde överta. Den bild dessa regionala uppgiftslämnare presenterade överensstämde i hög grad med den som hela tiden förts fram av banans förespråkare. Flera av synpunkterna från mötena, som möjligheterna till frakter av träkol på banan eller järnvägens
betydelse för uppkomsten för en mejeri-industri i norra Hälsingland, letade sig sedermera
in i pluskontot på kommitténs trafikberäkning.101 Detta belyste att problemet inte var att
det saknades modeller för att beräkna nyttan av investeringen. Den kalkylmodell Ostkustbanekommittén använde byggde på vedertagna metoder som de enskilda järnvägarna använde. Det problematiska låg snarare i att bedöma hur de dynamiska effekterna av investeringen skulle bedömas.
Orsaken till överensstämmelsen mellan Ostkustbanekommitténs och Ostkustbanan
AB:s lönsamhets- och trafikberäkningar berodde knappast på påtryckningar från regeringens sida. Visserligen var Ostkustbanan AB representerad i kommittén, i form av den
verkställande direktören Karl Lagergren, men bland ledamöterna fanns även representanter för Järnvägsstyrelsen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen vilka hade en
betydligt ljummare inställning till projektet. Istället kan orsaken ligga i att kommittén
under sitt arbete mötte en till synes massiv regional opinion till förmån för projektet,
bland allmänheten och den politiska och ekonomiska eliten och dess riksdagsmän, vars
åsikter också fick gott om utrymme i kommitténs betänkande.

100

Jämför 1920 år Ostkustbanekommittés slutgiltiga trafikberäkningar med dem Ostkustbanebolaget
presenterade vid 1913 års statslåneansökan i Ostkustbanekommittén 1922, s 245ff samt Proposition
1913:114 Bilaga 1.
101
Det Malmqvist säger om möjligheterna för uppkomsten av en mejeriindustri i undersökningen,
stämmer väl överens med vad de lokala bönderna själv hävdar. Eftersom denna fråga inte aktualiserats tidigare tyder detta på att Malmqvist i hög grad lyssnat på de lokala uppgiftslämnarnas synpunkter. Se Ostkustbanekommittén 1922, s 155f och Konseljakt Kommunikationsdepartementet
19220331:34 ”Minnesanteckningar förda vid Ostkustbanekommitténs färd Härnösand-Gävle under tiden 6-10 september 1920”.
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Motståndet mot Ostkustbanan som ett nationellt projekt
Det regionala motståndet ebbar ur
Med tiden minskade det lokala motståndet till projektet kraftigt i såväl betydelse som
omfattning. Detta var i mycket en följd av betydelsen för de regionala arenorna minskade. Ostkustbanan var inte någon stor fråga för landstingen och det genomfördes inte
några större länsvisa remissomgångar. Likt de inför koncessionen, fanns det få regionala
arenor för projektets motståndare att verka inom. Till detta kommer att vissa motståndare helt och hållet bytte sida och började stödja projektet. Exempelvis tecknade Ljusne-Woxna AB, en stor aktiepost i Ostkustbanan AB, och dess chef, greve von Hallwyl,
upphörde med sin ljudliga kritik av kustjärnvägen.102
Det huvudsakliga motståndet som fanns kvar kom från grupper kopplade till andra
järnvägsfrågor. Bland annat aktörerna kring Norra Hälsinglands Järnväg, vilka genom
opinionsbildning och petitioner till Kungl. Maj:t genomförde kontinuerliga försök att
få igenom en ändring av koncessionsvillkoren.103 Detta motstånd kunde dock inte stoppa Ostkustbanan, även om det orsakade kostnader och tvingade fram nya utredningar.
Även den andra stora järnvägsdragningsfrågan, i och genom Sundsvall, ställde till fortsatta problem. Detta egentligen inte som en följd av att man var mot Ostkustbanan som
sådan utan därför att aktörer i staden ville anpassa banan efter sina egna preferenser.
Nyckelaktören här var Sundsvalls stadsfullmäktige som var rikt på både pengar och inflytande och därför i det närmaste fick vetorätt i förhållande till Ostkustbanan AB. Vissa
frågor kunde Ostkustbanan AB, tack vare goda kontakter i stadsfullmäktige, vinna gehör för, som att banan skulle dras längs Selångerslinjen. Ofta, som vid valet av stationsläge och andra dragningar genom centrala Sundsvall, tvingades bolaget ge vika för stadens åsikter.104
102

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 14 februari 1915, §1” samt Konseljakt
19160204:82.”Sammanfattning av Industriförbundets enqûete om Ostkustbanan (Hösten 1915) –
Brev Ljusne-Woxna AB till Sveriges industriförbund 23 november 1915”.
103
För diskussionerna kring Norra Hälsinglands järnvägs förhållande till Ostkustbanan och dess dragning se bl.a. Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 27 februari 1911, Bilaga A”; ”Protokoll 1 augusti 1913, §3” och ” Protokoll 18 december 1915, §7”. Hasselaintresset var amtidigt representerat i riksdagen genom den lokala andrakammarledamoten J Ericsson i Vallsta. Se Andra Kammarens protokoll 1914:22, s 3ff samt Andra Kammarens protokoll 1914:37, s 1ff Se även Konseljakt Civildepartementet I 19160204:82 ”Utredning angående föreslagna alternativsträckningar för Ostkustbanan genom Harmånger 28 maj 1915”.
104
För huvuddragen i striden om dragningen genom Sundsvall se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 12 oktober 1912, §2” och ”Protokoll 14 maj 1915, ”Betänkande angående Ostkustbanans alternativsträckning öfver Selånger” samt Konseljakt Civildepartementet I 19160204:82
”PM angående plan för Ostkustbanan” s 2ff och 32ff.
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När Ostkustbanan blev en del av en nationell beslutsprocess gavs även utrymme för
nya motståndare till banan. Detta gjorde att Järnvägsstyrelsen allt mer kom att utkristalliseras som en huvudmotståndare till Ostkustbanan. Styrelsen opponerade sig kraftfullt mot statslån 1909, och intog samma position också vid motsvarande ansökan 1913,
men blev vid det senare tillfället mer eller mindre ignorerade. Järnvägsstyrelsens främsta
invändningar mot Ostkustbanan var att den riskerade skapa en trafikavledning från de
norrländska stambanorna som skulle sänka deras lönsamhet. I en framtid hotade Ostkustbanan dessutom enligt dem att bli ytterligare en belastning för det statliga järnvägarna om den på grund av dålig lönsamhet måste inlösas av staten.105
Från regionen kring Inlandsbanan och från Dalarna kom också kritik mot Ostkustbanan när frågan var uppe i den nationella beslutsprocessen. Framför allt ansågs ytterligare en längsgående linje i Norrland som onödig.106 Vidare började allt fler näringslivsaktörer i södra Sverige, framför allt kring Stockholm, engagera sig mot projektet och en
hel en del krypskytte mot Ostkustbaneprojektet idkades i såväl olika remisser som tidningsspalterna.107 Detta fick även genomslag i riksdagen, där det statliga engagemanget
bland annat kritiserades som dyrt och riskerade att skapa farliga prejudikat om stöd till
enskilda järnvägar. Bland annat luftades farhågan att staten hotade binda sig för att i en
framtid ge stöd till ytterligare en enskild kustjärnväg norrut längs Norrlandskusten.108
Det fanns samtidigt alternativa beräkningar av Ostkustbanans lönsamhet som dock
fick föga genomslag i beslutsprocessen. Norra Hälsinglands Järnväg lät Sven Norrman
från Järnvägsstyrelsen år 1916 utföra en genomgång av fördelarna av den så kallade Hasselalinjen de föredrog och samtidigt belysa nackdelarna med beräkningarna av Ostkustbanans lönsamhet.109 Norrmans beräkningar av Hasselalinjens lönsamhet var visserligen
av det mer högtflygande slaget, men i hans kritik mot kustjärnvägen visade sig i efter105

Se riksdagsmans Fraenkels (som 1901 gjorde en, av bolaget sedermera ignorerad, kostnadsundersökning av banans) inlägg i Första kammaren i lånefrågan. Denna är intressant också för att det är
en av de få gånger som någon öppet ifrågasätter behovet av snabbare och mer direkta järnvägstransporter i Norrland Första Kammarens protokoll 1909:30, s 49ff.
106
Tydligaste kritiken från inlandsbanehåll kommer nog från andrakammarledamoten Olofsson i Digernäs (bondeförbundet) i riksdagsdebatten kring 1913 års statslån, där han t.o.m. för upp argumentet att kusten som tömmer inlandet på resurser minsann kan bygga sin egen bana. Se Andra
Kammarens protokoll 1913:40, s 68f För Dalaledamöternas synpunkter på projektet se Första Kammarens protokoll 1913:28, s 32f och 36f.
107
Se Konseljakt 19160204:82.”Sammanfattning av Industriförbundets enqûete om Ostkustbanan
(Hösten 1915)”.
108
Se Första Kammarens protokoll 1913:28, s 29f.
109
Sven Norrman ansvarade också för utredningen om tvärbanor mellan Inlandsbanan och vilken gör
tämligen vidlyftiga antaganden om Inlandsbanans regionala effekter. Se Norrman 1916.
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hand vara välgrundad.110 Han menade dels att beräkningarna av byggkostnaderna för
Ostkustbanan var konstlat låga, då kostnaderna inte räknats upp i takt med prisökningarna, samtidigt som man hållit ner dem ytterligare genom att sänka de tekniska kraven. Vidare ansåg Norrman att trafikinkomstkalkylerna var orealistiska inte minst därför att de i princip var densamma som år 1900. Dessutom hade man inte räknat med
konkurrensen från andra transportmedel som en följd av den kustnära dragningen och
sågverksindustrin skulle knappast komma att använda sig av tågtransporter för kortare
sträckor. Norrmans kritik förbigicks med tystnad i beslutsprocessen i både riksdag och
regering, samtidigt som Ostkustbanan AB avvisade invändningarna som fullkomligt
orealistiska.111 Detta var dock ett undantag på så sätt att Norrmans utredning var en av
de få tillfällen som banans samhällsekonomiska lönsamhet som helhet ifrågasattes. I allmänhet angrep motståndarna bara Ostkustbanan utifrån brister i företagsekonomisk bärighet eller av politiska skäl.112
Kontroverserna kring Ostkustbanekommittén
När Ostkustbanefrågan i och med Ostkustbanekommitténs tillsättande 1920 kom att
avgöras på nationell politisk nivå, förändrades diskussionerna till att huvudsakligen röra
principfrågor som det felaktiga i det statliga engagemanget samt banans lönsamhet i
sig.113 Statens eventuella investering i Ostkustbanan angreps från högern som ett led i en
smygsocialisering och ett underminerande av det enskilda järnvägsväsendet. Från vänsterhåll menade man att det statliga engagemanget var ett otillbörligt sätt för att med
statliga medel rädda kapitalister som råkat illa ut av egen förskyllan.114 Den främsta skiljelinjen i debatten rörde dock huruvida projektet som sådant var nationalekonomiskt
lönsamt eller ej och om banan uppfyllde rimliga räntabilitetskrav. Dessutom diskuterades det rimliga i att staten skulle ta över banan om det kunde inverka menligt på det statliga järnvägsnätets vinst och verksamhet. Detta särskilt som många menade många att
banan saknade nationellt intresse och därför borde förbli en regional angelägenhet.
110

Se Konseljakt Civildepartementet I 19150305:34 ”PM & Koncept - P.M. angående den s.k. Hasselalinjen” samt Konseljakt 19160204:82 ”Skrivelse från Bergsjö, Hassela och Attmars socknar 12 mars
1913”.
111
Konseljakt Civildepartementet I 19150305:34 ”PM & Koncept - P.M. angående den s.k. Hasselalinjen”.
112
Några av de företag som besvarat Industriförbundets enkät har uppfattningen att banan är onyttig,
men detta är en handfull av knappt ett hundratal respondenter.
113
Den följande diskussionen bygger huvudsakligen på följande källor. Första Kammarens protokoll
1920:67 och 1922:24 och Andra Kammarens protokoll 1920:80 och 1922:50.
114
Socialdemokraten Winbergs och högermannen greve Lagerbjelkes inlägg i debatten kring statens delägande i Ostkustbanan AB är två belysande exempel. Se Första Kammarens protokoll 1922:42, s 89ff.
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Ett yttrande från Ostkustbanan AB:s VD inför bolagets styrelse visar på den kritik som
riktades mot banan från delar av näringslivet under perioden: ”Jag hoppas därför att det
yttrande, som lär hava fällts…, nämligen att Ostkustbanan aldrig kommer att göra bättre förtjänster än för tillfället [när bolaget får lockoutersättning från SAF], icke skall visa sig
riktigt”.115 Det var främst de stora samarbetsorganen i näringslivet, exempelvis Industriförbundet och de privata järnvägarnas sammanslutning Järnvägsföreningen som ifrågasatte
projektets räntabilitet och dess förmåga att ta över trafik från andra banor och trafikslag.116
Denna kritik avfärdade i allmänhet de regionala fördelar som projektets förespråkare förde
fram som irrelevanta, inte minst i ett helhetsperspektiv av samhällsekonomisk nytta.
Den ihärdigaste kritiken mot projektet kom dock från Järnvägsstyrelsen, som på alla
arenor i beslutsprocessen kring Ostkustbanan starkt kritiserade det rimliga i att bygga kustjärnvägen. Järnvägsstyrelsens huvudsakliga kritik låg alltjämt i att Ostkustbanan
skulle dra trafik från Norra Stambanan och därmed sänka lönsamheten på såväl den statliga Norrlandstrafiken som på SJ:s verksamhet i sin helhet. I linje med detta avfärdade
de helt argumentet att Ostkustbanan, genom att utgöra ett slags dubbelspår till stambanan vid behov, skulle kunna minska trafikbelastningen på Norra Stambanan. SJ menade
att någon sådan överbelastning aldrig hade funnits, annat än under exceptionella perioder under kriget.117 Ostkustbanans värde som dubbelspår till Stambanan var dessutom
begränsat i och med att banorna låg för långt ifrån varandra.118 Under åren 1920-1922
modifierades Järnvägsstyrelsens syn på Ostkustbanans lönsamhet. De gick alltmer ifrån
tanken på kustjärnvägen som en konkurrent till Norra Stambanan till att ifrågasätta behovet av investeringen överhuvudtaget.119
115

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 27 november 1920, §4”.
Tyvärr har det inte gått att rekonstruera mer än en fläckvis bild av näringslivets inställning i frågan,
men de källor som finns tyder på att dessa var tämligen spridda åsikter. Se vidare Ostkustbanan AB:
s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 27 november 1920, §4” samt Första Kammarens protokoll 1920:
67 och 1922:24.
117
Se Axel Granholms kommentarer i Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ”Några
randanteckningar till major Lagergrens p.m. av januari 1920”.
118
Se Proposition 1922:244, s 244ff.
119
Man kan kontrastera Järnvägsstyrelsen inställning till detta med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen som intog diametralt motsatt åsikt. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen både förordade projektet i enlighet med de argument som Ostkustbanan AB. Detta ställningstagande ledde till att man
ofta hamnade i direkt polemik med Järnvägsstyrelsen. Under 1920-talet blev det dock tydligt att
det var hos Järnvägsstyrelsen som makten i den statliga järnvägssektorn allt mer kom at koncentreras, vilket minskade betydelsen av detta. Se skriftväxlingen mellan Axel Granholm och generaldirektören i Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen Fridolf Wijnbladh i Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19200507:21 ”V.P.M. angående väg- och vattenbyggnadsstyrelsens yttrande i Ostkustbanans finansieringsfråga 30/1 1920” och ”V.P.M. med anledning av Generaldirektörens i Kungl.
Järnvägsstyrelsens V.P.M. den 30 januari över Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens yttrande
i Ostkustbanans finansieringsfråga februari 1920”.
116
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Dessa kritiska synpunkter är samtidigt intressanta på grundval av det genomslag de
fick i den politiska processen. I båda sina propositioner kring Ostkustbanan 1920 och
1922 tog regeringen stor hänsyn till Järnvägsstyrelsens samhällsekonomiska synpunkter.120 Trots detta kom riksdagen klubba igenom besluten om statliga lån och aktieteckningar med de traditionella förväntningarna på Ostkustbanans regionala effekter som
motiv, medan kritiken lämnades föga eller ingen uppmärksamhet.121
Den skarpa kritiken mot banan verkade också ha haft en närmast katalysatorisk effekt på de regionala Ostkustbaneförespråkarna för att skapa regional uppslutning kring
projektet. Ifrågasättandet av Ostkustbanan från aktörer i centrala maktpositioner utanför bidrog till att mobilisera de olika krafterna i regionen för att driva igenom banan.122
I en tid där de ledande personerna i Ostkustbaneprojektet i allt högre grad saknade bred
regional förankring kan detta ha varit en bidragande orsak till att den regionala mobiliseringen kring projektet hölls vid liv.
Slutligen kan det vara på sin plats att notera att även de som framförde de mest kritiska synpunkterna om statens engagemang oftast ändå förespråkade att Ostkustbanan skulle färdigställas i statlig regi. Detta med argumentet att man nu hur som helst kommit så
pass långt i byggandet av Ostkustbanan att det nu hur som helst var för sent att sluta.123

Ostkustbanan som statens ansvar 1923-1933
Från delstatlig till helstatlig järnväg
När Ostkustbanan 1933 förstatligades och blev en del av statsbanenätet slöts en cirkel
runt Ostkustbaneprojektet, eftersom det var något som ända från början varit en del av
argumenteringen till förmån för banan. Det var dock samtidigt en av de få förhoppningar kring järnvägen som vid det laget inte kommit på skam, vilket gjort att Ostkust120

Se Proposition 1920:426, s 42ff samt Proposition 1922:244, s 34ff.
Jämför den bedömning av banan som finns i Proposition 1922:244 med det utfall som kom av riksdagsbehandlingen av förslaget. Första Kammarens protokoll 1922:24, s 66f; Första Kammarens protokoll 1922:42, s 88f och 91; Andra Kammarens protokoll 1922:50, s 21f samt Riksdagens skrivelse
1922:292.
122
Detta ser man bland annat i de remissomgångar som genomfördes kring 1920 och 1923 års propositioner där stora delar av regionens näringsliv, kommuner och fackliga och politiska organisationer ger sitt stöd till projektet. Se de samlade remissvaren i Konseljakt Kommunikationsdepartementet
19200507:21 samt Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19220331:34.
123
Se Statsutskottet 1922:119, s 9 och 15f; Första Kammarens protokoll 1922:42, s 67 samt Andra Kammarens protokoll 1922:50, s 13.
124
De industrianknutna spåren till Stugsund-Ljusne och Iggesund-Hudiksvall byggdes först, vilka
också var de sträckor som kommit längst i byggandet. Därefter byggdes bandelen HärnösandSundsvall.
121
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banan när den till sist stod färdig snarare framstod som en belastning än en tillgång för
dess intressenter.
Till en början verkade det dock som att 1923 års avtal mellan staten och Ostkustbanan AB löst de flesta problem. Banbygget fortlöpte planenligt i enlighet med Järnvägsstyrelsens prioriteringsordning.124 Den första bandelen, Stugsund-Ljusne, stod färdig redan
vintern 1923 och allt eftersom de blev klara togs bandelarna löpande i drift. Enligt tidigare avtal samordnade Ostkustbanan och Uppsala-Gävle sin trafik under namnet Trafikförbundet Uppsala-Norrland. Det statliga engagemanget löste även flera konflikter som
länge hängt som ett Damoklessvärd över Ostkustbanan. Den långdragna konflikten med
Norra Hälsinglands järnväg slutade med att Ostkustbanan AB löste in hela banan, rev
upp de delar som gick parallellt med den nya järnvägen och upprätthöll trafiken på resten.125 Frågan om ansvaret för stationen i Sundsvall löstes även den slutgiltigt i och med
att staten beslutade att Ostkustbanebolaget och SJ skulle dela kostnaderna lika, medan
staten skulle stå som ägare till stationen.126 I december 1927 stod den sista sträckan mellan Gävle och Stugsund klar och banan kunde invigas för trafik i sin helhet.127
I och med att staten gick in som ägare förändrades också styrelsens sammansättning.
Statens representanter hade en röst mer än övriga aktieägare, vilket i praktiken var en underrepresentation sett till det totala aktiekapitalet.128 I allmänhet överläts dock åt Ostkustbanan AB att fungera som vilket enskilt järnvägsföretag som helst. Ibland utnyttjade dock
Järnvägsstyrelsen den statliga majoriteten i Ostkustbanan AB, bland annat för att samordna Ostkustbanans trafikering med de statliga järnvägarnas, både för att få ökad effektivitet
men även för att minska trafikavtappet från Norra Stambanan. Dessa försök till styrning
orsakade i allmänhet kontroverser och turbulens inom Ostkustbanan AB, men oftast avgick SJ likväl segrande ur dessa konflikter.129
125

Samtidigt åtog sig Ostkustbanan att fondera medel för att i en framtid konvertera de delar av banan som var kvar, (Harmånger-Bergsjö) till bredspårig järnväg. Se bl.a. Ostkustbanan AB:s arkiv:
Styrelseprotokoll ”Protokoll 7 september 1927”.
126
Bolaget protesterade mot detta men jämfört med både lagstiftning och gällande praxis var det
egentligen en framgång för Ostkustbanan AB som borde ha fått ta på sig hela kostnaden. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll protokoll 16 oktober 1923, §2”.
127
Sträckorna byggdes efter den prioriteringsordning som Järnvägsstyrelsen hade efterfrågat med industrispåren till Ljusne och Iggesund först följt av Härnösand-Sundsvall. Firandet av banans invigning präglades samtidigt av insikten om att man härmed bevittnade slutet på en epok. ”Mänskligt
att döma betecknar denna händelse avslutningen av det enskilda järnvägsbyggandet i landet” kommenterades händelsen i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 oktober 1927 ”Ett slutat skede”.
128
Se Proposition 1923:33, s 41ff samt Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 20 juni
1924”.
129
För exempel se styrelsediskussionerna i Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 27 mars
1925, §10”; Protokoll 30 september 1925, §2” och ”Protokoll 27 februari 1929, §3”.
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Tabell 2: Resultat av driften på Ostkustbanan 1928-1932 (1000-tal kronor, löpande priser)
1928
1929
1930
1931
1932
Inkomster
3726,4
3966,5
3953,3
3702,0
3101,7
Utgifter
3242,6
3266,4
3402,0
3813,6
3598,9
Driftsöverskott
483,8
700,1
551,3
-111,6
-497,2
Utgiftsräntor
162,8
860,4
850,5
890,2
930,8
KÄLLA:

SOU 1933:13 Statsinlösen av Ostkustbanan

N.B. Överskottet för åren 1928-1930 är överskattade i och med att bolaget inte gjort stadgade avsättningar till reparations och förnyelsefonder.
Tabell 3: Ostkustbanan AB:s resultat efter finansnetto (1000-tal kronor, Löpande priser)
1929
1930
1931
1932
Vinst
139
-299
-1004
-1426
Aktieutdelning
0
0
0
0
KÄLLOR:

SOS Allmän järnvägsstatistik 1929-1933, SOU 1933:13 Statsinlösen av Ostkustbanan

Trafiken på banan startade i takt med att sträckorna stod färdiga.130 Redan från början visade sig trafiken vara olönsam, vilket fortsatte även sedan hela banan öppnat för
trafik. Tabellerna 2 och 3 visar på Ostkustbanans ekonomiska utfall under dessa år. Åren
1928-1930 gick dock trafiken med vinst, även om driftöverskottet knappt eller inte alls
räckte att betala räntorna på statslånen.131 Det mest uppenbara problemet var konkurrensen från biltrafiken. Bolaget försökte genom att dels köpa upp existerande busskoncessioner och dels ansöka om nya i egen regi, få till stånd en kompletterande snarare än
konkurrerande busstrafik som skulle tillföra passagerare till järnvägstrafiken och ta hand
om styckegodshanteringen från stationerna till slutdestinationen.132 När 1930-talskrisen
började påverka trafiken ökade också driftunderskotten dramatiskt. Samtidigt fick bola-

130

Järnvägsföreningen 1926.
Även om man räknade bort den del av gamla Norra Hälsinglands Järnväg som trafikerades av bolaget, vilken aldrig visade på ett trafiköverskott, var lönsamheten i trafiken fortfarande svag. Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Verksamhetsberättelser 1928-1930” och ”Protokoll 14 mars
1930, Bilaga 7a”.
132
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 18 december 1926, §2” och ”Protokoll 23 maj
1930, §9”.
131
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get en bakläxa för sin friserade bokföring där man inte gjort avsättningar till obligatoriska reparations- och förnyelsefonder.133 Följden blev att Ostkustbanan AB blödde ekonomiskt och tvingades att ansöka om ett nytt statslån för att upprätthålla driften.
Låneansökan kom att bli den utlösande faktorn bakom förstatligandet av banan. Som
en följd av ansökan tillsattes 1932 en tredje och sista Ostkustbanekommitté.134 Kommitténs förslag blev införliva banan med SJ, vilket ledde till en proposition om att staten
skulle överta både Ostkustbanan AB och Uppsala-Gävle Järnväg AB.135 I den uppkomna
akuta situationen fanns det ingen som kunde, eller ens ville, motsätta sig detta.136 Den
1 juni 1933 övertogs Ostkustbanan av staten och ett närmare 40-årigt enskilt regionalt
järnvägsprojekt var därmed slutgiltigt över.137
Den regionala intressegruppens upplösning
Uppgörelsen 1923 mellan staten och Ostkustbanan AB med den statliga majoritet i styrelsen som följde blev det svårare att anpassa Ostkustbanan efter de regionala aktörernas preferenser.138 I praktiken var detta dock ingen avgörande nackdel i och med att järnvägen nu
garanterat skulle byggas och det dessutom enligt riksdagsbeslutet hela vägen mellan Gävle
och Härnösand. Därigenom var de viktigaste av de tidigare stridsfrågorna desarmerade.
Ledamöter med utpräglad regional förankring försvann gradvis ur Ostkustbanan AB:
s styrelsen, för att ersättas av ämbetsmän, rikspolitiker och företrädare för Uppsala-Gävle Järnväg AB.139 Detta kan ha berott på en viss ”Ostkustbane-trötthet” bland de regio133

Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 24 mars 1931, §7” och ”Protokoll 19 maj
1931, Bilaga 2a”.
134
Dess betänkande presenterades i SOU 1933:13.
135
Proposition 1993:217 Samtidigt förstatligades Gävle-Uppsala järnväg och Gävle-Ockelbo järnväg. Här kan man konstatera att Järnvägsstyrelsen, som enbart hade velat se ett förstatligande av Ostkustbanan samt att kostnaderna för övertagandet skulle ligga utanför
SJ:s budget, blev totalt överkörd av regeringen. Se Konseljakt Kommunikationsdepartementet
19330317:51 ”Järnvägsstyrelsens utlåtande över betänkande av 1932 års Ostkustbanekommitté”.
136
Diskussionen i riksdagen kan exempelvis närmast betecknas som lam i jämförelse med vad som var
fallet 1920 och 1922, Se Första Kammarens protokoll 1933:24 & 1933:35 samt Andra Kammarens
protokoll 1933:38.
137
Med de korrekta orden ”Paragraf 2 i protokollet [kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och Ostkustbanan AB om förvärvande av bolaget] förklarades genast justerad varemot åt ordföranden och distriktschefen Åberg uppdrogs att i övrigt justera densamma” tog 40 år av enskilt järnvägsprojekt slut Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 22 juli 1933, §5”.
138
Den nya bolagsordningen var sådan att staten utsåg hälften plus en av styrelseledamöterna samt ordföranden medan övriga aktieägare utsåg resten av styrelseledamöterna samt vice ordföranden. För att
förslag skulle kunna gå igenom krävdes att sittande ordförande inte var emot samt att minst en ledamot från vardera ägarkategori (statlig - privat) stödde beslutet.
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nala aktörerna som slutligen kommit till målet efter en långvarig kamp och många ledsnat på de ständiga trätorna kring projektet. Dessutom hade makten i bolaget hursomhelst glidit över från regionen till staten.
För vissa av bolagets styrelsemedlemmar var statens inblandning inte önskvärd.140
Det var delvis av ideologiska skäl, men också ett uttryck för skilda organisationskulturer
mellan de statliga och enskilda järnvägarna med olika synsätt på saker som taxesättning,
samarbete med andra järnvägar, personalpolitik och nyttjandet av kapital för standardhöjningar. I och med att statens roll stadigt ökade under 1920-talet ledde det till att flera
ledamöter med bakgrund i de enskilda järnvägarna valde att lämna Ostkustbanan AB.
De ledamöter som staten utsåg till bolagets styrelse utgjorde dock ingen homogen
grupp. De kom från både Järnvägsstyrelsen och andra delar av den statliga verksamheten
exempelvis Riksgälden, vilket också visade sig i att de intog skilda inställningar till arbetet med banan.141 Vissa drev hårt linjen att Ostkustbanan i möjligaste mån skulle anpassas efter det statliga järnvägsnätets behov, vilket framför allt framfördes av generaldirektör Axel Granholm som återinträdde i bolagets styrelse 1927. En annan grupp höll hårdare på bolagets självständighet som en enskild järnväg.142 Denna inställning förstärktes
av att staten bland sina ledamöter utsåg flera personer med långvariga förtroendeuppdrag i Ostkustbanan AB.143 Den sammantagna effekten blev att det även inom den statliga styrelsegruppen fanns interna spänningar, med följden att Ostkustbanan trots det
statliga ägandet lyckades behålla en relativt god autonomi även som statligt dominerat
företag och drev sin verksamhet som andra enskilda järnvägar .144

139

De sista av de gamla ledande personerna från sekelskiftet försvann också i och med detta. Hugo
Hamilton avled just när banan var färdigställd 1928 och året efter avgick VD Karl Lagergren med
pension med motiveringen att han gjort sitt för projektet. Lagergren efterträddes som VD av Erik
von Friesen, från Järnvägsstyrelsen. Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 10 november 1928, §3”.
140
Exempelvis hade Lagergren under sin verksamma tid i bolaget alltid tillhört dem som motarbetat
ett ökat statligt inflytande och aktivt försökt bibehålla Ostkustbanebolagets självständighet. Detta
genom att motarbeta förslagen om statsinlösen i början på 1920-talet och konsekvent förorda arbetsmetoder och personal från det enskilda järnvägsväsendet.
141
Här kan man t.ex. nämna ordförande i Riksgäldsfullmäktige KE Hildebrand.
142
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 25 september 1924” och ”Protokoll 17 augusti 1928, §3”.
143
Bland dessa kan nämnas Hugo Hamilton och Fredrik Bergenholtz, som ordförande och vice ordförande, samt ordföranden i Statsutskottet Herman Kvarnzelius.
144
Tyvärr finns det inga mer detaljerade källor som behandlar hur staten utsåg ledamöterna i bolagsstyrelsen eftersom inga akter med diskussion om beslutsunderlaget finns bevarade i ärendet.
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När man ser på beslutsprocessen kring förstatligandet kan man se att de argument
som anförts för byggandet av Ostkustbanan återanvändes. Som orsak till att man skulle rädda Ostkustbanan genom ett förstatligande angavs att järnvägen bröt isoleringen
av Norrlandskusten bidrog till omvandlingen av det regionala näringslivet samt bildade en sammanhållen statsbana längs Norrlandskusten som kunde samordnas med Stambanan.145 Mer än tidigare framhölls banans nationella betydelse. Nu när Ostkustbanan
ändå var byggd vore det slöseri att låta investeringen gå till spillo och förstöra av statens kapital. Dessutom argumenterades det för att en konkurs för ett enskilt järnvägsbolag i det dåvarande läget skulle kunna skapa osäkerhet i de kommande förhandlingarna
om ett allmänt förstatligande av det privata järnvägsnätet. Samtidigt som en konkurs en
större enskilda järnväg hotade att bli början av en lavin av järnvägskonkurser.146 Vidare
skulle statens anseende enligt vissa skadas av att ett delstatligt bolag blev bankrutt.147
Trots Ostkustbanan AB:s misslyckande genomfördes få större omvärderingar av de
grunderna varför Ostkustbanan en gång byggts.148 De faktorer alla aktörer kunde ena
sig kring som syndabockar för skeendet rörde teknikutvecklingen på transportmarknaden, framför allt vägtrafikens dramatiskt förändrade roll och depressionens inverkan.149
Ostkustbanan AB:s siste VD, Erik von Friesen, sammanfattade projektet:
”Det är givet att Ostkustbanan hade fått ännu större betydelse, om icke landsvägstrafiken erhållit sitt stora uppsving ungefär samtidigt med banans färdigställande. … De kalkyler som gjordes när banan planerades hava icke hållit
sträck, vilket är förklarligt på grund av den svåra bilkonkurrens som banan har
att utstå och som ingen kunde förutse när banans byggande beslutades.”150
145

Se bl.a. SOU 1933:13 och Riksdagens skrivelse 1933:208
Se bl.a. Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19330317:51 ”Järnvägsstyrelsens yttrande över
1932 års Ostkustbanekommitté 14 mars 1933”.
147
Se Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 8 mars 1933, Bilaga 6a ”Skrivelse med anledning av remiss av 1932 års Ostkustbanekommittés betänkande” samt Konseljakt Kommunikationsdepartementet 193208:30:9 ”Brev Erik von Friesen till statrådet T P J Petersson 15 augusti
1932” och ”Brev KE Hildebrand till Statsminister Hamrin”.
148
Framför allt yttrade sig Järnvägsstyrelsen och Riksgälden, som hela tiden varit minst sagt avvaktande till projektet kritiskt och menade att man kanske till viss mån missbedömt konkurrensen
från andra tranportslag och efterfrågan på banans tjänster från industrin. Se Konseljakt Kommunikationsdepartementet 19330317:51 ”Riksgäldskontorets promemoria angående Ostkustbanans förvaltning och ekonomiska ställning 23 december 1932”.
149
Se Proposition 1933:217.
150
1932 års Ostkustbanekommittés arkiv ”Diverse promemorior och handbrev – ”Järnväg och landsväg” av E. von Friesen”.
146
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För att sammanfatta denna epilog av Ostkustbaneprojektet kan man konstatera att
den enskilda järnvägens misslyckande följde av att de ekonomiska, institutionella och politiska spelregler som banan planerats för inte längre fanns och hade svårigheter att anpassa sig till det nya. Det mest påtagliga draget i beslutprocessen kring förstatligandet är hur
frågan drevs fram utan att någon egentligen arbetade för den. Inför trycket från lågkonjunkturen och omvandlingen av transportmarknaden fanns inte mycket kraft till nytänkande eller sökande efter andra lösningar, utan bolaget till grep det som hade blivit dess
standardlösning på finansiella problem, en statslåneansökan.
Denna handlingsförlamning berodde dels på att det lokala engagemang som varit frivande bakom projektet mer eller mindre försvann efter det att projektet realiserats, men
också av att det fanns en spänning i det att man var en blandning mellan statlig och privat verksamhet.151 Argumenteringen präglades i stor grad av pragmatism, där hänvisningarna till statens, plikt och anseende var de främsta motiv som anfördes för att staten
skulle ta över. Dock framfördes i väldigt få fall åsikten om att banan som sådan var en
felinvestering, utan behovet av banan ansågs fortfarande påkallad. Det var bara timingen det var fel på.

Avslutande kommentarer
Ostkustbanan gick under sin tillkomsttid från att vara urtypen för byggandet av en enskild järnväg genom en mobilisering av den regionala eliten, till att bli ett särfall i den
svenska järnvägssektorn och en föregångare för det kommande förstatligandet. Det
fanns inte tillräckligt med kraft för att gå från planeringsstadiet till att sätta spaden i
marken enbart med regionala resurser. Givet de rådande institutionella ramarna borde
detta ha medfört att Ostkustbanetanken skulle ha runnit ut i sanden, eller möjligen att
bara någon delsträcka byggts. Istället kom de regionala aktörerna att uppvisa en anmärkningsvärd seghet i att hålla kvar frågan på dagordningen.
I ljuset av detta orienterade de regionala aktörerna sina ansträngningar mot att få staten att kompensera för den bristande regionala offerviljan. De regionala eliterna hade en
mycket god åtkomst till den statliga nivån, framför allt under 1900-talets första decennier, vilket i sin tur i mycket var en förlängning av deras starka maktbas på hemmaplan.
151

Detta gäller framför allt frågan om fjärrtrafiken på Norrland i vilken grad Ostkustbanan skulle
samordna sin verksamhet med SJ:s nattåg och vilken banan denna skulle gå på. Se Ostkustbanan
AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 11 november 1925” och ”Protokoll 26 februari 1926” Vidare
utkämpades en kamp om vilken samtrafiksavgift den delstatliga Ostkustbanan skulle tillämpa. Se
Ostkustbanan AB:s arkiv: Styrelseprotokoll ”Protokoll 16 december 1930, §4”.

82

Genomslaget på den nationella nivån bidrog till att säkra undantag från järnvägspolitiken och att Ostkustbanan fick statliga lån. Detta kulminerade med beslutet om det statliga delägandet, vilket var ett exceptionellt avsteg från den duala regleringen i järnvägssektorn, och underströk de norrländska eliternas förmåga att länka samman de regionala frågorna med nationellt beslutsfattande.
De regionala aktörernas beslutsamhet och de statliga organens villighet att göra undantag från regelverket, var förbundet med styrkan i visionen om järnvägens betydelse i
en norrländsk kontext. De regionala aktörernas handlande visade upp en kombination
av egenintresse och en ideologisk övertygelse om en kustbanas stora betydelse för regionen. Detta förklarar frågans livskraft på den regionala dagordningen och hur den kunde
övertas av nya generationer av aktörer. På en nationell arena är det samtidigt uppenbart
att främjandet av kommmunikationer i Norrland hade en mycket hög legitimitet.152 Till
Ostkustbanans livskraft på dagordningen bidrog samtidigt dess flexibilitet som en fast
lösning på varierande problem. Kustjärnvägen behöll sin plats på dagordningen trots
kraftiga svängningar i den ekonomiska konjunkturen, en omfattande regional strukturomvandling och omvälvande maktskiften på lokal och regional nivå.
På så sätt vändes den regionala elitens misslyckande på hemmaplan till en framgång
på en nationell arena. I och med att kommande försök att arbeta för kustjärnvägen skulle komma att föras inom ramen för en förstatligad järnvägssektor var detta möjligen ett
förebud om inriktningen på kommande regionala ansträngningar, vilket skall studeras i
nästa del.

152

Detta kan man t.ex. se i 1920 års Ostkustbanekommittés arbete som startade med föresatsen att
göra en förutsättningslös prövning av projektet, men som i slutändan i alla fall anslöt sig till de
grundläggande problemformuleringar som hela tiden drivits av banans förespråkare.
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DEL III –
den regionala intressegruppen
under den helstatliga järnvägsregimen;
frågan om ostkustbanans förlängning före 1988

4. Mellan två regimer och flera stolar –
Förlängningen av Ostkustbanan innan 1988
I Ostkustbanans skugga - Ostkustbanans förlängning innan 1940
Stambanebygget aktualiserar kustjärnvägsfrågan
Utbyggnaden av Ostkustbanan berörde inte större delen av Ångermanland och de två
nordligaste länen, vilka fortsatt kom att stå utan kustjärnväg. Detta var i princip en garanti för att diskussionerna om en norrländsk kustjärnväg var långt ifrån avslutade. Försöken att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd tog fart på allvar på slutet av 1940talet. De hade dock föregåtts av ett antal försök att få en nordlig kustjärnväg till stånd
under den duala järnvägspolitiska regimen.
Tanken på en järnväg längs Ångermanlandskusten fördes för första gången på allvar upp
på dagordningen i samband med debatterna om dragningen av Stambanan genom övre
Norrland från Långsele-Sollefteå och norrut.1 Bland annat verkade en regional kommitté om dragningen av Stambanan genom Övre Norrland av en regional kommitté som föreslog en stambanedragning från Långsele över Sollefteå genom Ådalen, längs den sträckning som sedermera skulle bli Härnösand-Sollefteå Järnväg, för att sedan fortsätta vidare
norrut. Detta var dock i huvudsak ett försök att få till stånd järnvägsförbindelser för bruken i Ådalen. En annan kommitté från Ådalen och norra Ångermanland för att stambanan skulle byggas som en kustjärnväg genom att från Långsele få en kustnära dragning upp
till Örnsköldsvik.2 De uppvaktande hade inga uppenbara planer på att knyta kuststräck-

1

För en vidare diskussion av spelet kring dragningen av stambanorna i Norrland se Oredsson 1969.
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an norrut till stambanan, utan var främst intresserade av att genom en lång öst-västlig båge
integrera Örnsköldsvikstrakten och norra Ådalen i det statliga järnvägsnätet.
I det politiska spelet kring dragningen fanns föga utrymme för kostsamma fördyringar genom att dra järnvägen i ett svårforcerat, tätbebyggt kustland med breda älvövergångar. Förslagen om en kustjärnväg begravdes därför i sin linda, utan att de regionala aktörerna organiserat sig i någon fastare form. En del av de personer som var inblandade i frågan verkar dock ha gått vidare till att stödja bygget av den enskilda järnvägen
Härnösand-Sollefteå Järnväg.3 När dragningen av Stambanan genom Övre Norrland var
fastställd försvann kustjärnvägen från dagordningen tills det att arbetet för Ostkustbanan startade ett knappt decennium senare.
De första förslagen om Ostkustbanans förlängning
En kustjärnväg från Ådalen och norrut var således under det rådande duala järnvägssystemets logik tvungen att byggas som en enskild järnväg. Därför kom byggandet av Ostkustbanan mellan Gävle-Härnösand att bli en naturlig arena att driva frågan på. Vid flera
tillfällen försökte också regionala aktörer att lyfta in en förlängning av banan norrut i beslutsprocessen kring Ostkustbanan. Under 1910-talet, samtidigt som försöken att finansiera Ostkustbanan var i ett avgörande lägen, kontaktade olika aktörer Ostkustbanekommittén med förslag att förlänga banan norrut till Örnsköldsvik och sedan vidare norrut
vid Mellansel.4 Ett av de främsta argumenten som framfördes var att en sådan förlängning
vore taktiskt riktig, utifrån finansieringen och trafikunderlaget för Ostkustbanan.
De som engagerade sig i förlängningsfrågan på detta sätt var huvudsakligen företrädare för samma typer av eliter som de som var verksamma kring Ostkustbanan, företrädare
för industrier och utpräglade industrikommuner. Det fanns en viss överlappning av aktörer mellan de båda frågorna, så att förlängningsfrågan vid tillfällen direkt kunde lyftas till
Ostkustbanebolagets styrelse som redan var verksamma i arbetet för Ostkustbanan.5
2

3

4

Planerna för detta var relativt flexibla och gick i stort ut på att man kompletterade det liggande förslaget med en båge längs kusten. Från Långsele kunde man tänka sig att banan gick på södra eller norra
sidan av Ångermanälven. Från Nora socken, ungefär i höjd med Lunde, skulle banan svänga norrut
längs kustsocknarna och gå till Köpmanholmen. Därefter lämnade man öppet för om banan skulle
gå in i Örnsköldsviks stad eller dras direkt västerut till Mellansel och sedan vidare norrut längs den av
staten föreslagna stambanesträckningen inne i landet. Se diskussionerna i bl.a. 1885 års Norrländska
järnvägskommittés arkiv.
Detta verkar framför allt gälla de personer som hade intressen i bruken kring Ångermansälvens
mynning. Se Sten 1994.
Hur styrelsen i Ostkustbanan AB behandlade dessa frågor åter finns i Ostkustbanan AB:s arkiv:
”Styrelseprotokoll 18 december 1915” och ”Styrelseprotokoll 25 april 1919”.
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Dessa direktkanaler spelade dock föga roll. Inga av dessa framstötar fick något som
helst genomslag. De ledande företrädarna bakom byggandet av Ostkustbanan hade redan från början ett klart fokus på södra Norrland, samtidigt som de var kallsinniga till
förslag som ytterligare skulle försena och fördyra järnvägen. För en bolagsstyrelse, hårt
pressad av både finansiella problem, praktiska svårigheter med bygget och en orolig arbetsmarknad, var mottagligheten för propåerna av naturliga skäl svaga och förlängningen behandlades egentligen aldrig på allvar av styrelsen.
Tanken på en förlängning av Ostkustbanan var mycket svagt utanför de länsdelar som
direkt skulle beröras av en ny bana där landsting, företag och kommuner redan var finansiellt belastade av satsningarna på Ostkustbanan och Härnösand-Sollefteå Järnväg.
Nya projekt som kunde riskera lönsamheten eller försena redan gjorda satsningar föll
därför inte i god jord. På samma sätt fick man varken politisk eller ekonomisk backning
från aktörer i södra Norrland, där en nordlig förlängning av Ostkustbanan snarare sågs
som en risk för färdigställandet av Ostkustbanan. Därigenom hamnade de som arbetade
för Ostkustbanans förlängning utanför ett nätverk av aktörer i den enskilda järnvägssektorn som samarbetade i planeringsfrågor och agerade gemensamt i politiska frågor, vilket är en delförklaring till varför förlängningsplanerna aldrig lämnade idéstadiet.
Under 1920-talets första år lyftes frågan om Ostkustbanans förlängning utanför beslutsprocessen kring Ostkustbanan AB. Omkring 1920 tillsattes två kommittéer med
uppgift att utreda förutsättningarna för en förlängning av Ostkustbanan norrut i Västerbottens och Norrbottens län.6 Initiativtagare var landstingen i de båda länen. De båda
kommittéerna presenterade sina slutbetänkanden under 1922 och 1923. Detta följdes
av en lika kortvarig som icke framgångsrik politisk kampanj för en kustjärnväg genom
övre Norrland upp till Luleå. Den ursprungliga tanken bakom dessa planer var att staten skulle garantera lån för en enskild järnväg på de berörda sträckorna, företrädesvis ägd
av landsting och kommuner längs bansträckningen. Alternativt skulle den direkt byggas som en statsbana. I båda fallen beräknades banan vara lönsam, dock först efter en inkörsperiod på 15 år eller mer.7 Det institutionella ramverket inom järnvägssektorn var
på väg att förändras och möjligen bli mindre gynnsam för enskilda järnvägar. På natio5

6

7

Ostkustbanan AB: arkiv: korrespondens 1897-1910 ”Brev JF Cornell till A Lindman 29 oktober
1902” Ostkustbanan AB:s arkiv: ”Styrelseprotokoll 18 december 1915” och ”Styrelseprotokoll 25
april 1919”.
Man planerade länsvis för en bana (Örnsköldsvik)-Umeå-Skellefteå samt Skellefteå-Piteå-Luleå(Haparanda) Se slutbetänkanden i Kustbana genom Norrbottens län… och Kustbana genom Västerbottens län…
Kustbana genom Norrbottens län… och Kustbana genom Västerbottens län…
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nell nivå saknades, inte minst i ljuset av att Ostkustbanefrågan avgjordes i riksdagen under dessa år, mottaglighet för dylika regionala krav på järnvägssatsningar. Detta tillsammans med att en del regionala aktörer verkar ha förlorat intresset för idén fick förslagen
att rinna ut i sanden trots ett ambitiöst utredningsarbete.
Även dessa försök att få förlängningen av Ostkustbanan till stånd var i princip dödfödda redan från början, trots att de var inriktade mot den enskilda järnvägssektorn.
Starkare aktörer hade effektivt blockerat möjligheterna till framgång. Utan en aktiv
medverkan antingen av de norrländska enskilda järnvägsbolagen eller SJ fanns inga möjligheter att bygga kustjärnväg norr om Ådalen, eftersom det saknades lokalt kapital i tillräcklig utsträckning. I en tid med två parallella järnvägsprojekt i Norrland, Ostkust- och
Inlandsbanorna, var det uppenbarligen svårt för en tredje grupp att formas. Deras arbete skulle dock ligga till grund för nästa allvarliga försök att ta upp kustjärnvägsfrågan i
övre Norrland som kom under 1940-talet, vilket vi ska behandla i resten av detta kapitel.

Ostkustbanans förlängning aktualiseras på allvar på 1940-talet
Norrlandskommitténs tillsättande
Trots misslyckandet lämnade aldrig järnvägsfrågan helt den regionala agendan. Bland
annat lyfte ledande medlemmar i den regionala politiska och ekonomiska eliten, frågan om en förlängning av Ostkustbanan i pressen.8 Den utlösande faktorn för intensifieringen av de regionala försöken att få en ny kustjärnväg under 1940-talet, var den av
staten 1944 tillsatta så kallade Norrlandskommittén. Dess uppgift var att undersöka de
ekonomiska problem och den utvecklingspotential som fanns i Norrland, samt föreslå
konkreta åtgärder för att utveckla landsändan.9 Denna kommitté kom att hamna i fokus
för en rad regionala eliter i hela Norrland som såg den som ett medel för att få genomslag för en rad olika frågor.
Bland annat inleddes en regional presskampanj i Västerbotten och Ångermanland
under 1944 till förmån för en ny kustjärnväg från Ådalen och norrut. Samtidigt lades en
motion om utredning av en utbyggnad av kustjärnvägen ända upp till Torneå.10 Statsutskottet avslog motionen med hänvisning till att Norrlandskommittén tillsatts för att ut8

9

10

Se uttalandena av landshövdingarna i de tre nodligaste kustlänen samt direktör Arne UnanderScharin i Umeå till förmån för järnvägssatsningar i Svenska Morgonbladet 2 februari 1935 ”Norrland kräver flyglinje”.
Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”P.M. angående uppläggningen av arbetet inom
Norrlandskommittén”.
Motionen lades av de båda socialdemokraterna Gösta Skoglund i Umeå och Karl Mäler i Sollefteå.
Motion Andra kammaren 1944:126.
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reda just dessa frågor och hänsköt frågan till dess bord, men ville inte avfärda tanken på
en norrländsk kustjärnväg helt och hållet.11 Detta tolkades dock som ett välvilligt avslag.
Bland annat i riksdagsdebatten i frågan.12 Det reflekterades också i att det i kölvattnet på
motionen bildades kommittéer bestående av politiker och näringslivsföreträdare i södra
Västerbotten och norra Ångermanland för att driva på för en grundlig utredning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för en förlängning av Ostkustbanan.13 Dessa bekostade en översiktlig utredning av banbygget av baningenjören Manne Briandt.
Detta följdes av motioner i riksdagens båda kammare från riksdagsledamöter från
Västerbotten och Västernorrland under hösten 1945 om en skyndsam utredning om
byggandet av en järnväg längs Norrlandskusten från Örnsköldsvik till Umeå, som en
första etapp på en förlängning av Ostkustbanan Härnösand - Luleå.14 Detta mynnade ut
i att Statsutskottet 1945 visserligen avslog motionen, men gav samtidigt Norrlandskommittén och Järnvägsstyrelsen i uppgift att skyndsamt undersöka förutsättningarna för
en förlängning av Ostkustbanan till Umeå.15 Parallellt med detta, och möjligen som ett
led i en samordnad aktion, väcktes också frågan om en kustjärnväg i Norrbotten mellan
Morjärv-Kalix-Haparanda. Dessutom lyftes också frågan om byggandet av ett industrispår från Översjäla till Gullänget och Husum i Örnsköldsviks kommun.16 Således skedde en markant glidning från en behandling av en järnväg längs hela kusten till ett etappbyggande av banan. Detta reflekterades även på regional nivå där aktörerna alltmer koncentrerade sig på att få till stånd banan från Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik,
till Umeå, vilken anslöt till viktiga industriorter som Gullänget och Husum.
Att bygget av en kustjärnväg plötsligt verkade ha möjlighet att realiseras genom Norrlandskommitténs arbete provocerade fram motreaktioner från flera håll. Järnvägsstyrel11
12
13

14

15

16

Statsutskottet 1944:130.
Andra kammarens protokoll 1944:18.
Dessa var Kustbanekommittén för Västerbotten som även arbetade för en förlängning av kustjärnvägen norrut mot Skellefteå och vidare. Här spelade bland annat skogschefen på det Kempeägda
Robertsforsbolaget en samordnande roll Se Skelleftebladet 27 september 1948 ”Kustbana YtterstforsSkellefteå-Umeå med bro vid Bockholmen kostar 40 milj.” samt Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv : Landskansliet och ”Brev E Lindberg till D Bergö 22 december 1945”.
De båda likalydande motionerna var Motioner Första kammaren 1945:237 (E Näsström m.fl.) och
Andra kammaren 1945:402 (G Skoglund m.fl.).
Järnvägsstyrelsen skulle utreda de tekniska och järnvägsekonomiska aspekterna av frågan, medan
Norrlandskommitténs kulle beröra de regionalekonomiska effekterna av järnvägen. Statsutskottet
1945:211.
Översjäla-Husumbanan var dock redan från början tänkt som en länk i en Ostkustbaneförlängning
och dess utredningsarbete hade delvis bekostats av Själevads kommun. Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 35 ”Brev M Briandt till Norrlandskommittén 10 december 1944”.
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sen opponerade sig redan 1944 mot tillkomsten av nya järnvägar som de menade skulle få tveksam lönsamhet. I vilket fall som helst behövde utredas noggrant då förhållandena normaliserats efter kriget.17 De tryckte på hos regeringen för att lyfta tillbaka järnvägsfrågorna i sin helhet till Järnvägsstyrelsen, vilket givet deras tydliga viljeinriktning skulle
innebära ett veto på järnvägsbyggnadsplanerna. För att avstyra förslaget reste SJ:s, numera föredetta, generaldirektör Axel Granholm på ett veritabelt korståg längs Norrlandskusten, i syfte att genom offentliga möten och tal i politiska församlingar i bland annat Örnsköldsvik, Umeå och Luleå, avskräcka lokala aktörer från att driva kustjärnvägsfrågan.18
Norrlandskommitténs utfall
När Norrlandskommittén vintern 1946-1947 färdigställde de båda utredningarna, dels delbetänkandet om den norrländska transportsituationen, dels utredningen tillsammans med
Järnvägsstyrelsen om kustjärnvägen till Umeå, blev inte resultatet entydigt.19 Delbetänkandet förordade satsningar på bland annat taxenedsättningar och stambilslinjer samt en
utredning i positiv anda om en järnväg Kalix-Morjärv, men avstod från att kommentera
kustjärnvägen i avvaktan på den separata Ostkustbaneutredningen.20 Järnvägsutredningen visade på, med en betoning på stora osäkerheter i beräkningarna, en möjlig samhällsekonomisk lönsamhet för en ny järnväg mellan Härnösand-Umeå, men att sträckan aldrig
skulle kunna bli företagsekonomiskt lönsam.21
Frågan var dock inte avgjord i och med detta. Den genomförda järnvägsutredningen
var också i huvudsak i stort sett färgad av Järnvägsstyrelsens syn på frågan. Att Norrlandskommittén intog en avvikande mening syntes i dess principbetänkande som avslutade
deras arbete 1949.22 Där menade man bland annat att bygga järnvägen från Köpmanhol17

18

19

20
21
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Statsutskottet 1944:130 ”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs
övre Norrlandskusten”.
Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv: Landskansliet ”Brev E Lindberg till överlantmätare F C R
Langéen 5 februari 1945”; Dagens Nyheter 7 november 1944 ”Lyxbuss med salong för rökare” samt
Svenska Dagbladet 16 augusti 1947 ”Skärgården kan lätt få bättre trafikmedel - man har glömt samordningens betydelse”.
SOU 1946:84 samt 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Järnvägstyrelsens och Norrlandskommitténs utredning angående Ostkustbanans förlängning till Umeå 23 januari 1947”.
SOU 1946:84, s 194f.
Framför allt uppfyllde inte investeringen Järnvägsstyrelsens krav på 3% avkastning på insatt kapital. Samtidigt som gods- och persontransportmängderna på banan förväntades öka endast i begränsad omfattning om överhuvudtaget 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Järnvägstyrelsens och Norrlandskommitténs utredning angående Ostkustbanans förlängning till Umeå 23 januari 1947”, s 103.
SOU 1949:3 framför allt s 80ff.
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men, alternativt Översjäla, till Umeå kunde avkastningsprognoserna skrivas upp till omkring två procent. Detta i kombination med att man tog med dynamiska effekter genom
nya näringar eller utveckling av existerande industrier i beräkningarna, föranledde kommittén att föreslå att planeringen av bygget av en järnväg Köpmanholmen-Umeå snarast
skulle inledas.23 Det som ytterligare komplicerade frågan, var Norrlandskommitténs initiativ, att föreslå en lösning på Norrlands trafikproblem genom inrättandet av fasta stambillinjer med busstrafik i SJ:s regi. Dessa skulle dels förbinda samman de städer som saknade järnvägsförbindelser med varandra, dels knyta ihop persontrafiken på den föreslagna nya järnvägen Umeå-Köpmanholmen med Ostkustbanan söderut från Härnösand.24
Järnvägsstyrelsen rasade mot förslaget och dömde ut det som opraktiskt och företagsekonomiskt förödande för SJ.25
Det fanns således flera konkurrerande förslag som stod emot varandra, och de regionala aktörerna mobiliserade åter för att få regeringen att komma till beslut.26 Regeringens
lösning på detta blev att inte välja något av dem, utan istället 1949 tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning.27 Dess uppdrag var att snabbutreda lönsamheten för en järnväg jämfört med en stambilslinje, samt ge riktlinjer för principerna för den långsiktiga lösningen av Norrlandskustens trafikproblem. Utgångspunkten var att en etappvis byggd kustjärnväg, när det statsfinansiella läget och Järnvägsstyrelsens bedömningar av dess funktion i järnvägssystemet så tillät, var ett potentiellt investeringsobjekt. Dock ville inte regeringen sätta någon bestämd tidtabell för en sådan utbyggnad. Regeringen tryckte också hårdare på kommitténs förslag om medfinansiering av det lokala näringslivet för sträckor som enbart tjänade som industrispår.28 Detta var en fråga som upprepade gånger lyfts
fram av Järnvägsstyrelsen i Norrlandskommittén, utan att lyckas få genomslag.29 Uppen23

24
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Detta är också de enda järnvägssträckor som utredningen förordar byggande. På exempelvis Köpmanholmen-Härnösand eller Umeå-Haparanda föreslår utredningen stambillinjer. SOU 1949:3, s
86.
SOU 1949:3, s 86f.
SJ:s arkiv: Generaldirektör Erik Upmarks arkiv ”Brev E Upmark till sekreterare Arne Lundberg 7
maj 1949”.
De olika regionala kommittéerna färdigställde bland annat en rad egna utredningar under 1948 och
1949, vilka förstärkte frågans plats på dagordningen. Dessutom ställde Gösta Skoglund en interpellation i riksdagen om hur regeringen ställde sig i järnvägsbyggnadsfrågan. Andra Kammarens protokoll
1949:1, s 28 samt Andra Kammarens protokoll 1949:23, s 107ff.
Kommittén för Norrlandskustens biltrafiks arkiv ”Protokoll 31 augusti 1949” samt ”Brev R Bergh till
A Lundberg (statssekreterare, ordförande) ”.
Andra Kammarens protokoll 1949:23, s 105ff samt Kommittén för Norrlandskustens biltrafiks arkiv
”Protokoll 31 augusti 1949”.
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barligen hade dock Järnvägsstyrelsen vunnit regeringens öra i frågan, vilket orsakade en hel
del upprördhet bland de aktörer som arbetade för kustjärnvägens förverkligande. Effekten
av utredningsarbetet kom att bli att järnvägsfrågan lades i malpåse. Det förslag som utredningen slutligen lade på regeringens bord innehöll ingen satsning på kustjärnväg.30 Istället
skulle Norrlandskustens omedelbara trafikproblem lösas genom en utvecklad busstrafik.
Trots principbeslut att bygga sköts således kustjärnvägen på en obestämd framtid.
Därmed fanns också mindre incitament för banförespråkarna att handla i frågan. Med
undantag för sporadiska tidningsartiklar och insändare lades således Ostkustbanans förlängning i en politisk malpåse under de följande åren. De enda järnvägar som faktiskt
byggdes var rena industrispår. Järnvägsstyrelsen agerade snabbt och kunde redan 1950
efter ett års förhandlingar med Hägglund & Söner presentera en plan för en järnvägstunnel från Örnsköldsvik till Gullänget, vilken började byggas 1954.31 Därigenom hade
en av de mest akuta transportproblemen som alla utredningar lyft fram, desarmerats, vilket ytterligare bidrog till att snabbt avföra frågan från dagordningen.32 Även ett industrispår till Husum utreddes, men kom att fastna på planeringsstadiet.33
År 1952 skrev SJ:s generaldirektör Erik Upmark två programmatiska artiklar där han
skisserade de statliga järnvägarnas ekonomiska och tekniska framtidsutsikter.34 Anledningen var att han såg sig föranledd att markera mot de regionala initiativ till nya järnvägar som kom på Järnvägsstyrelsens bord. Betecknande nog var den enda norrländska
29
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Järnvägsstyrelsens inställning framgår klart i 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 35 ”Skrivelse Kungl. Järnvägsstyrelsen till Statens arbetsmarknadskommission 18 januari 1945” och 1944 års
Norrlandskommittés arkiv: Volym 37 ”Remiss Kungl. Järnvägsstyrelsen ang. järnväg Översjäla-Gullänget-Husum”.
Kommittén för utredning av Norrlandskustens biltrafik 1953.
Generaldirektör Upmark delgav ett förhandsbesked om undersökningen till Per Hägglund på informell bas vid ett besök i Örnsköldsvik SJ:s arkiv: Generaldirektör Erik Upmarks arkiv ”Brev E
Upmark till P Hägglund 2 november 1950” Se även Dagens Nyheter 27 oktober 1956 ”Halva järnvägen tunnel”.
Kontakterna mellan Per och Gösta Hägglund och SJ hade tidvis varit ganska täta. Detta speciellt
som Hägglunds AB arbetade med att ta fram rälsbussar och annat rullande materiel, vilket drogs
in i industrispårsfrågan. Upmark kommenterar en förhandling med Gösta Hägglund om rälsbussanskaffning på följande vis. ”Hägglund sade att han ville återkomma med ett konkretiserat förslag. Detta kommer dock ej att ske förrän spåranläggningsfrågan är avklarad, förklarade Hägglund.
Sistnämnda yttrande får väl tagas för ett förhandlingsdrag i spåranläggningsfrågan.” SJ:s arkiv: GD
Erik Upmarks arkiv ”Intern skrivelse Rälsbussar - Hägglunds 21 oktober 1950”.
Västernorrlands Allehanda 15 februari 1956 ”Riksvägen måste upprustas kraftigt om järnvägen
Övik-Husum uteblir” SJ:s arkiv.
Teknisk Tidskrift 22 januari 1952 ”Investeringsbehovet inom järnvägsväsendet” samt Svensk Trafiktidning No 47 1952 ”Järnvägen - några tekniska utvecklingslinjer inom statens järnvägar”.
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järnväg han nämnde i sammanhanget idén om en tvärbana på sträckningen LjusdalSveg-norska gränsen. Det var ett tydligt tecken på att en förlängning av Ostkustbanan
numera var död som en politisk fråga, åtminstone vad Järnvägsstyrelsen anbelangade. Så
skulle den förbli i nästan 20 år.

Förespråkarna för en förlängning av Ostkustbanan
Det regionala näringslivets roll
Det är oklart vem som tog initiativet till att lyfta upp en förlängning av Ostkustbanan
på dagordningen under 1940-talet. Tanken hade egentligen aldrig helt lämnat den inomregionala diskussionen efter 1920-talet.35 Tydligt är dock att när väl frågan på allvar
kom upp på dagordningen kring 1943-1944 fanns näringslivsföreträdare bland de främsta förespråkarna för den nya järnvägen. Ledande bland dessa var familjen Kempe med
verksamheter i Robertsfors, Norrbyskär, Husum och Örnsköldsvik samt familjen Hägglund med fabriken i Gullänget. Även fabrikerna kring Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik var påskyndare av den nya järnvägen.36 I Umeå fanns det påtagligt färre stora
företag, och följaktligen, också färre storföretagare som kunde engagera sig. Umeåtraktens näringsliv samlades dock i Västerbottens Tekniska Förening, som tidigt förespråkade kustjärnvägen.
Vad dessa näringslivsaktörer bidrog med, oavsett deras relativa storlek eller organisering, var politiskt och materiellt stöd, i form av opinionsbildning genom tidningsartiklar, insändare och offentliga informationsmöten. Man bidrog även till finansieringen av förstudier på banan. Näringslivets roll i de här aktuella försöken att få en järnväg till stånd var dock klart annorlunda än tidigare. I den nya järnvägspolitiska regimen
fanns mindre utrymme för dem att agera, bland annat genom att alla privata initiativ till
järnvägssatsningar skulle verkställas av staten. Framför allt ville man inte ta något större
kostnadsansvar, och var inte intresserade att själva betala för stickspåren till sina fabriker
när den frågan aktualiserades.37

35

36

37

Se Upsala 10 september 1923 ”Nordsvenska resor och reflexioner (del 2)” samt Svenska Morgonbladet 2 februari 1935 ”Norrland kräver flyglinje”.
I SJ:s arkiv: Generaldirektör Erik Upmarks arkiv finns en rad exempel på hur framför allt mo & Domsjö AB och Hägglunds AB, bland annat Erik Kempe och Per Hägglund, har direktkontakter med SJ i
frågan om en spåranslutning av deras fabriker. Exempel på näringslivets mobilisering kring järnvägsfrågan syns även i Västerbottens-Kuriren 29 januari 1947 ”Statsråd i kustbaneterräng”.
Se brevväxlingen om samfinansieringen mellan SJ och Hägglunds och Mo & Domsjö 1949-1950 i
SJ:s arkiv: Generaldirektör Upmarks arkiv.
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Den regionala politiska eliten
Som en direkt konsekvens såväl av att den duala järnvägspolitiska regimen ersatts av den
helstatliga. Och som ett resultat av den förändring av det politiska livet och de politiska institutionerna demokratiseringen förde med sig, var intressegruppen som formerades kring Ostkustbanans förlängning under 1940-talet i högre grad en angelägenhet för
politiker än näringslivsföreträdare. Inget av den bolagshöger som var tongivande spelet
kring Ostkustbanan under 1900-talets två första decennier återfanns i frågan under 1940talet. De borgerliga politikernas minskade handlingsutrymme på att den politiska kartan
i de nordligaste länen grundligt ritats om sedan 1910-talet. I de städer som kom att vara
kärnan i intressegruppen kring förlängning av Ostkustbanan, Umeå och Örnsköldsvik,
fanns till skillnad från tidigare under 1940- och början på 1950-talet stabila socialdemokratiska majoriteter. I kommuner med en mer utpräglad landsbygdskaraktär var Bondeförbundet starka, ofta parallellt med socialdemokraterna. Detta medförde att det var andra typer av regionala politiker, med andra nätverk som verkade i järnvägsfrågan. Precis
som förut fanns ett nära samband mellan regionala politiker verksamma på en nationell
och en regional politisk nivå. Det etablerades ett nära samarbete mellan ledande regionala
riksdagsmän och kommun och landstingspolitiker i förlängningsfrågan.38 Dessa tjänade
som en brygga in i de nationella beslutsprocesserna för de regionala aktörerna, samtidigt
som de ofta verkade på hemmaplan för att samla regionen i förlängningsfrågan.39
En grupp regionala aktörer som hade en något annorlunda roll denna gång jämfört
med tidigare var landshövdingarna och länsstyrelserna. De var inte längre länens självklara politiska medelpunkt, och landshövdingarna kunde inte agera eller använda länsstyrelsernas resurser lika självständigt som tidigare. Kommunernas och städernas kompetens och självständighet hade samtidigt ökat så att behovet av landshövdingar i en
samordnande funktion hade minskat.40 Även de sociala banden mellan landshövdingarna och övriga politiska och industriella elitgrupper i regionen hade förändrats. Under
den aktuella perioden tillhörde Västernorrlands hövding Ragnar Stattin (1944-1953) en
typisk ämbetsmannaelit. Västerbottens landshövding Elof Lindberg (1943–1956) hade
en lång rikspolitisk karriär bakom sig som riksdagsman för socialdemokraterna.41 Han
38

39

40

Exempelvis gäller detta de båda socialdemokraterna Emil Näsström, Bjästa och Gösta Skoglund,
Umeå vilka tillhörde de drivande i förlängningsfrågan både i riksdagen och på lokalplanet.
Hur detta gick till i praktiken kan man se i Statsutskottets resa till Norrland i maj 1945 för att
undersöka den planerade linjen. Skelleftebladet 30 maj 1945 ”Farten 90 km. bandelen H-sandUmeå”.
Det kan man se i det att landshövdingarna i allmänhet inte intog en ledande roll inom de olika regionala kommittéerna i frågan. Se Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv : Landskansliet ”Brev E Lindberg
till O Hjertquist 9 december 1944” och ”Brev E Lindberg till D Bergö 22 december 1945”.
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fortsatte dock inte sin karriär inom rikspolitiken sedan han blivit landshövding, och fick
därför sämre tillgång till direktkanaler in i rikspolitiken. Han hade dessutom varit redaktör för Västerbottens Folkblad i Umeå.42
Både landshövdingar och länsstyrelse var trots detta ofta inblandade i arbetet för att
få en förlängning av Ostkustbanan till stånd, men spelade en mer passiv och framför allt
samordnande roll.43 Landshövding Lindberg delegerade så mycket som möjligt av agerandet i frågan till andra aktörer och höll sin egen roll på ett mer informellt plan.44 I kontrast mot sina västerbottniska motsvarigheter var Ragnar Stattin och länsstyrelsen i Västernorrland uthålligare i arbetet för en förlängning av Ostkustbanan. Man drev på hårt
för att driva igenom spåret till Gullänget och en utredning om Husumbanan, och arbetade med de regionala intressenterna i järnvägsfrågorna en lång bit in på 1950-talet.45
Även landstingen engagerade sig i lustjärnvägsfrågan. Dock utan att inta någon särkilt
drivande roll, speciellt i jämförelse med kommunerna, och man anslöt i allmänhet till
deras linje.46 Samtidigt hade deras tidigare intima kontakter med länsstyrelserna minskat i styrka. Landstingen hade fått en förändrad roll och höjd kompetensnivå, och därigenom fått möjlighet att i ökad grad självständigt driva frågor samtidigt som de tagit
på sig ett vidgat ansvar för regionala utvecklingsfrågor.47 Det var trots förändrade omständigheter, även nu så att landstings och kommunalpolitikerna, precis som vid tiden
för byggandet av Ostkustbanan, tillhörde samma politiska elit, om än av annan politisk
färg. Därigenom kunde agerandet i järnvägsfrågan samordnas partinternt på lokal, läns
och nationell nivå.
41
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Även Lindbergs företrädare Gustav Rosén (1931-1942) hade en rikspolitisk karriär som frisinnad
riksdagsman och försvarsminister bakom sig. Rosén var också mycket aktiv på både nationellt och
regionalt för att främja infrastrukturfrågorna i Västerbotten.
Rosén var redaktör för den frisinnade Västerbottens-Kuriren i Umeå medan Lindberg varit redaktör på den socialdemokratiska lokalkonkurrenten Västerbottens Folkblad Se Nyström 1984.
För exempel på länsstyrelsernas inställningar och agerande se 1944 års Norrlandskommittés arkiv:
Volym 36 ”P.M. med sammanfattning över remissyttranden över norrlandskommitténs kommunikationsbetänkande jämte kommentarer till vissa yttranden” samt Skelleftebladet 30 maj 1945 ”Farten 90 km. bandelen H-sand-Umeå”
Korrespondensen mellan landshövdingar och övriga aktörer finns i Länsstyrelsen Västerbottens läns
arkiv : Landskansliet ”Landshövdingens brev 1944-1947” samt Länsstyrelsen Västernorrlands läns arkiv: Landskansliet ”Landshövdingens brev 1945-1947”.
För Stattins aktiviteter se Norrlandskustens trafikutrednings arkiv ”Remiss angående Ostkustbanans
förlängning, landshövding Ragnar Stattin 26 maj 1950”; Nord Sverige 23 juli 1954 ”Utredningen
om Ostkustbanan bör återupptas snarast möjligt” samt SJ:s arkiv: Generaldirektör Upmarks arkiv
”Intern skrivelse 12 september 1949”.
Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv : Landskansliet ”Skrivelse Västerbottens läns landsting angående järnväg Örnsköldsvik-Umeå 1947”.
Nyström 1987 och Wik 1962.
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I allmänhet fanns också en konsensus över partigränserna bland den regionala politiska elit som engagerade sig för en förlängning av Ostkustbanan. Frågan om en förlängning av Ostkustbanan orsakade inte konflikter utifrån partilinjer, vare sig man rörde sig
på en regional eller nationell arena. Precis som kring Ostkustbanan gick skiljelinjerna
snarare efter geografiskt ursprung än efter partibok. Denna konsensus och uppslutning
inkluderade emellertid inte kommunisterna. Sveriges Kommunistiska Parti och med
dem förbundna organisationer, stod i allmänhet utanför den övriga regionala mobiliseringen kring kustjärnvägen.
Aktörernas geografiska fördelning
Det fanns en tydlig geografisk skiktning bland de aktörer som arbetade för järnvägen. Det
fanns en kärngrupp av aktörer som hade Örnsköldsvik eller Umeå som hem- och/eller
verksamhetsort. Dessa kompletterades med att vissa ledande individer, som Oscar Hjertquist, kom från Härnösand/Ådalen, även om det området som helhet inte slöt upp lika
mangrant bakom järnvägen. Utanför Umeå-Örnsköldsvik-området fanns det visserligen
regionala aktörer, huvudsakligen från den övriga kustregionen i Västerbotten och Västernorrland, som tidvis medverkade i arbetet för kustjärnvägen. Dock kan man se att aktörerna från inlandet varken var speciellt entusiastiska eller aktiva i arbetet för kustjärnvägen.
Aktörer som inte kom från Västerbotten eller Västernorrland deltog bara sporadiskt i arbetet för en förlängning av Ostkustbanan, och kopplade då i allmänhet detta till infrastrukturfrågor som låg dem varmare om hjärtat.48
Kärnan i intressegruppen ansåg det angeläget att undvika norrländsk splittring i frågan,
och verkade därför för att skapa en så pass bred regional förankring som möjligt för förlängningen av Ostkustbanan. I detta sammanhang agerade personer som den socialdemokratiska riksdagsmannen från Umeå, Gösta Skoglund eller Härnösandsadvokaten Oscar
Hjertquist som något av spindeln i nätet både i att ta fram argument och förankra idéerna regionalt.49 Detta fick också som konsekvens att policydokument utformades så att de
anknöt till mer perifera aktörernas hjärtefrågor. Något som medförde att ämnen som inlandsbaneregionens framtida utvecklingsmöjligheter, satsningar på Norra stambanan eller
att den aktuella järnvägen bara var en första etapp av en kustjärnväg till Norrbotten, inte48

49

Det var vanligt att en förlängning av Ostkustbanan antingen kopplades samman med elektrifieringen av Ostkustbanan eller en järnväg norrut från Umeå. Umebladet 2 januari 1947 ”Tariffsänkningar välkomna, men kan ej ersätta kustbana” samt Andra Kammarens protokoll 1949:23, s 106f.
Skoglund hade författat både 1944 och 1945 års riksdagsmotioner i förlängningsfrågan och var
också aktiv i andra regionala utvecklingsfrågor. Se Nyström 2003 Hjertquist å sin sida hade varit
aktiv påtryckare i järnvägsfrågor sedan 1910-talet, bland annat vad gäller tvärbanorna mellan kusten och Inlandsbanan.
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grerades i argumentationen.50 Arbetet med att förankra kustjärnvägsfrågan regionalt fördes
även genom möten om järnvägsprojektet med norrländska politiker och näringslivsföreträdare i Norrland, i syfte att sprida information eller samla underskrifter för att visa på en
bred uppslutning bakom förslag och utspel.51 Detta fungerade bäst vid de tillfällen då förespråkarna för Ostkustbanans förlängning hade något att byta med i form av stöd för frågor som andra norrländska regioner verkade för. Ett naturligt samarbete var med de som
arbetade för en norrbottnisk kustbana mellan Morjärv och Haparanda, eller de Gävleborgsaktörer som arbetade för upprustning av vägnätet i kustregionen och en elektrifiering av
Ostkustbanan.52 Resultatet av dessa försök var dock sällan speciellt imponerande utan de
olika regionala aktörerna drev i allmänhet sina regionala frågor separat.53
En följd av detta var att aktivitetsgraden och uppslutningen bland de regionala aktörerna bakom kustjärnvägsfrågan varierade betänkligt över tid. Störst var uppslutningen
och aktiviteten i samband med att möjligheterna att få till stånd ett beslut i kustjärnvägsfrågan var störst: det vill säga när Norrlandskommittén 1944-1945 påbörjade sitt arbete;
när kommittén presenterade sina delbetänkanden vintern 1946-1947; samt när regeringen tillsatte utredningen om Norrlandskustens trafikproblem 1949. Det var också under
dessa år av betydelse för järnvägsförespråkarna att mobilisera så stor regional uppslutning som möjligt. Samtidigt påverkade den tidiga inriktningen att etappindela förlängningen av Ostkustbanan, att det var svårt att få med aktörer utanför Örnsköldsvik och
Umeå i arbetet. När arbetet för en förlängning av Ostkustbanan ebbade ut efter 1949,
kan man också tydligt se att de västernorrländska aktörerna var betydligt uthålligare än
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51

52

53

Detta ledde också i allmänhet över i en diskussion om vad som var mest angeläget ur ett regionalt
perspektiv, förstärkningar av Norra Stambanan eller en parallell kustjärnväg. Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 35 ”Mötesanteckningar tredje sektionen 26 januari 1945”.
Detta syns bland annat i hur den politiska och ekonomiska eliten kring kusten talar för inlandsfrågorna i samband med Norrlandskommitténs olika förslag Umebladet 22 januari 1947 ”Tariffsänkningar välkomna, men stambillinje kan ej ersätta kustbana”.
Elektrifieringsfrågan var även den i högsta grad aktuell på den regionala dagordningen under dessa
år. Den medförde en regional mobilisering över länsgränserna, vars aktörsuppsättning och argumentering starkt påminde om förlängningsfrågan. 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36
”Brev R Stattin, R Sandler, E Ljung, A V Sävström, E Svedberg, G Gustafsson, A Gillström E V
Norén till Kungl. Maj:t 14 december 1945”; ”P.M. beträffande Ostkustbanans elektrifiering 5 december 1945 (G Sundblad)” samt ”P.M. beträffande Ostkustbanans elektrifiering 6 december 1945
(G Göransson, Iggesund)”.
Detta syns exempelvis i den regionala responsen på Norrlandskommitténs förslag. Se 1944 års
Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”P.M. med sammanfattning av innehållet i remissyttranden
över norrlandskommitténs kommunikationsbetänkande jämte kommentarer till vissa yttranden”.
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de i Umeå.54 Det var också i Västernorrland som frågan huvudsakligen hölls liv i frågan
under de första åren på 1950-talet.55 En av orsakerna till att förlängningsfrågan ebbade
ut var svårigheterna för de regionala aktörerna att hitta arenor att verka på, vilket skall
skärskådas närmare nedan.

Regionala aktörer i jakt på arenor
Regionala kommittéer
En naturlig följd av det järnvägspolitiska regimskiftet var att 1940-talets agerande kring
frågan om en förlängning av Ostkustbanan redan från början var en självklart statlig angelägenhet. Aktörernas främsta uppgift blev därför att hitta plattformar, utifrån vilka de
kunde förhandla med staten om att frigöra investeringsmedel för regionen. Därigenom
behövde aktörerna organiseras annorlunda än tidigare, eftersom man inte själv behövde
ansamla det kapital som behövdes. Därför behövdes inga formella organisationer som
Ostkustbanekommittén och Ostkustbanan AB, vilka hade präglats av den kraftansträngning som krävdes för att genomföra koncessionsansökan och bygga järnvägen. I en rad
möten i regionen bildades olika regionala kommittéer för att verka för järnvägsfrågan.
I december 1944 bildades dock vid ett möte i Örnsköldsvik en Ostkustbanekommitté,
den tredje i ordningen.56 I april 1945 bildades ”Permanenta järnvägskommittén kring
Ostkustbanans förlängning” i ett möte i Härnösand.57 Vidare fanns en ”Kustbanekommitté för Västerbotten”.58
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Frågan om en förlängning av Ostkustbanan mellan Nyland och Umeå lyftes till riksdagen i ett sent
skede av Sveriges Kommunistiska Parti i två motioner 1954. Dessa avslogs dock. Järnvägsstyrelsen
yrkade i Statsutskottet avslag med hänvisning till bland annat det skärpta konkurrensläget och att
det pågick förhandlingar om en utbyggnad av Husumspåret. Förslaget tillstyrktes främst av länsstyrelsen i Härnösand, Länsarbetsnämnden i Västernorrland samt Ostkustbanekommittén, bland
annat med hänvisning till att det nu var dags att fatta ett principbeslut om Ostkustbanan. Motion
Första Kammaren 1954:59; Motion Andra Kammaren 1954:88 samt Statsutskottet 1954:184.
Detta skedde, förutom direktkontakter med SJ om att få till stånd ett industrispår till Gullänget,
i form av en regional pressdebatt. Ett exempel finns i Svenska Morgonbladet 18 oktober 1950 ”Ostkustbana ända till Umeå nödvändigt för Västernorrland”, som symptomatiskt nog sin titel till trots
faktiskt till huvuddelen handlar om regionala önskemål om andra infrastruktursatsningar.
Medlemmar i kommittén var de båda landshövdingarna, riksdagsmannen Gösta Skoglund Umeå
samt företrädare för industrin längs sträckningen. På mötet som föregick bildandet deltog även ett
kommunpolitiker, landstingsledamöter, riksdagsledamöter som Emil Näsström och industrifolk
från båda berörda länen. Mötet beslutade sig att göra en kostnadsberäkning av ett bygge och arbeta
för att få igenom ett förslag att skyndsammast möjligt driva igenom bygget. Bildandet av kommittén refererades i Västernorrlands Allehanda 19 december 1944 ”Ostkustbanekommitté utsedd”.
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Tyvärr är det i efterhand svårt att bedöma hur dessa kommittéer organiserade sitt arbete. Dock står det klart att de till stora delar samordnade sitt arbete och i princip kan
sägas utgöra samma intressegrupp. Detta inte minst eftersom det fanns klara kopplingar
på personnivå mellan dem. Kommittéerna bestod i huvudsak av ledande kommunpolitiker från de berörda kommunerna och städerna samt företrädare för de företag som såg
sig ha nytta av banan.59 Landshövdingarna deltog i deras arbete, i allmänhet i egenskap
av ordförande.60 Till detta lades regionala riksdagsmän. Företrädare för olika Kempebolag var även de verksamma i samtliga kommittéer.
Kommittéernas huvudsakliga roll var att göra preliminära utredningar kring banförslagen, samt utgöra ett forum där de regionala aktörerna kring kustjärnvägen kunde samlas, sprida information och samordna sina verksamheter.61 De verkade också mot
den nationella nivån om tillfälle gavs, framför allt då frågan om Ostkustbanans förlängning var uppe för behandling i riksdagen, eller när statliga utredningar eller utskott behövde uppvaktas.62 De samarbetade intimt med järnvägsingenjören Manne Briandt,
som genomförde preliminära undersökningar kring bansträckningen.63 De olika kommittéerna kom dock att få olika karaktär beroende på vilken region de kom ifrån, vilket
påverkade deras sammansättning och vilken bansträckning man ville prioritera.64 Dock
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Detta hade föregåtts av ett möte i Ullånger i slutet av 1944. Kommittén kom att bestå av landshövding Stattin samt två representanter för städerna och en för varje landskommun som påverkades av
dragningen. I verkställande utskottet hamnade bl.a. landshövding Stattin samt Verner Bergström och
Oscar Hjertquist. Efter en viss debatt beslutade man att gå på riksdagsmannen Emil Näsströms linje
och inte argumentera för en utbyggnad Härnösand Umeå direkt utan istället ansluta sig till förslaget
om att först bygga etappen Umeå - Örnsköldsvik. Örnsköldsviks-Posten 3 april 1945 ”’Farligt att gapa
efter för mycket’” Västernorrlands Allehanda 4 april 1945 ”Delade meningar om kustjärnvägen”.
I dess arbetsutskott satt bland annat skogschefen i Kempebolaget i Robertsfors Waldemar Zetterberg.
Kommittéernas sammansättning är enklast att studera indirekt, framför allt i tidningsartiklar om
dess verksamhet. Se bl.a. Örnsköldsviks-Posten 29 maj 1945 ”Ostkustbanan livsfråga för vårt kustlands framtida utveckling” Västernorrlands Allehanda 30 januari 1953 ”OKB-förlängning dras även
över Svanö?” Nya Norrland 19 maj 1953 ”Järnväg Ö-vik-Husum viktig trafiksträcka”.
Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv : Landskansliet ” ”Brev E Lindberg till O Hjertquist 9 december 1944” och ”Brev E Lindberg till D Bergö 22 december 1945”.
Bland annat gav man ut en skrift inför Statsutskottets besök i regionen våren 1945. Denna innehöll
en ekonomisk och social översikt över den föreslagna sträckan, vilka tjänade som en grundval för
argumentationen för banan av Olof Carli ”Kuststräckan Örnsköldsvik-Umeå: En översikt med anledning av den föreslagna järnvägen” (Robert Daus boktryckeri Örnsköldsvik 1945) En sammanfattning finns i Örnsköldsviks-Posten 29 maj 1945 ”Ostkustbanan; En pulsåder för vårt kustlands
näringsliv”.
Skelleftebladet 27 september 1948 ”Kustbana Ytterstfors-Skellefteå-Umeå med bro vid Bockholmen
kostar 40 milj.”.
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enades man tidigt om kravet på att driva frågan som en etapputbyggnad, genom att börja på linjen Umeå-Köpmanholmen. Detta kan i sin tur reflektera en kantring i kommittéernas sammansättning mot aktörer från de kommunerna och industrier som skulle få
nya spår till sina anläggningar.
Något hårddraget var målet för dessa kommittéer att avskaffa sig själva. Om de lyckades att föra in frågan om en förlängning av Ostkustbanan på statens dagordning gjorde
de sin fortsatta existens överflödig. När väl frågan om en förlängning hamnat på statens
bord avtog också kommittéernas verksamhet under utredningsprocessen, framför allt efter den nya utredningen om Norrlandskustens trafikproblem som tillsatts 1949. Efter att
ha levererat ett slutförslag 1948 försvinner ”Kustbanekommitten för Västerbotten”. Precis som i agerandet i övrigt kom det ångermanländska intresset att visa sig mer uthålligt.
Deras kommittéer fortsatte att visa livstecken en bra bit in på 1950-talet, dock utan speciellt mycket genomslag.65
Opinionsbildningens betydelse
Pressen var en betydelsefull arena att verka på för aktörerna kring Ostkustbanans förlängning. Detta bland annat genom en rad debattartiklar som belyste Norrlands problem och möjligheter i rikspressen. De regionala tidningarna användes även för att skapa debatt och manifestera uppslutningen bakom järnvägen för en norrländsk publik.
Pressaktiviteten verkar också ha ökat i samband med olika remissomgångar eller utredningsförslag. Det är dock svårt att bedöma om det funnits någon medveten strategi bakom detta, eller hur intima kontakterna med massmedierna och andra aktörer varit.
Under 1940-talet tillkom dock en helt ny arena som både bidrog till att formera en intressegrupp och driva förlängningsfrågan mot nationella aktörer. Det var industrimässor
för Norrlands näringsliv, vilka blomstrade under 1940-talet och tidiga 1950-talet. Under
63
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Manne Briandt arbetade med alla de regionala kommittéerna, förutom att han även fick utredningsuppdrag åt järnvägsstyrelsen 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”Protokoll sammanträde Norrlandskommittén och Järnvägsstyrelsen 29 augusti 1945”; Skelleftebladet 27 september 1948 ”Kustbana Ytterstfors-Skellefteå-Umeå med bro vid Bockholmen kostar 40 milj.”.
”Permanenta kommittén…” drev en linje om sambandet mellan en förlängning och elektrifiering
av Ostkustbanan. Se också debatten kring 1945 års motioner i riksdagen i förlängningsfrågan. Andra Kammarens protokoll 1949:23, s 106f
Bland annat agerade landshövding Stattin å deras vägar i samband med stakningen av Gullängetbanan 1951 och så sent som 1955 presenterade de utredningar med kostnadsförslag på dragningar
av en kustjärnväg Nord Sverige 23 juli 1954 ”Utredningen om Ostkustbanan bör återupptas snarast
möjligt”; Västernorrlands Allehanda 11 juni 1955 ”’Svanölinjen’ tredje alternativet till förlängning
av Ostkustbanan” samt SJ:s arkiv Generaldirektör Erik Upmarks arkiv ”Skrivelse (Intern) 12 september 1949”.
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1940-talet startades i Härnösand de så kallade Härnömässorna i Härnösand, med direktör

Nils Ramqvist som pådrivande kraft.66 Dessa blev snart årligen återkommande och började hållas även i andra städer än Härnösand, och bytte därför sedermera namn till Norrlandsmässan. Dessa industrimässor kom att få en viktig funktion för att driva en mängd
norrländska frågor, inte minst rörande infrastrukturen, som ett forum där de regionala ekonomiska och politiska eliterna kunde träffas. Detta till exempel genom seminarier
kring aktuella politiska frågor. I allmänhet hade dessa anknytning till det län där mässan
anordnades. Mässorna erbjöd även möjligheter att göra gemensamma uttalanden eller för
regionala aktörer att släppa nyheter eller utredningar, vilket i allmänhet fick stor massmedial uppmärksamhet. Samtidigt inbjöds nationella makthavare att delta på mässan för att
hålla föredrag och träffa företrädare för norrländska företag och organisationer.67
Det uppkom en naturlig koppling mellan Härnö/Norrlandsmässorna och frågan om
en förlängning av Ostkustbanan. Bland annat på en personlig nivå genom att personer
som var aktiva i förlängningsfrågan också var delaktiga i mässplaneringen, som till exempel landshövdingarna och näringslivsföreträdare. Detta användes bland annat för att
få en dialog med kommunikationsministern eller generaldirektören för SJ om riktlinjerna för trafikpolitiken eller SJ:s trafikerings- och investeringspolicy. Samtidigt fick de regionala aktörerna en ingång till underhandskontakter till beslutsfattare inom statliga organ, vilket man såg som mycket betydelsefullt både för att påverka och hämta information.68
Norrlandskommittén som arena
Den huvudsakliga arenan för frågan om Ostkustbanans förlängning kom dock inte att
finnas på regional nivå. Istället blev den regionala eliten främsta verksamhetsfält de statliga utredningar och kommittéer som tillsattes under 1940-talet för att utreda Norrlandsfrågorna. Norrlandsutredningen hade 1940 som huvuduppgift att göra en ekonomisk-statistisk utredning över Norrland, avseende befolkning, näringar och ekonomins
utvecklingsmöjligheter.69 Avsikten var att bli grunden för ett reformprogram för Norrland, med 1904 års Norrlandskommitté som en förebild. I utredningsuppdraget ingick
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Svenska Dagbladet 25 april 1941 ”Härnömässan vill bli norrlandsfrågornas säte”.
Sundsvalls Tidning 24 augusti 1950 ”Norrlandsmässan kan bli forum för Norrlandsfrågor”.
Se Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv : Landskansliet ”Brev E Lindberg till disponent E Westerberg 30 januari 1947” och ”Brev E Lindberg till överlantmätare F C R Langéen 5 februari 1945”
För de konkreta diskussioner som kunde resultera av mässan se Nya Samhället 28 maj 1950 eller
Västerbottens-Kuriren 13 oktober 1953.
Se Motion Första kammaren 1940: 89 och Motion Andra kammaren 1940:109 Utredningens slutbetänkande publicerades som SOU 1943:39.
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inte att föreslå reformer, vilket gjorde det mycket svårt för regionala aktörer att lyfta frågor till utredningen. Dessutom hade utredningen en tydlig expertkaraktär, till vilken regionala aktörer hade liten åtkomst. Norrlandsutredningens slutbetänkande pekade på
flera strukturproblem i landsändan, och den kom också att efterträdas av en handlingsinriktad kommitté 1944.70
Norrlandskommittén anno 1944 kom däremot att bli en ytterst betydelsefull arena
för aktörerna bakom kustjärnvägsförslagen. Detta i och med att den hade i uppdrag att
söka lösningar på de strukturella problem Norrland stod inför. Därigenom skapades ett
utrymme för att påverka både dess dagordning och policyförslag. En följd av detta blev
att kommitténs sammansättning kom i fokus. Norrlandskommittén skulle enligt direktiven uttryckligen ha en bred regional förankring. Dess ordförande och sekreterare tillsattes av regeringen, som sedan hade att ställa samman resten av kommittén utifrån att
skapa en bred representativitet mellan län, regioner, organisationer och samhällssektorer
i Norrland. Detta gjorde dess tillsättning till en delikat process.71 Det sista inte minst eftersom regionala aktörer försökte påverka sammansättningen av kommittén. Norrlandskommitténs slutliga utseende kom att bli en balans av de flesta av dessa intressen, efter
att kommitténs regeringsutnämnda ordförande och sekreterare haft en grannlaga uppgift med att jämka samman representanterna efter geografisk, partipolitisk och näringsmässig tillhörighet.72
Trots att kommitténs slutliga sammansättning blev resultatet av förhandlingar och en
jämkning mellan olika aktörer, fanns det ändå en viss slagsida åt olika intressen. Bland
annat kan man se att det fanns en geografisk kantring åt vissa delar av kustregionen,
framför allt kring Gävle, mellan Sundsvall och Umeå samt i Luleåtrakten.73 Norrlandskommittén var samtidigt för stor för att samlas i sin helhet mer än sporadiskt. Det praktiska arbetet skedde i stället i fyra sektioner uppdelade utifrån sektorer som jordbruk, industri eller skogsbruk.74
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1940 års Norrlandsutrednings arkiv ”Norrlands näringsliv – En ekonomisk-geografisk översikt”
samt SOU 1943:39.
För exempel på hur uttagningen och gallringen av kandidater gått till se 1944 års Norrlandskom-

mittés arkiv: Volym1 ”Förslag till ledamöter i Norrlandsutredningen” (Odaterad) och ”Brev E Lindeberg till Statssekreteraren B Fallenius 5 oktober 1943”.
Om bryderiet med kommitténs slutliga sammansättning se finns ett belysande exempel i 1944 års
Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”Brev E Lindeberg till Statssekreteraren B Fallenius”.
1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”Kommittéledamöter” (odaterad).
1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”P.M. angående uppläggningen av arbetet inom Norrlandskommittén”.
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I kommitténs tredje sektion, som hade att behandla näringslivet, utom skogen och
kraftförsörjning, hamnade kommunikationsfrågorna. Detta med speciell betoning på
förbättrade järnvägskommunikationer mellan Norrland och södra Sverige, samt nedsättning av transportkostnaderna för gods- och persontransporter, dock utan att nya järnvägslinjer specifikt nämndes.75 Kommittén kom dock snart på ett tidigt stadium att lyfta
in en ny kustjärnväg på sin dagordning. Dels gällde det förslaget om en bana mellan Härnösand och Haparanda, dels ett industrispår i Örnsköldsvik på sträckan Översjäla - Gullänget - Husum. Detta var i linje med hur andra sektioner lyfte upp andra frågor som låg
på den regionala dagordningen som exempelvis inlandsjordbrukets förutsättningar, ett
norrbottniska stålverk, elektrifiering av Ostkustbanan och så vidare. I Norrlandskommittén hamnade även flera representanter som på en regional nivå varit mycket aktiva i arbetet för kustjärnvägen. Bland annat kan nämnas Karl Mäler från Sollefteå, som motionerat i frågan tillsammans med Gösta Skoglund, samt direktören Erik Kempe från Mo och
Domsjö AB. Därigenom hade de regionala aktörerna fått kanaler för att verka för järnvägsfrågan på en nationell arena.76
Kommittén kom att bli flitigt uppvaktad av aktörer i förlängningsfrågan.77 Detta förstärktes av att kommittén som underlag för olika undersökningar var beroende av det
lokala näringslivet som uppgiftslämnare, vilka, precis som vi sett i statliga utredningar runt Ostkustbanan, tenderade att skriva upp nyttan och efterfrågan för järnvägen.78
Samtidigt erbjöd Norrlandskommittén en möjlighet att komma åt en utredningskompetens, som inte fanns tillgänglig inom regionen. Nu kunde kostnader och personella
resurser för utredningen lyftas över på staten i kommitténs ramverk, vilket gjorde att de
regionala aktörerna kunde koncentrera sig på att väcka opinion och få legitimitet för förslaget i kommittén.
På samma sätt som Norrlandskommittén skapade en behändig arena för att kanalisera det regionala järnvägsintresset innebar den också en stor potentiell svaghet i och med
att de regionala aktörerna inte byggde upp någon egen infrastruktur för att driva järn75
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1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”P.M. angående uppläggningen av arbetet inom Norr-

landskommittén” och ”Arbetsplan för Norrlandskommitténs tredje sektion”.
Mäler och Kempe var också aktiva i järnvägs och infrastrukturfrågor inom ramen för kommittén.
Framför allt i frågan om industrispåren till Gullänget och Husum. Se 1944 års Norrlandskommittés
arkiv: Volym 1 ”Diskussion vid Norrlandskommitténs sammanträde den 27 september 1946 angående kommitténs fortsatta verksamhet”; ”Protokoll Norrlandskommittén 15 december 1946”.
Detta kan man se tydligt i sektionernas protokoll. 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym1
”Tredje sektionens protokoll”.
Se korrespondensen med företrädarna för det lokala jordbruket och näringslivet i 1944 års Norrlandskommitté: Volym 35 ”Mapp Järnvägen Översjäla-Husum”.
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vägsfrågorna. De gjorde sig beroende av tillgång till den kommitténs resurser och påverkansmöjligheter. I förlängningen skapade detta olösliga problem när SJ 1949-1950
rekommenderade att skjuta upp frågan om kustjärnvägen på obestämd tid. Detta borde ha blivit ett startskott för ett intensifierat arbete från den regionala intressegruppen.
Det var dock inte möjligt bland annat eftersom Norrlandskommittén som arena då var
stängd på grund av att utredningen höll på att slutföra sitt arbete. De regionala aktörerna hade visserligen tagit fram ett antal egna förslag men saknade någonstans att driva
frågan. Under åren 1944-1948 hade de regionala aktörerna lyckats hålla förlängningsfrågan kvar på dagordningen, mycket beroende på att Norrlandskommittén och Järnvägsstyrelsen hade olika tolkningar om den nya järnvägens lönsamhet. Sedan kommitténs
arbete avslutats var detta inte längre möjligt, eftersom 1949 års utredning om Norrlandstrafiken i stort sett saknade regionala inslag, utan dominerades av tjänstemän, rikspolitiker och Järnvägsstyrelsen. För att återfå initiativet och vinna förnyad åtkomst till de nationella beslutsprocesserna hade den regionala intressegruppen behövt forma en mycket
fastare och resursstark organisation. Detta förmådde de inte, vilket starkt bidrog till att
en förlängning av Ostkustbanan försvann från den politiska dagordningen.

Argumenteringen för en förlängning av Ostkustbanan
Kustjärnvägens ekonomiska betydelse
Precis som på andra områden fans det klara paralleller mellan argumentationen för Ostkustbanan och frågan om dess förlängning. Ett tydligt exempel är betonandet av att järnvägssystemet i Norrland plågats av en systembrist sedan Norra Stambanan dragits i inlandet, vilket gjort att de industritätaste och folkrikaste trakterna numera saknade järnväg.79
Detta hade delvis åtgärdats av kustjärnvägen Gävle-Härnösand, men borde nu fortsätta
med ett andra naturligt steg med en förlängning norrut. Här kom således aspekter av den
järnvägspolitiska närhistorien att användas i försöken att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd. Inte minst genom att påpeka att detta också skulle garantera avkastningen på statens investering i Ostkustbanan, vilken man uppenbarligen ansett både nödvändigt och trängande. Gemensamt för i princip all argumentation kring en förlängning av
Ostkustbanan var att den nya järnvägen skulle frigöra en potential i den norrländska ekonomin, vilken i sin tur skulle få positiva effekter på både den regionala och den nationella tillväxten.80 Järnvägen skulle också kunna bidra till en differentiering och strukturom79
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Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 35 ”Mötesanteckningar Tredje sektionen 26 januari
1945”, s 11f.
Se Umebladet 22 januari 1947 ”Tariffsänkningar välkomna, men stambillinje kan ej ersätta kustbana”.
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vandling av det norrländska näringslivet.81 Dessutom var byggandet av järnvägen en lösning på den regionala arbetslösheten, både på kort och lång sikt.82 Intressant nog gjordes
sällan utförligare regionala jämförelser om hur kustregionen i Gävleborg och södra delen
av Västernorrland utvecklats av Ostkustbanan, trots att denna varit i trafik i 20-25 år vid
den aktuella tidpunkten.83
Även kapaciteten på Stambanan återkom som ett av de främsta argumenten för en ny
kustjärnväg, som en nödvändig investering för att undvika en akut kris i och med att kapacitetstaket var nått på stambanenätet i Norrland.84 Att detta var en argumentationslinje som var särskilt gångbar under krigsåren var inte speciellt konstigt då beredskapen och
krigsekonomin skapat ett ökat nyttjande av järnvägarna, och orsakat ett eftersatt underhåll. Emellertid sågs krigets höga nyttjandegrad bara förebåda kommande problem för
järnvägstrafiken i Övre Norrland, då en ökad tillväxt efter kriget mycket väl skulle kunna leda till en upprepning av den krigstida trafikeringssituationen. Under kriget hade
detta bland annat lett till att SJ tvingats prioritera vilka laster som skulle få nyttja järnvägen. Denna argumentation fick ökad kraft av att den till synes visade på järnvägarnas
stora betydelse i ekonomin, och den tillväxt som en god tillgång på järnvägstransporter
kunde ge.
Ett annat eko av den argumentation som förts kring Ostkustbanan var tanken att en
ny kustjärnväg skulle bryta Norrlandskustens relativa isolering, så att regionen kunde få
förbättrade kontaktmöjligheter med både andra delar av Norrland och framför allt södra Sverige. Detta förväntades få en rad positiva effekter, varav de flesta är lätt igenkännliga från Ostkustbanefallet, som en ökad utbildningsgrad, en bättre tillgång på råvaror
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En entusiastisk argumentering för detta återfinns i Örnsköldsviks Allehanda 3 mars 1945 ”Järnväg
skulle göra Husum till småindustrins högborg”.
Ett exempel på den vikt man lade på järnvägens arbetsmarknadsaspekt på kort sikt var att det var
Själevads kommun som initierade renstakningen av linjen Översjäla-Gullänget 1944. Detta som
en arbetsmarknadsåtgärd delfinansierad av Arbetsmarknadskommissionen. 1944 års Norrlandskommitté: Volym 35 ”Skrivelse Järnvägsstyrelsen till Statens Arbetsmarknadskommission 18 januari 1945”. Se även resonemangen i 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Brev R Stattin,
R Sandler, E Ljung, A V Sävström, E Svedberg, G Gustafsson, A Gillström E V Norén till Kungl.
Maj:t 14 december 1945” samt Nya Norrland 19 maj 1953 ”Järnväg Ö-vik-Husum viktig trafiksträcka”.
Hänvisningarna till Ostkustbanans regionalekonomiska betydelse var oftast översiktliga både från
förespråkare och motståndare – och inga mer systematiska jämförelser verkar ha gjorts. Dock poängterade Järnvägsstyrelsen den svaga trafikutvecklingen på banan jämfört med tidigare prognoser. Statsutskottet 1944:130 ”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs
övre Norrlandskusten”.
Se Kommittén för Norrlandskustens biltrafiks arkiv ”Remiss angående Ostkustbanans förlängning
landshövding Ragnar Stattin 26 maj 1950”.
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och en möjlighet till samordning mellan olika delar av det norrländska näringslivet.85
Framför allt framhölls banans betydelse för den exportorienterade basindustrin. Järnvägen skulle vidare bidra till att öka förädlingsgraden i basindustrin genom snabbare och
effektivare kontakter med marknaden, förbättrad råvaruförsörjning samt en säkrare tillgång på dyrbarare insatsvaror. Därigenom säkerställdes konkurrenskraften och lönsamheten i träindustrin som utgjorde en stor och växande del av den svenska nettoexporten,
vilket inte minst var viktigt utifrån den negativa handelsbalans som hotade efter fredsslutet 1945.86
Från regionalt håll hävdades i allmänhet att man vid järnvägsinvesteringar i Norrland
måste ta inte bara företagsekonomiska hänsyn utan även se på de samhälsekonomiska aspekterna.87 Detta förstärktes genom att diskussionen om de positiva effekterna för den
exportintensiva industrin av en järnväg, som i allt väsentligt liknade 1910- och 1920-talets
argument, tillfördes nya element. En ny järnväg i Norrland skulle snart bära sina kostnader genom att generera samhällsekonomisk nytta tack vare en regional omvandling. Detta löste samtidigt en rad problem för den svenska ekonomin som helhet. I och med att
norra Sverige i allmänhet, och övre Norrland i synnerhet, hade ett befolkningsöverskott,
som dessutom i hög grad var verksam inom lågproduktiva och rationaliseringsutsatta sektorer inom jord- och skogsbruk, fanns en regional arbetskraftsreserv som skulle kunna
komma till produktivare användning inom industrin. Detta speciellt som resten av landet
hade en brist på industriarbetare. Dessa argument lyftes först fram under 1940 års Norrlandsutredning, utan att då direkt kopplas till specifika lösningar.88 Det var i samband
med 1944 års Norrlandskommitté, då både den nationella och regionala arbetskraftsproblematiken ökat i omfång, som kopplingen till järnvägen gjordes. Dessutom hade den regionala arbetslösheten ökat, vilket sågs som ytterligare en förstärkning av argumentet.89
Tanken var att få den svenska verkstadsindustrin att etablera filialer i Norrland, där det redan fanns en etablerad industriell infrastruktur som huvudsakligen var inriktad på att förädla den lokala råvaran. Samtidigt som den svenska industrins produktivitet ökade skulle även Norrland stärkas. Förutsättningen för en sådan etablering ansågs dock vara goda
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I pressdiskussionen var detta ett tema som förekom ofta. Svenska Dagbladet 28 augusti 1940 ”Kulturlivet i Norrland och dess främjande”; Svenska Dagbladet 18 juni 1942 ”Norrland vill ej vara ett
uppland åt övriga Sverige” samt Svenska Dagbladet 23 november 1943 ”Kolonien Norrland” Se också Motion Andra Kammaren 1944:126.
Detta är ett av de bärande argumenten i Motion Andra Kammaren 1945:402.
Svenska Dagbladet 23 november 1943 ”Kolonien Norrland”.
1940 års Norrlandsutredning ”Norrlands näringsliv- En ekonomisk-geografisk översikt” .
Länsstyrelserna i Norrlandslänen lyfte bl.a. fram arbetslöshetsdimensionen. Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”Protokoll Tredje sektionen 14 juni 1945”.
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kommunikationer, från den regionala intressegruppens sida jämställt med en ny kustjärnväg. Under perioden gavs dessa argument ökad kraft av att det faktiskt skedde en etablering av filialer och dotterbolag från flera svenska storföretag i Norrland.90 I och med att
denna industriella expansion började i städer längs med Ostkustbanan förstärktes kopplingen mellan järnväg och industriell omvandling.
Kustjärnvägen och den regionala rättvisan
Regionala rättviseaspekter kom att läggas till argumentationen för en förlängning av Ostkustbanan. Den bakomliggande åsikten var att Norrlands problem framför allt berodde
på avstånden till marknaden, vilket hindrade att landsändans inneboende utvecklingsmöjligheter blommade ut.91 Med tanke på Norrlands behov av järnväg och områdets bidrag till den svenska nationalprodukten borde staten investera mer i infrastruktur i regionen, speciellt som landsändan var senare utvecklad än andra regioner i landet.92 Staten
kunde bevisligen satsa på att förstatliga det enskilda, ofta konkursmässiga, järnvägsnätet
i södra Sverige, och dessutom investera i en flygtrafik, som skulle vara till begränsad nytta i norr.93 Varför kunde man då inte investera i en trafik som skulle komma Norrland till
nytta, speciellt som klimat och geografiska förhållanden gjorde både sjöfarten och flyget
mindre lämpade för norrländska förhållanden?94 Detta speciellt som Norrland samtidigt
drog mindre nytta av andra statliga satsningar, som utbildningsväsendet eller den militära verksamheten, vilka huvudsakligen var förlagda i Syd- och Mellansverige.
Detta hade paralleller till en debatt i riksmedierna om Norrlands status som svensk
koloni, som försiggick sporadiskt i rikspressen under 1940-talet. Denna hade huvudsakligen sitt ursprung i att Norrlandsfrågorna var aktuella under hela decenniet tack vare de
olika utredningarna. Infrastrukturfrågorna kom att bli en integrerad del av denna debatt
eftersom åsikten framfördes att statens motvillighet att investera i infrastruktur motiverades av en motvilja att se landsändan som annat än en råvaruleverantör.95 Rättviseargu90
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Även i pressen gjordes kopplingen mellan en expansion av verkstadsindustrin i Norrland och en utbyggd järnväg. Västernorrlands Allehanda 16 september 1950 ”Industrin på marsch norrut”.
Se exempelvis SOU 1946:84, s 190f, eller landshövding Ragnar Stattins uttalande i Svenska Dagbladet 22 februari 1947 ”Västernorrlands sågverksdöd kan följas av fabriksdöd”.
Se SOU 1946:84, s 190f Det var dock inte bara regionala aktörer som ansåg det berättigat att särbehandla Norrland av dessa skäl. Ett exempel finns i 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36
”Järnvägsrådet angående Norrlandskommitténs betänkande 31 mars 1947”.
Se Aftonposten 9 april 1942 ”Norrbotten behöver flyget bättre än något annat län” samt Svenska
Dagbladet 23 november 1943 ”Kolonien Norrland”.
Första Kammarens protokoll 1944:18, s 50 samt Andra kammarens protokoll 1944:18, s 36f.
Typexempel på debatten finns i Svenska Dagbladet 18 juni 1943 ”Norrland vill ej vara ett uppland
åt övriga Sverige”.
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mentationen verkar dock huvudsakligen inte ha riktats mot en norrländsk publik utan
hade sina mottagare längre söderut. De hade inte sin huvudsakliga funktion att mobilisera de inomregionala aktörerna utan var snarare ett sätt att legitimera agerandet i specifika Norrlandsfrågor på en nationell arena. Detta som ett sätt att motivera det starka
motstånd som de norrländska aktörerna hade att möta på en nationell arena.

Motståndet mot Ostkustbanans förlängning
Järnvägsstyrelsens agerande
Även motståndet mot en förlängning av Ostkustbanan var ofta en direkt fortsättning
på hur aktörer i motsvarande positioner under tidigare decennier agerat mot bygget av
Ostkustbanan. Särskilt Järnvägsstyrelsen agerade, i linje med sitt tidigare manifesta motstånd mot en ny norrländsk kustjärnväg.96 Vad de framför allt ifrågasatte var behovet av
en ny järnväg. SJ menade att ny spårkapacitet i Norrland inte behövdes, utan att efterfrågan på trafik kunde täckas av existerande banor, och då framför allt Norra Stambanan. En ny järnväg skulle bara dra ned beläggningsgraden på järnvägssystemet som helhet och därmed belasta SJ:s lönsamhet.97 Dessutom menade man att det fanns mer angelägna projekt, som elektrifiering och eftersläpande underhåll. Till vilka investeringsmedlen kunde användas bättre.98 Denna inställning förstärktes av förstatligandet av de
enskilda järnvägarna, som genom ett politiskt beslut överförde en rad olönsamma och
svårkoordinerade banor till det statliga järnvägsnätet. Samtidigt fördes parallellt en utredning om SJ:s taxor, vilken ytterligare sänkte motivationen för Järnvägsstyrelsen att
ge sig in i företagsekonomiskt riskabla projekt eftersom utredningen flaggade för frakttariffsänkningar i Norrland.
Järnvägsstyrelsens motvilja till att ta på sig verksamheter som påverkade dess företagsekonomiska lönsamhet höll ironiskt nog på att bidra till förlängningsplanernas realiserande. Norrlandskommittén hade 1947 förordat att man skulle lösa problemen i Norrlanstrafiken genom att bygga järnväg Umeå-Köpmanholmen, för att sedan låta SJ köra
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Före detta generaldirektören för SJ Axel Granholm gjorde själv jämförelsen med Ostkustbanan i
Dagens Nyheter 7 november 1944 ”Lyxbuss med salong för rökare” samt Svenska Dagbladet 16 augusti 1947 ”Skärgården kan lätt få bättre trafikmedel - man har glömt samordningens betydelse”.
Se 1944 års Norrlandsutrednings arkiv: Volym 36 ”1944 års trafikutrednings yttrande 24 januari
1946”.
Se generaldirektör Erik Upmarks motivering varför inte någon större nybyggnad av statsbanelinjer var aktuell inom minst en femårs period SJ:s arkiv: Generaldirektör Upmarks arkiv ”Brev E Upmark till statssekreterare A Lundberg 7 maj 1949” och ”Intern skrivelse
’SJ:s investeringsplaner för budgetåren 1950/51-1959/60 3 december 1949”.
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stambilslinjer längs den övriga delen av kusten som saknade järnväg. När SJ även dömde ut förslaget på stambilslinjer av lönsamhetsskäl, öppnade det upp för ett beslut om att
bygga en kustjärnväg, som kanske var företagsekonomiskt olönsam men framstod som
det minst dåliga alternativet. Detta dilemma desarmerades genom att Järnvägsstyrelsen
i 1949 års utredning delvis ändrade åsikt om busstrafiken. Samtidigt använde man en
medveten förhalningstaktik. Genom att hävda att Norrlandskustens trafiklösning måste
behandlas samlat och utifrån ett principiellt perspektiv, förhindrade man att banor klubbades igenom etappvis. 99
Samtidigt engagerade sig den sedan 1939 pensionerade generaldirektören Axel Granholm starkt mot planerna på en ny järnväg. Ofta i egenskap av konsult med uppdrag åt
Järnvägsstyrelsen.100 Granholm agerade även som något av grå eminens inom SJ. Han
diskuterade bland annat med dåvarande generaldirektören Upmark om hur Järnvägsstyrelsen skulle agera strategiskt för att undvika att staten gjorde betungande utfästelser å
SJ:s vägnar som ett svar på de regionala kraven på järnvägar och stambilslinjer.101 Granholm ägnade sig också åt opinionsbildning även vid sidan av Järnvägsstyrelsens uppdrag,
och argumenterade mot den nya järnvägen ett flertal gånger i pressen.102 I flera fall reste
han också upp till regionen för att personligen lägga fram sina argument i frågan, bland
annat i möten i Västerbottens Tekniska Förening 1944-1945. Han försökte övertala de
lokala näringslivsföreträdarna att ge upp sitt stöd för den föreslagna nya järnvägen.103
Dock agerade inte Granholm på eget bevåg utan hans inställning sammanföll med den
som SJ-ledningen intog i frågan.
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SJ:s arkiv: Generaldirektör Upmarks arkiv ”Brev E Upmark till statssekreterare A Lundberg 7 maj
1949” och ”Internt Brev E Upmark till SJ:s ledning 1 juli 1949”.
100
Granholm hade bland annat arbetat med Järnvägsstyrelsens del av till 1947 års utredning om Ost-

kustbanans förlängning. Han var i det sammanhanget mycket kritisk till att Norrlandskommittén
beräknat nyttan av en delutbyggnad av järnvägen alltför positivt. 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Brev A Granholm till Kommunikationsministern 31 januari 1947”.
101
Granholm tillfrågas om hur SJ skall agera gentemot en rad krav som ställs på Norrlandssatsningar. Ett
belysande citat är ”Jag utgår från att Du icke kommer att gilla vårt nu avlämnande yttrande. Vår tanke
har alltid varit, att en billinje med järnvägstariff alltid kommer att bli förlustbringande. Det vore därför att föredraga att i enlighet med argumenteringen på slutet få pröva sig fram med en billinje med
något högre inkomster. Järnvägsalternativet komme enligt min mening att pressas fram av en stark
opinion, och i ett svagt konjunkturläge med behov av arbetsobjekt är det sannolikt, att motståndet
inte håller. Vi hoppas emellertid att dessförinnan ha kunnat i handling visa vad en billinje kunna uträtta”. SJ:s arkiv: Generaldirektör Upmarks arkiv ”Brev E Upmark till A Granholm 8 maj 1949”.
102
Den plattform som Granholm använde för detta var bl.a. sin roll i krigsplaneringen som ordförande i ransoneringskommittén och som statlig utredare i järnvägsfrågor.
103
Länsstyrelsen Västerbottens läns arkiv: Landskansliet ”Brev E Lindberg till F C R Langéen 5 februari 1945”; Svenska Dagbladet 16 augusti 1947 ”Skärgården kan lätt få bättre trafikmedel - man har
glömt samordningens betydelse” samt Dagens Nyheter 7 november 1944 ”Lyxbuss med salong för
rökare snart klar för Norrlandslinje”.
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Näringslivets motstånd i sak och som princip
Även från näringslivshåll kritiserades utredningen av den norrländska kustjärnvägen. Näringslivet avrådde från en nyinvestering i järnväg utifrån effektivitetsskäl och konkurrenssituationen på transportmarknaden. Man betraktade också byggandet av en bana, som
saknade företagsekonomisk lönsamhet, som dolda subventioner till SJ.104 Istället pläderade de för att staten borde vara försiktig med användandet av skattemedlen, speciellt med
tanke på den osäkra ekonomiska situationen efter kriget, och inte ge sig in på projekt som
hotade balansen i statsfinanserna. Den föreslagna nya järnvägen påverkade samtidigt lönsamheten på andra statliga investeringar och vore därför ineffektivt använda skattemedel
och kunna utgöra kompensation för kompensationens egen skull.105 Det sågs även som
principiellt felaktigt att utforma en politik som särbehandlade en region. Det hotade att
skapa felaktiga incitamentsstrukturer i ekonomin och ge prejudikat för statliga ingripanden i andra sektorer. Framför allt riktades denna kritik mot en förlängning av Ostkustbanan, som man menade inte hade någon nationalekonomisk nytta utan bara motiverades
av politiska skäl, och hotade att långsiktigt rubba konkurrensförhållandena inom transportsektorn.106 Detta skulle i sin tur bana väg både för en lägre tillväxt och för ett skadligt statligt inflytande över transportsektorn som helhet, då regeringen kunde antas gynna den helstatliga järnvägssektorn.107 Inte heller den regionala industrin utanför UmeåÖrnsköldsviks området var odelat positiv till den nya järnvägen. Framför allt lyfte man
fram andra investeringar och taxesänkningar som högre prioritet.108
Historien och teknikutveckling som argument mot den nya järnvägen
Precis som förespråkarna för en förlängning av Ostkustbanan gjorde så använde sig även
dess motståndare av den järnvägspolitiska historien som en källa till motargument. Med
vissa nyansskillnader utnyttjade Järnvägsstyrelsen den svaga utvecklingen av trafiken på
Ostkustbanan som ett argument mot järnvägen.109
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Se 1994 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Diskussionsprotokoll vid Järnvägsrådets sammanträde 18 februari 1947” samt Västernorrlands Allehanda 18 februari 1956 ”Industriförbundet avråder från banbygge till Husum”.
105
Detta i linje med titigare resonemang i Industriens Norrlandsutredning 1941, s 26f.
106
Se i 1944 års Norrlandskommitté: Volym 1 ”Brev Ceve Byström, Svenska Lasttrafikbilägareförbundet
till Nils Malmfors (ordförande Norrlandskommittén) 5 juli 1945”
107
1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Diskussionsprotokoll vid järnvägsrådets sammanträde 18 februari 1947”.
108
Se 1994 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Diskussionsprotokoll vid Järnvägsrådets sammanträde 18 februari 1947”.
109
Statsutskottet 1944:130 ”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs
övre Norrlandskusten”.
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Ytterligare ett motargument mot en förlängning av Ostkustbanan kom i form av ett
ifrågasättande av dess roll i transportsystemet över huvud taget. Järnvägen betraktades
under 1940-talet i mindre utsträckning än vid tiden för Ostkustbanans byggande som
framtidens transportmedel. Istället ifrågasattes det om en järnväg verkligen var långsiktigt lönsam i ljuset av den påtagliga konkurrensen från landsvägstrafiken och reguljär
flygtrafik i en framtid.110 Detta framfördes inte minst från vägtrafiksektorns sida.111 Till
detta lades att en kustjärnväg hade att motstå en konkurrens från kustsjöfarten.112 Vägt
mot detta, menade man att det var svårt att bedöma den nya järnvägens långsiktiga lönsamhet under investeringens avskrivningsperiod.113 SJ framförde även att förespråkarna
för en förlängning av Ostkustbanan överskattat de ekonomiska prognoserna så att denna redan i nuläget var företagsekonomiskt olönsam att bygga.114 Man menade samtidigt
att det var fullständigt orealistiskt att använda trafikvolymerna under andra världskriget
för prognoser. Den krigstida trafiken hade varit exceptionell och medan de kommande
årens järnvägstrafikmarknad skulle kunna förväntas vara krympande snarare än expanderande. Därför vore en investering i ny järnväg nu, speciellt innan man visste hur den
nya transportmarknaden artade sig när tillståndet normaliserats efter de krigstida förhållandena, riskabel och en trolig källa till överkapacitet på de statliga järnvägarna.115 Dessutom skulle förslagen om en etappvis utbyggnad enbart få den effekten att helheten inte
utreddes och därför leda till fördyringar, suboptimering samt olönsam drift i avvaktan
på att hela sträckan skulle färdigställas.116
110

Se exempelvis Järnvägsstyrelsens bilagda skrivelse i Statsutskottet 1944:130 ”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs övre Norrlandskusten”.
111
Förutom att man från sektorshåll menade att de nya järnvägarna inte behövdes klagade man också
på att man, till skillnad mot SJ, inte fick tillgång till utredningen som sådan. Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 1 ”Brev Ceve Byström, Svenska Lasttrafikbilägareförbundet till Nils Malmfors (ordförande Norrlandskommittén) 5 juli 1945”.
112
1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 35 Mötesanteckning Tredje sektionen 25 januari 1945”
och ”Mötesanteckning Tredje sektionen 26 januari 1945”.
113
IUI hävdade också i egna undersökningar att det inte var alldeles självklart att den norrländska industrins kostnadsnackdel tack vare avståndet var så allvarligt. Se Industriens Norrlandsutredning
1944, s 3f.
114
1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Järnvägstyrelsens och Norrlandskommitténs utredning angående Ostkustbanans förlängning till Umeå 23 januari 1947” samt Statsutskottet 1944:130
”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs övre Norrlandskusten”.
115
Statsutskottet 1944:130 ”Bilaga: V.P.M. angående ifrågasatt utsträckning av Ostkustbanan längs
övre Norrlandskusten”.
116
Järnvägsstyrelsens inställning gick ut på att fördröja och antyda en fördyring av projektet. Se Statsutskottet 1944:211 Bilaga A.
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Denna argumentationslinje delades även av de arbetsgivarorganisationer som på ett
tidigt stadium kom att engagera sig mot en ny norrländsk kustjärnväg. Bland annat kom
både SAF och Industriens Utredningsinstitut att starkt ifrågasätta behovet av en ny järnväg, med hänvisning till att både sjöfarten och biltrafiken så fort ransoneringen av drivmedel upphörde, kunde antas fortsätta den starka trendmässiga uppgång som kunde
skönjas innan krigsutbrottet 1939. Att i det läget satsa på järnväg vore både riskfyllt och
ineffektivt, särskilt med tanke på att sjö- och biltrafiken kunde förväntas vara ett effektivare och mer tillväxtdrivande transportmedel.117
Man kan också notera en långtgående oenighet mellan förespråkare och motståndare
till den nya järnvägen om grunderna för att beräkna projektets lönsamhet. Till och med
förespråkarna för nybygget kunde tidvis erkänna att den företagsekonomiska lönsamheten för SJ var tveksam, men att man nationalekonomiskt kunde betrakta den som en vinst
i och med att den skulle ge positiva effekter på samhällsekonomin som helhet. Detta orsakade, när regeringen skulle fatta beslut i frågan 1947 och 1950, en strid kring det legitima i att investera i infrastruktur enbart på grundval av samhällsekonomiska effekter. Detta fick också en ideologisk dimension i och med att man från högerhåll kritiserade alla
prognoser som uttryckligen inte var företagsekonomiskt bärkraftiga som ett exempel på
socialiseringspolitik och ineffektivitet på grund av transportsektorns förstatligande.
Sviktande regional sammanhållning
Denna tvekan inför järnvägens roll i transportsystemet fick den långtgående konsekvensen att regionala aktörer började tvivla på nyttan av att investera politiskt kapital i att
verka för en ny kustjärnvägssträckning. Detta inte minst som norrländska aktörer från
området utanför den direkta bansträckningen ofta uttryckte tveksamhet mot en investering som skulle koncentrera statens satsningar på Norrland och hota lönsamheten på
andra delar av den regionala infrastukturen. Aktörer över hela Norrland hade samtidigt
mobiliserat för att påverka inte bara Norrlandskommittén, utan även de andra utredningarna som pågick parallellt kring trafiken i Norrland.118 Detta skapade en hård kon117
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1994 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 36 ”Diskussionsprotokoll vid Järnvägsrådets sammanträde 18 februari 1947” samt Västernorrlands Allehanda 18 februari 1956 ”Industriförbundet avråder

från banbygge till Husum”.
Detta visade sig inte minst i det faktum att när Norrlandskustens trafikutredning tillsattes 1949 ökade den antalet till fem samtidigt utredningar om transportförhållanden i Norrland (förutom den nya
även 1948 års taxeutredning, 1949 års taxekonsekvensutredning inom SJ, utredning om övertagande av busslinjer samt remiss på Norrlandskommitténs förslag om trafikproblemens lösning genom
järnvägs eller landsvägstrafik) . Vilket både säger något om vikten man lade vid kommunikationernas betydelse, konkurrensen om beslutsutrymme för järnvägen samt transportpolitikens tendens till
sektorisering. Se SJ:s arkiv: Generaldirektör Erik Upmarks arkiv ”Utdrag ur statsrådsprotokollet den
30 juni 1949”.
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kurrens om beslutsutrymmet, som inte var till fördel för frågan om en förlängning av
Ostkustbanan.119
Ju mer tid som förflöt från det att frågan på allvar lyftes på dagordningen 1944, desto frekventare blev diskussionen om inte en ny järnväg borde vägas mot andra regionala investeringar.120 Visserligen kunde kanske de regionala aktörerna få staten att bygga
en kustjärnvägssträcka, men att det kanske vore pengar som kunde användas effektivare
om de lades på andra investeringar. Framför allt hotade det att ”äta upp” framtida statliga investeringar i Norrland inom utbildningssektorn, vägnätet och flygplatser. Även aktörer som såg nyttan med järnvägen började därför argumentera för att man skulle överge arbetet för att få till stånd en förlängning av Ostkustbanan så att man inte förlorade
möjligheten till statliga insatser på andra områden.
Detta påverkade den regionala sammanhållningen kring en förlängning av Ostkustbanan. Det motstånd som redan fanns från inlandet förstärktes när även aktörer från övriga Norrlandskusten började överge sitt passiva stöd till förmån för att aktivt driva andra
frågor på en nationell arena. Detta resonemang kom att få allt större genomslag och också i slutändan spridas till även den region som skulle påverkas av en ny kustjärnväg. Inte
ens i den närmast berörda regionen hade uppslutningen bakom kustjärnvägen varit total.
En av de viktigaste politikerna i regionen, den blivande centerledaren Gunnar Hedlund,
var exempelvis aldrig speciellt aktiv för Ostkustbanans förlängning. Samtidigt reflekterade detta att Norrlandslänen började få en mer heterogen struktur och utvecklas åt olika
håll. Detta gjorde det svårare att samla ett brett spektrum av aktörer till en intressegrupp
kring en fråga som en ny kustjärnväg.
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Detta inte minste eftersom de andra utredningarna i allmänhet uttalade sig negativt eller avvaktande om en förlängning av Ostkustbanan. Detta speciellt i de fall som Järnvägsstyrelsen styrde utredningen. Se 1944 års Norrlandskommittés arkiv: Volym 37 ”1944 års trafikutredningsyttrande angående anläggning av järnväg Översjäla-Gulänget-Husum”.
120
Det regionala vägnätet ställdes ofta i kontrast till satsningar på en kustnära järnväg mellan städerna. Se referatet av ett sådant möte (där också Norrlandskommittéledamöterna Hedlund och Tjällgren deltog) i Västernorrlands Allehanda 4 januari 1947 ”Opinion bland vägmän på sollefteåmöte
- Väglösa byar glömda i sociala upprustningen”.
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5. Kustjärnvägen på en oåtkomlig
nationell arena före 1988
Frågan om kustjärnvägen under 1970-talet
Kustjärnvägen återkommer på dagordningen
Efter att ha begravts under 1950-talet lyftes idén om en förlängning av Ostkustbanan
åter in på dagordningen ett drygt decennium senare och då från ett tämligen oväntat
håll. Som försmak av SJ:s återkomst på järnvägsbyggnadsarenan på 1980-talet upprättade SJ:s Utvecklingsavdelning 1969 en översikt av SJ:s utvecklingsmöjligheter under de
kommande 15 åren. Detta som underlag till 1970 års långtidsutredning.1 Där listade
man en rad investeringar som ur både företags- och samhällsekonomiska aspekter skulle behöva byggas. Bland de projekt som nämndes fanns en kustjärnväg mellan Härnösand och Umeå.2 Paradoxalt nog föll det samma år på Utvecklingsavdelningens lott att ta
fram ett underlag åt regeringen för att i en interpellationsdebatt kunna avskriva ett förslag på spårinvesteringar längs Norrlandskusten.3
1

2

3

SJ:s Utvecklingsavdelning hade i sig tillkommit som en effekt av 1963 års Trafikpolitiska beslut. Av-

delningen skulle självständigt arbeta fram nya organisatoriska och tekniska lösningar för att stärka
den statliga järnvägens konkurrenskraft, men även fungera som en konsult för att ge beslutsunderlag till SJ:s ledning. Avdelningen verkar ha haft föga reell inverkan på beslutsfattandet inom SJ och
förde en alltmer tynande tillvaro innan enheten lades ned 1982.
Förutom en järnväg mellan Härnösand och Umeå, skisserade man i andra sammanhang på en
snabbtågsutbyggnad i Sverige där det bland annat ingick snabbtåg på Ostkustbanan StockholmSundsvall. SJ:s arkiv 1963-1988: Utvecklingsavdelningen ”Skrivelse till 1970 års långtidsutredning
19 juni 1969” samt ”Brev Åke Korsberg till Björn Broberg 24 april 1968”.
SJ:s arkiv 1963-1988: Utvecklingsavdelningen ”Brev Lennart Johansson till Generaldirektören SJ 20
oktober 1969” samt Interpellation 1969:119 (fp).
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Frågan om en kustjärnväg låg således i tiden. Samma år, 1969, aktualiserades kustjärnvägen på allvar, och blev temporärt också en del av rikspolitiken. Detta när centerledaren Gunnar Hedlund kopplade samman utbyggnaden av Ostkustbanan med en
då brännhet politisk fråga: utbyggnaden av Vindelälven. Enligt honom skulle de regionalpolitiska effekterna och sysselsättningseffekten bli större av en kustjärnväg än av en
kraftverksutbyggnad.4 Möjligen påverkade av den uppblossade debatten fortsatte SJ att
studera kustjärnvägsfrågan internt. Under 1969-1970 genomfördes en preliminär utredning av lönsamheten på en förlängning av Ostkustbanan mellan Härnösand och Umeå.
Detta i form av ett praktikfall på SJ:s högre företagsekonomiska kurs.5 Utredningarna
visade att investeringen preliminärt skulle få viss lönsamhet. Detta framför allt om Ostkustbanan samtidigt rustades upp så att snabbare förbindelser med Stockholm möjliggjordes.6 Dessa olika visionsdokument kom att få liten användning inom SJ. Istället
snappades de upp av andra aktörer som lyfte in järnvägsfrågan i rikspolitiken.
Från 1969 och några år framåt var aktiviteten i kustjärnvägsfrågan relativt hög i riksdagen. I den mån regeringen närt förhoppningar, att med hjälp av en avvisande inställning i kammaren få frågan av dagordningen, kom dessa på skam. Aktiviteten i riksdagen
kring frågan om Ostkustbanans förlängning avtog inte de närmaste åren.7 En gemensam
partimotion förelades riksdagen 1971. Där krävde samtliga oppositionspartier en utredning om huruvida en förlängning av Ostkustbanan till Umeå kunde vara samhällsekonomiskt lönsam.8 De fyra partierna hade en majoritet i riksdagen och i linje med detta
4

5

6

7

Hedlunds utspel föregicks av en artikel i Teknisk Tidskrift 5 juni 1969 ”Vindelälvsalternativ”. Se även
Dagens Nyheter 15 juni 1969 ”Hr Hedlund slår till: Ostkustbanan ej Vindelälven ska byggas ut”.
När detta rapporterades i pressen gjordes i vilket fall som helst en tydlig koppling mellan debatten
och valet av praktikfall Nya Norrland 11 september 1969 ”Utredning om förlängd ostkustbana examensarbete för SJ:s toppfolk”.
Sammanlagt ett 50-tal tjänstemän inom SJ arbetade i femton arbetsgrupper för att arbeta med ett
praktikfall om Ostkustbanans förlängning på sträckan (Härnösand)-Veda-Örnsköldsvik-Umeå.
Framför allt visade kalkylerna på lönsamhet om man räknade in dynamiska effekter av en, då bara
tänkt, snabbtågsutbyggnad på det svenska järnvägsnätet. ”’Examensarbete’ om Ostkustbanans förlängning 13.12.1970” (Från Jan Stattins i Nyland privata arkiv, finns tillgänglig på institutionen för
ekonomisk historia).
Motioner i ärendet kom från de borgerliga partierna samt VPK. Motion Första Kammaren 1970:
82 och Motion Andra Kammaren 1970:101 (likalydande) samt Motion Första Kammaren 1970:343
och Motion Andra Kammaren 1970:379 (likalydande) yrkande på utbyggnad eller utredning av en
förlängning av Ostkustbanan från Härnösand till Örnsköldsvik och Umeå och vidare norrut Motion Första Kammaren 1970:356 och Motion Andra kammaren 1970:403 (likalydande) krävde en
utbyggnad Nyland–Mellansel bland annat för att korta resorna mellan Övre Norrland till förmån
för både industrin och persontransporter.
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biföll Statsutskottet motionen, med vissa ändringar. Detta ledde till att regeringen 1972
gav SJ i uppdrag att göra en företagsekonomisk utredning av en kustjärnväg till Umeå.9
När SJ:s tekniska och ekonomiska bedömning var klar skulle regeringen återkomma
med en samhällsekonomisk beräkning av nyttan med banan.10
Någon samhällsekonomisk utredning verkar dock aldrig ha blivit av. I riksdagen
märktes en viss otålighet över detta, vilket föranledde fler motioner i frågan. Där restes
krav på att upprusta Ostkustbanan Gävle-Härnösand, kopplat till önskemål att samtidigt bygga ut banan norrut från Härnösand. Eftersom SJ inte verkade vara intresserade av att självmant bygga järnvägen, menade motionärerna att det var regeringens uppgift att snarast se till att bygget påbörjades. Detta med tanke på investeringens lönsamhet och behovet av regionala stödåtgärder. Resultatet av all denna aktivitet blev dock att
vänstermajoriteten i Trafikutskottet avstod från att ta ställning till de olika förslagen om
en kustjärnväg. Istället överlämnades motionerna till den 1972 tillsatta Trafikpolitiska
utredningen, som skulle ta dem i beaktande.11
De statliga utredningarna
Därmed lät sig motionärerna i allmänhet nöja. Detta visade sig dock, i ljuset av vad den
Trafikpolitiska utredningen väl gjorde med förlängningsfrågan, vara en väl defensiv inställning. I det första huvudbetänkandet från den Trafikpolitiska utredningen berördes inte en
förlängning av kustjärnvägen överhuvudtaget, annat än med ett konstaterande om att frågan lagts på deras bord av riksdagen.12 Därigenom hade utredningen i praktiken begravt
frågan om en förlängning av Ostkustbanan för resten av 1970-talet. Ickebehandlingen av
ärendet i de statliga utredningarna föranledde få reaktioner, varken när utredningarna presenterades eller när 1979 års trafikpolitiska beslut behandlades i riksdagen.13
En avgörande faktor för att försöken att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd
misslyckades, var att de statliga utredningarna inom trafikpolitiken inte kunde bli are8

9
10
11
12
13

Motionen kom från samtliga partier utom socialdemokraterna, och gick således över blockgränserna. Till skillnad mot de flesta motioner som lades på riksdagens bord kring Ostkustbanan under
1970-talet var denna inte uteslutande lagd av norrländska ledamöter. Istället skrev alla fyra partiledarna och en norrländsk riksdagsledamot från vardera parti Motion 1971:930.
Statsutskottet 1971:14.
Detta hävdade Riksdagens protokoll 1971:133, s 60.
TU 1972:16 1972 års Trafikpolitiska utredning finns redovisad i SOU 1975:66 och SOU 1978:31.
SOU 1975:66.
En begränsad regional mobilisering verkar ha skett i samband med 1979 års trafikpolitiska proposition. Detta gav dock få konkreta resultat, trots vaga löften om ett industrispår till Husum av kommunikationsminister Anitha Bondestam. Västernorrlands Allehanda 30 mars 1979 ”Husum får industrispår? – Ostkustbana stoppas”.
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nor för det regionala intresset. Den Trafikpolitiska utredningen år 1972 var en tämligen
sluten kommitté.14 Utredningens ledamöter tillsattes direkt av regeringen utifrån den
parlamentariska sammansättningen, till vilket lades en rad experter från transportsektorn. Detta fick som konsekvens att det var svårt för regionala intressen att få åtkomst till
beslutsprocessen i utredningen. Allvarligare för förlängningsfrågan var kanske det faktum att utredningens upplägg gav ett stort inflytande åt SJ, som både medverkade i utredningen och påverkade dess dagordning. Därmed var det i princip omöjligt att kringgå SJ:s negativa inställning till nya banor, även om man hade skulle haft åtkomst till
kommittén från regionalt håll.15
I Trafikplaneringsutredningen som arbetade parallellt med den Trafikpolitiska utredningen gjordes länsvisa utredningar av nuvarande och framtida transportflöden och investeringsbehov. Arbetet i utredningen skedde i nära samarbete med regionala politiska organ, främst då länsstyrelsen.16 Här skulle det ha kunnat finnas utrymme för att lyfta en ny
kustjärnväg på dagordningen. Detta inte minst eftersom förslag på lösningar på regionala kommunikationsproblem var det som efterfrågades när man inventerade de länens trafikbehoven. Emellertid verkar man inte använt detta regionala problemformuleringsinitiativ till att få upp järnvägsfrågan på dagordningen.17 Detta kan tyda på att det saknades en
bred regional förankring i järnvägsfrågan, eller att det var uppenbart politiskt omöjligt att
få igenom frågan, och att den därför prioriterades bort av de regionala aktörerna.
Oförmågan att bilda en regional intressegrupp
Möjligen inspirerad av SJ:s utredningar i frågan snappade regionala aktörer upp frågan
om Ostkustbanans förlängning och gav den ny kraft på dagordningen. Den regionala
mobiliseringen verkar också ha fått mer kraft av kopplingen till Vindelälvsfrågan.18 Centerledaren Gunnar Hedlunds engagemang bidrog även till att NCB, där han var företagsledare, kom att engagera sig som ett industri-intresse i frågan.19
År 1973 kanaliserades denna regionala mobilisering in i ett symposium i Umeå om
utbyggnaden av Ostkustbanan. Det anordnades av Föreningen Allmän Svensk Trafik
14
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1972 års Trafikpolitiska utrednings arkiv: Kommitténs protokoll ”Protokoll 1973/2”.
Se relationerna mellan SJ och kommittén i 1972 års Trafikpolitiska utrednings arkiv: Protokoll från
sammanträden med utomstående experter ”Anteckningar från möte med representanter för SJ 197501-29”.

Trafikplaneringsutredningens arkiv: Utgående skrivelser ”Disposition av regional trafikplan”.
Tyvärr finns i princip ingenting bevarat av primärmaterialet från Trafikplaneringsutredningen, vilket försvårat att i efterhand bedöma i vilken grad en förlängning av Ostkustbanan över huvud taget behandlats i utredningen och i så fall av vem samt viket motstånd detta i så fall mött.
Bland annat agerade Västernorrlands landsting på Gunnar Hedlunds initiativ, för att uppvakta regeringen i förlängningsfrågan Nya Norrland 9 oktober 1969 ”Utbyggd ostkustbana välsignas av tinget”.
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(FAST) och Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå.20 På symposiet deltog huvudsakligen företrädare för kommunerna och industrin längs banan.21 Symposiet resulterade i
ett upprop till kommunikationsministern om att SJ snarast måste påbörja en banteknisk
utredning om en förlängning av Ostkustbanan från Härnösand till Umeå, vilken skulle
anpassas för snabb trafik. Argumenten för detta var dels att skapa ett kustnära dubbelspår till Stambanan, samt arbetsmarknads och lokaliseringspolitiska skäl.22 De långsiktiga effekterna av detta uteblev dock. Samlingen omvandlades inte till en fastare organisation och symposiet kom att bli en engångsföreteelse.
Detta är bara ett exempel på oförmågan hos de regionala aktörerna att formera sig
kring järnvägsfrågan hade under 1970-talet. Ingen organisation skapades som kunde
knyta ihop aktörer på en nationell eller regional nivå och samordna agerandet för järnvägen. Detta var ett effektivt hinder mot att de regionala ansträngningarna skulle få genomslag under 1970-talet. Det engagemang som fanns var flyktigt och ebbade snart ut,
utan att etablera en kontinuitet. I linje med detta löstes också enigheten mellan de regionala aktörerna upp allt mer, och förstärkte tendenserna till inomregional kritik mot att
prioritera banan.23 Därigenom kunde inte de regionala aktörerna, trots vissa inledande
framgångar, överkomma de hinder som det institutionella ramverket skapade, som både
satte SJ i en veto-position och gav dem föga incitament att expandera bannätet.24
Under 1960- och 1970 talen var det också svårt att integrera aktörer på olika nivåer i det
politiska systemet i arbetet för kustjärnvägen. Samordningen av de regionala politiska eli19

20

21

22

23

NCB hade bland annat fabriker i kramfors och Köpmanholmen som skulle påverkas av en ny järn-

väg. Dock har det inte gått att finna att MoDo engagerat sig i någon högre grad i frågan om en förlängning av Ostkustbanan under denna period. Dagens Nyheter 7 februari 1971 ”Norrlänningarna
säger ja till förlängd Ostkustbana”.
FAST:s vidare inblandning i frågan om en förlängning av Ostkustbanan är oklar. Dock hade dess
ordförande Gunnar Granqvist publicerat en bok med argument och en utredning för en förlängning av Ostkustbanan 1971.
De kommuner som var representerade var Umeå och Örnsköldsvik, medan industrin företräddes
av Mo och Domsjö, Masonite och NCB. Ordförande var rektorn vid Uppsala universitet, Torgny
Segerstedt. Deltog gjorde också trafikforskaren och transportforskaren Jan Stattin, Prästmon Nyland. Kommunikationsministern var inbjuden men avstod från att delta. 1972 års Trafikpolitiska
utrednings arkiv: Skrivelser ”Brev FAST till Olle Nelander 5 mars 1973” samt Västernorrlands Allehanda 26 februari 1973 ”Enigt Umeå-symposium kräver ostkustbana från Härnösand”.
Nya Norrland 26 februari 1973 ”Sätt igång och staka för Ostkustbanan till Umeå!”; Sundsvalls Tidning 26 februari 1973 ”Enigt Umeå-symposium: Bygg ut ostkustbanan”; Västerbottens-Kuriren 26
februari 1973 ”Enigt krav till SJ – Staka för ostkustbanan” samt Västernorrlands Allehanda 26 februari 1973 ”Enigt Umeå symposium kräver ostkustbana från Härnösand”.
Västernorrlands Allehanda 28 augusti 1973 ”Ostkustbanan”.
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terna under 1960-och 1970-talet försvårades av blockpolitiken. Det var svårt för de borgerliga att påverka den socialdemokratiska regeringen, och 1971 års samarbete mellan de
fyra oppositionspartierna visade sig vara ett undantagsfall. I allmänhet samarbetade inte de
borgerliga och VPK trots liknande krav. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna fronderade inte heller mot den socialdemokratiska regeringens avvisande inställning till en förlängning av Ostkustbanan.25 Dock innebar inte regeringsskifte 1976 någon skillnad. Inte
heller den borgerliga regeringen visade sig intresserad av att driva på för den regionala kustjärnvägen. Givet den rådande järnvägspolitiska regimen, kombinerat med efterkrigstidens första kraftiga lågkonjunktur, torde detta knappast vara överraskande.
SJ:s inställning till en förlängning av Ostkustbanan

Det starkaste motståndet mot en förlängning av Ostkustbanan under 1960 och 1970talen kom från SJ. Den var genom sin monopolställning på järnvägsområdet den aktör
som både skulle bygga och stå för driften på den nya banan. På ledningsnivå var SJ under hela perioden uppenbart ointresserad att få ett tillskott till bannätet i form av en ny
kustjärnväg till Umeå. Detta satte en effektiv broms mot alla regionala försök att få en
kustjärnväg till stånd.
Resultatet av den tekniska och ekonomiska undersökning som regeringen ålade SJ att
göra 1972, indikerade också att banan skulle vara olönsam och orsaka SJ en förlust. Detta inte minst eftersom den skulle tvinga fram standardhöjande investeringar i Ostkustbanan söder om Härnösand. Kostnaden för banan beräknades således till ca 900 miljoner kronor snarare än de 500 miljoner kronor som man antagit några år tidigare. Till banans företagsekonomiska olönsamhet lade SJ två principskäl mot en ny kustjärnväg. För
det första ifrågasatte man om Ostkustbanan skulle skapa nog med trafik för att motivera
investeringen. Man ansåg det osannolikt att de nya trafiklösningar som den nya järnvägen skulle medföra skulle ge en tillräckligt stor ökning av trafikvolymerna för att bli företagsekonomiskt lönsam.26 För detta var konkurrenssituationen för hård och skapandet
24
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Det regionala motståndet kom främst från inlandskommunerna samt konkurrerande projekt.
Som ett sidospår kan nämnas att direktören för Västernorrlands och Jämtlands handelskammare
i Sundsvall argumenterade mot en förlängning av kustjärnvägen, bland annat därför att regionen
skulle kunna spendera de 500 miljonerna på annat om de fick chansen. Direktören hette Per-Richard Molén och skulle under de kommande decennierna som moderat politiker bli en av de högljuddaste regionala motståndarna till Botniabanan. Dagens Nyheter 7 februari 1971 ”Norrlänningarna säger ja till förlängd Ostkustbana”.
De socialdemokratiska politikerna på regional och lokal nivå i Västerbotten och Västernorrland
kunde dock ibland gå mot partilinjen. Här var återigen frågan om att byta en Vindelälvsutbyggnad
mot en järnvägsutbyggnad som var i fokus. Se Nya Norrland 19 mars 1970 ”SAP-krav i Ångermanland ’Bygg inte ut Vindelälven’ ”.
Se SJ:s yttranden i Statsutskottet 1970:192 samt Statsutskottet 1971:14.
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av ny trafik alltför liten. Detta inte minst då aktörerna på den regionala transportmarknaden redan ordnat andra transportlösningar i avsaknad av järnväg.27 För det andra menade SJ att investeringen både måste vara räntabel på sikt, och banan kunna tillföras det
lönsamma A-banenätet. Detta ansåg man orealistiskt.28 Av hänsyn till investeringsbehovet i det övriga bannätet borde man därför avstå från att bygga en ny kustjärnväg. SJ menade att kapacitetsbrist på norra Stambanan visserligen var troligt på lång sikt, men det
gick samtidigt att åtgärda med andra medel, som dubbelspår på stambanan.29 Att järnvägen i detta läge skulle bidra till en strukturomvandling eller en dramatisk förändring
av resande och godsflöden framhölls som otroligt, och antaganden om stora synergieffekter som synnerligen orealistiska.
Under 1970-talet kom således SJ:s motstånd att leda till att de regionala ansträngningarna kring kustjärnvägen ströps i sin linda. Dock skulle det inte dröja länge innan en annalkande förändring inom järnvägssektorn skulle ställa utsikterna för en norrländsk kustjärnväg i ett helt nytt läge.

Frågan om kustjärnvägen under 1980-talet
Kustjärnvägsfrågan utreds igen
Nästa allvarliga försök att få staten att bygga en järnväg mellan Umeå och Härnösand
kom i mitten av 1980-talet inför 1988 års trafikpolitiska beslut. I och med att de institutionella spelreglerna på allvar omförhandlades, öppnade denna process upp för nya påverkansvägar för olika aktörer, bland annat då regionala intressegrupper. Relativt snart
efter att den Trafikpolitiska utredningen börjat arbeta påbörjades förnyade regionala försök att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd.30 Detta samordnades till stor del
med ett parallellt arbete med att få Ostkustbanan upprustad till snabbtågsstandard på
sträckan Sundsvall-Stockholm. På riksdagens bord lyftes detta först som motioner av till
1985 års riksdag angående en förlängning av Ostkustbanan till Umeå, och förbättringar
av järnvägskapaciteten i Örnsköldsvikstrakten.31 Detta följdes två år senare av en motion
27
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Statsutskottet 1970:192.
Dessutom anförde man att SJ:s redan hade stora investeringsprojekt på gång, bland annat kring
en fast förbindelse över Öresund samt teknisk förbättringar som fjärrblockering och automatisk
hastighetsövervakning, vilket ytterligare minskade utrymmet för en Ostkustbaneinvestring. SJ var
1970 inte ens intresserad av en utredning som ett teoretiskt exempel. Se SJ:s yttranden i Statsutskottet 1970:192 samt Statsutskottet 1971:14.
Statsutskottet 1970:192 samt Statsutskottet 1971:14.
Nya Norrland 11 augusti 1987 ”Norrlänen överens: Förläng kustbanan till Umeå“ .
Motion 1984/1985:737 (vpk).
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från Centerpartiet som starkt argumenterade för byggandet av en kustbana från Ådalen
till Umeå. Motionärerna yrkade på att en parlamentariskt sammansatt utredning snarast
skulle tillsättas för att utreda järnvägstrafiken i Norrland.32
Dock kom frågan om en förlängning av Ostkustbanan varken att bli föremål för en parlamentarisk utredning eller hamna på den Trafikpolitiska utredningens bord. Inte heller
kom den att, likt Mälar- och Svealandsbanorna, behandlas inom ramen för 1988 års trafikpolitiska beslut. Istället blev de norrländska järnvägsfrågorna en del av en snabbutredning inom Kommunikationsdepartementet. En arbetsgrupp med syfte att studera utvecklingsmöjligheterna för Norrlands persontransportsystem utsågs under ledning av generaldirektören Kaj Janérus. Ett av de alternativ som skulle undersökas var en utbyggnad av en
järnväg längs Norrlandskusten.33 Utredningen avfärdade 1987, efter mindre än ett års arbete, kategoriskt tanken på att en ny kustjärnväg skulle kunna bli lönsam.34
Lösningen på Norrlands trafikproblem enligt utredningen istället att förbättra kapaciteten på existerande järnvägar, kombinerat med investeringar i vägnätet och en fortsatt
utbyggnad av flygtrafiken.35 Dessa åtgärder skulle snabbare åtgärda de existerande transportflaskhalsarna i Norrland och dessutom ha en betydligt större samhällsekonomisk nytta. Janérus utredning kom på så sätt att utgöra ett effektivt hinder för att frågan om en
förlängning av Ostkustbanan inte skulle kunna rymmas i 1988 trafikpolitiska beslut.
1980-talets aktörsuppsättning
Under 1980-talet kom förlängningsfrågan huvudsakligen att drivas av regionala aktörer.

Runt Janérus utredning var det länsstyrelserna som verkade kraftigast. Dessa var redan
inblandade i policyutveckling kring transportfrågor i och med arbetet runt det pågående transportpolitiska förnyelsearbetet. Detta kunde lätt kanaliseras in mot utredningen.
Dessutom samlades ett bredare spektrum av norrländska aktörer till förmån för banan.
Detta bland annat genom att länsstyrelserna i Norrlandslänen engagerade sig gemensamt i arbetet mot utredningen.36 Kommunerna slöt också upp bakom frågan i viss omfattning, viket förebådade deras agerande som skulle komma några år senare. Även de
regionala riksdagsmännen, främst i Västernorrland, kom precis som förut med i arbetet
32
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Denna motion är intressant också därför att den skrevs av två tunga centerpolitiker från länet som
senare skulle få tunga poster, Görel Thurdin (sedermera biträdande miljöminister 1991-1994) och
Börje Hörnlund (sedermera arbetsmarknadsminister 1991-1994 och landshövding i Västernorrland 1996-2000) Motion 1986/87:T535 (c).
Ds K 1987:14, s 107ff.
Ds K 1987:14 , s 6.
Ds K 1987:14, s 5ff.
Ds K 1987;14, s 93ff.
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för banan. Det gjorde även Norrlandsförbundet, som tydligt markerade till förmån för
en förlängning av Ostkustbanan.37
Sammantaget fanns det en bredare regional uppslutning bakom idén att bygga en ny
kustjärnväg mellan Umeå och Härnösand än vi sett tidigare. I och med att Janérus utredning uttryckligen skulle trafikfrågor i hela Norrland, kunde aktörer gemensamt driva varandras frågor mot den. På detta sätt undveks en splittring mellan de projekt i de olika länen. Strategin var istället att länka samman de olika aktörernas frågor med varandra för
att ge dem ökad tyngd. På så sätt kopplades en ny kustjärnväg Härnösand-Umeå bland
annat samman med en upprustning av Ostkustbanan till snabbtågsstandard. Dock var
denna regionala sammanhållning inte helt vattentät, vilket vi skall se senare.
Det är osäkert i vilken grad MoDo verkat i järnvägsfrågan under den här perioden.
Med tanke på att de varit aktiva för att få till stånd ett spår till Husum alla andra gånger
kustjärnvägen varit på dagordningen, torde det dock varit fallet i någon form. Vad som
emellertid står klart är att andra aktörer argumenterade å MoDos vägnar för att Husumspåret snarast skulle byggas.38 Detta visar på att avsaknaden av järnvägsanslutning till
MoDos Husum-fabrik, på samma sätt som Norra Stambanans dragning i inlandet, blivit en symbolfråga kring vilken aktörer kunde samlas i kustjärnvägsfrågan.
Till detta kan noteras att två nya grupper av aktörer, vars roll skulle bli betydligt mer
betydelsefulla med tiden, kom in i agerandet kring kustjärnvägen. Till att börja med etablerades ett samarbete med Umeå universitet, som bidrog med kompetens bland annat
för framtagandet av argument för banan.39 Vidare uppdrog Norrlandslänen åt konsulten
Stellan Lundberg, att göra en utredning över regionalekonomiska och strukturella effekter av alternativa lösningar för det norrländska trafiksystemet.40 Detta kom att bli början på en lång symbios mellan Lundberg och kustjärnvägsfrågan.41 Detta kom även att
bli början på att regionen tog initiativet i planerings- och utredningsfrågor kring banan,
vilket skulle visa sig vara av avgörande betydelse för framtiden. I detta sammanhang var
37
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Ds K 1987:14, s 112.
Motion 1984/85:737; RADC PBS/913/87 ”Svenska Järnvägsfrämjandet yttrande över Kommunikationsdepartementets arbetsgrupps rapport om Norrlandstrafiken oktober 1987” samt RADC K I
2638/87 ”PM i samband med norrländska SF-avdelningars uppvaktning 1987-11-25: Bilaga 1”.
Se intervjun med professorn i kulturgeografi Erik Bylund i Örnsköldsviks Allehanda 3 oktober 1986
”Snabbtåg till Umeå etapp ett?”.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ” samt Nya Norrland 11
augusti 1987 ”Norrlänen överens: Förläng kustbanan till Umeå“.
Stellan Lundberg var vid tillfället inblandad i en rad utredningsprocesser kring byggandet av Mälar- och Svealandsbanan. Se Carlsson 2001.
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det dock av liten betydelse för utgången. Till detta kan läggas att även den svenska järnvägslobbyn visade ett visst intresse för de norrländska kustjärnvägarna. Detta i form av
Svenska Järnvägsfrämjandet som inkom med en skrivelse. Där framhöll man bland annat att kustjärnvägen snarast borde byggas.42
Den norrländska kustjärnvägen i de statliga utredningarna
Hade frågan om de norrländska trafikfrågornas lösning hamnat på den sittande Trafikpolitiska utredningens bord, hade de norrländska aktörerna förmodligen haft en intressantare arena att verka på. Den utredningen hade ett bredare uppdrag, vilket öppnade större möjligheter för utomstående aktörer att få genomslag för sina visioner. Detta i
kontrast mot 1972 års utredning, där fokus för utredningen huvudsakligen låg på att få
existerande strukturer, institutioner och trafiksystem att fungera mer optimalt. En konsekvens var att det faktiskt blev meningsfullt för intressegrupper kring nya järnvägar att
trycka på för att få med sina frågor i beslutsprocessen.
Denna öppenhet fanns inte i 1987 års utredning om Norrlandstrafiken. Detta beroende på att Kaj Janérus getts i uppdrag att snabbutreda frågan med en arbetsgrupp inom
Kommunikationsdepartementet. Detta lämnade lite tid för utomstående aktörer att reagera och inkomma med remisser, samtidigt som man hade svårt att få åtkomst till själva
utredningsarbetet. Samtidigt var både SJ och regeringen ljummet inställda till tanken på
en ny kustjärnväg. Utredningen så upplagd att den skulle ta ett helhetsgrepp på de norrländska trafikproblemen under kort tid. Därigenom medgavs bara en högst översiktlig
utredning av den nya kustjärnvägen.43 Det är således inte särskilt troligt att Janérus utredning tillkommit för att skriva upp kustjärnvägsförlaget, vilken som vi sett heller inte
blev fallet. Långsiktigt fick dock detta, som vi ska se i följande kapitel, konsekvenser då
Janérus utredning från regionalt perspektiv kom att sakna legitimitet.
Med välkända argument för kustjärnvägen
Hur motiverade man då både under 1970- och 1980-talen att regeringen borde satsa på en
norrländsk kustjärnväg? En grundsten för argumentationen var, här precis som tidigare,
Norra stambanans dragning i inlandet, vilket sågs som ett systemfel och ett historiskt misstag som nu borde korrigeras. En bana Umeå-Härnösand var ett sätt att slutföra den logiska utbyggnad av järnvägen längs Norrlandskusten som hela tiden varit avsikten från det
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Intressant nog förordade Järnvägsfrämjandet en etappvis utbyggnad mot Umeå, dock med Örnsköldsvik-Husum som första sträcka. RADC PBS/913/87 ”Svenska Järnvägsfrämjandets yttrande
över Kommunikationsdepartementets arbetsgrupps rapport om Norrlandstrafiken oktober 1987”.
Ds K 1987:14, s 88.
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att Ostkustbanan börjat byggas.44 Denna diskussion intensifierades och fick en ny dimension genom den planerade upprustningen av Ostkustbanan till snabbtågsstandard mellan
Sundsvall och Stockholm under 1980-talet. Om man parallellt med detta skulle bygga en
kustjärnväg vidare upp till Umeå, skulle lönsamheten öka i båda projekten.45
Underliggande i resonemanget var att Norra Stambanan, och då framför allt delen
Långsele-Vännäs, stod inför en kapacitetskris. Banan hade en låg teknisk standard, vilket på sikt skulle leda till att den slog i kapacitetstaket.46 Detta beräknades på 1970-talet ske någon gång kring eller just efter 1985.47 1984, alltså när detta kapacitetstak borde
vara nära enligt de tidigare prognoserna, genomförde SJ en kapacitetsutredning på Norra
Stambanan. Detta kom att bli något av startskottet för aktiverandet av regionala aktörer
kring Ostkustbanans förlängning. Visserligen sköt denna utredning fram kapacitetsbristen på stambanan ytterligare minst 5-15 år, men gav ändå de regionala aktörerna starka argument för att hävda att Stambanan saknade långsiktig möjlighet att handha en växande
trafikmängd.48 Dessutom skulle näringslivets utveckling mot minskad lagerhållning och
ökad användning av just-in-time-system leda till att godstransporterna på järnväg i Norrland ökade och förstärka systembristen med ett enkelspår i övre Norrland.49 Därför borde staten, även om investeringskostnaden blev högre, istället lägga medlen på en kustjärnväg som dubbelspår till Stambanan, eftersom detta vore en långsiktigt mer hållbar lösning
som också öppnade upp för nya transportlösningar i regionen.50
Dessa nya transportlösningar skulle vara en garanti för den regionala industrins långsiktiga överlevnad. De skulle bidra till en ökad förädlingsgrad inom företagen, genom en tillgång till billigare och snabbare transporter med högre kvalitet. Under 1980-talet gavs emellertid också persontransporterna en ökad betydelse i argumentationen. Fortfarande betonades en ny järnvägs betydelse för att knyta samman Norrland med Mälardalen, men fo44

45
46
47
48

49

50

Dagens Nyheter 7 februari 1971 ”Norrlänningarna säger ja till förlängd Ostkustbana”; RADC PBS/
913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 20.
Motion 1986/87:T535.
Motion Andra kammaren 1970:402; Motion 1971:930 .
Motion 1971:930.
Att kapacitetstaket inte redan nåtts berodde på vissa mindre investeringar och trafikomläggningar.
För att motverka kapacitetsproblemen föreslogs investeringar på 735 Mkr Se SJ:s Arkiv: Persontrafikavdelningen ”Ånge-Boden, utökad kapacitet (T/P84-0894/642000)”.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 28.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ” , s 28.
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kus höll tydligt på att skifta mot banans betydelse för inomregional pendling. En ny bana
skulle öka kvaliteten på, och tillgängligheten till, offentlig service och samtidigt bidra till
ökad regional kompetensförsörjning.51 Den stora vinsten som därigenom skulle åstadkommas var att integrera kuststäderna till en större region, vilket hade en stor betydelse för
att skapa bättre fungerande och mer differentierade arbetsmarknader.52 Även på ett större plan skulle en ny kustjärnväg skapa regional integration. Tanken väcktes inom regionen
om att järnvägen skulle kunna integrera de norra delarna av Sverige, Norge och Finland
med varandra. Detta ansågs ha stora potentialer.53 Sammantaget tillkom således ett antal
nya argumentationslinjer som både skulle bli permanenta och kraftfulla.
Till detta lades ett bekant argument om regional rättvisa. Nödvändiga förbättringar
i Norrland fick inte åsidosättas bara för att stora investeringar i södra Sverige tärde på
statens ekonomiska utrymme.54 Satsade järnvägen på en kustbana skulle man dels tjäna
på att få en kortsiktig arbetsmarknadseffekt som motverkade överarbetslösheten i Norrland. Dels skulle man motverka att regionen långsiktigt utarmades, vilket både skulle ge
en samhällsekonomisk och en social vinst.55
Ny teknik leder till ny argumentation
Förklaringen till den ovan noterade glidningen mot att mer betona kustjärnvägens betydelse för persontransporterna fanns till stor del inom den tekniska utvecklingen inom
både transportsektorn och samhället i övrigt. Utvecklingen av snabbtåg för persontrafik i
Sverige var här central. Redan i SJ:s interna företagsekonomiska kurs hade de parallella diskussioner som pågick om en snabbtågsutveckling lyfts in i tankarna på en kustjärnväg.56
Trots att det på 1970-talet varken fanns snabbtåg eller beräkningar på dess effekter för en
region, menade regionala aktörer att SJ för att återvinna konkurrenskraft borde satsa på en
ny snabbtågsjärnväg.. Således skulle SJ hellre satsa sig ur krisen än att dö svältdöden.57
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RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ” s 10.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 10.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 33.
Ds K 1987:14, s 112 samt Motion 1986/87:T535.
RADC PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 32 samt Motion
1986/87:T535
”’Examensarbete’ om Ostkustbanans förlängning 13.12.1970” (Från Jan Stattins i Nyland privata

arkiv, finns tillgänglig på institutionen för ekonomisk historia).
1971 års partimotion är ett bra exempel på detta. De resonerade också utifrån ett perspektiv att SJ
måste satsa sig ur krisen snarare än att passivt bli utkonkurrerad av vägtrafiken. Motion 1971:930.
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Under 1980-talet var argumenteringen kopplad till den högst konkreta utbyggnaden
av snabbtågsnätet i och med att delar av stambanorna höll på att upprustas till X2000standard. Samtidigt hade det skapats förebilder i form av regionala intressegrupper, som
de kring Svealands- och Mälarbanan eller snabbtåg Sundsvall-Stockholm, som hade
snabbtågsförbindelser som bärande argument för sina projekt. Detta gav konkreta räkneexempel, argument och tekniska lösningar för nya järnvägssträckor med snabbtågsstandard, vilka kunde adopteras av regionala aktörer och appliceras på en förlängning av
Ostkustbanan.
Ett nytt element som delvis hade med teknisk utveckling att göra var miljöargumentationen. Från 1969 framställdes som vi sett en utbyggnad av Ostkustbanan som ett alternativ till en utbyggnad av Vindelälven, tack vare dess stora miljö, arbetsmarknads och
regionalekonomiska effekter.58 Det var dock först på 1980-talet som en mer principiellt upplagd miljödiskussion slog igenom. I det perspektivet framhölls den regionala kustjärnvägen som ett sätt att begränsa avgasutsläppen och minska resursuttaget, genom
att använda inhemsk och förnyelsebar energi.59 På så sätt bidrog en förlängning av Ostkustbanan också som en miljövinst även ur en ekologisk synvinkel.
Den samhällsekonomiska, snarare företagsekonomiska lönsamheten, av kustjärnvägen som tidigare alltid varit en underström i argumentationen kom från 1970-talet definitivt hamna i förgrunden. På 1970-talet framhölls detta huvudsakligen genom att
hänvisa till att en kustbana skulle uppfylla de regionalpolitiska målen genom att skapa arbetstillfällen och motverka kostnader för folkomflyttningar och arbetslöshet. Under 1980-talet förstärktes detta än mer och kustjärnvägen förutsattes aldrig generera ens
en marginell företagsekonomisk vinst för SJ. Tyngden lades istället på att betona enbart
den samhällsekonomiska lönsamheten på järnvägen. Detta kombinerades med ett framhävande av de dynamiska, ofta okvantifierbara, regionalekonomiska effekterna av banan. Detta verkade samtidigt förstärkande på en äldre argumentationslinje av att betona Norrlandsindustrins stora nettoexportvärden och bidrag till en positiv handelsbalans.
Skulle järnvägen enbart medföra en marginell ökning av företagens konkurrenskraft eller förädlingsgrad, skulle därför kustjärnvägens samhällsekonomiska lönsamhet öka vä58

59

Detta var tankegångar som först lyftes i en ledare i Teknisk Tidskrift för att sedan spridas till den
regionala politiska nivån och sedan föras upp av norrländska ledamöter till riksdagen. Teknisk Tidskrift 5 juni 1969 ”Vindelälvsalternativ”; Motion Andra kammaren 1970:403 samt Dagens Nyheter
15 juni 1969 ”Hr Hedlund slår till: Ostkustbanan ej Vindelälven ska byggas ut”.
RADC PBS/913/87 ”Svenska Järnvägsfrämjandets Yttrande över Kommunikationsdepartementets
arbetsgrupps rapport om Norrlandstrafiken oktober 1987”.
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sentligt.60 Betoningen på samhällsekonomiska kalkyler skulle även den bli permanent
och således spela en viktig roll i de beslutsprocesser som komma skulle sedan detta slag
var förlorat för kustjärnvägen.
Motståndet mot förlängningen av Ostkustbanan inför 1988 års Trafikpolitiska beslut
Den främsta hindret mot en förlängning av Ostkustbanan under dessa år var Janérus utredning, vars resultat kom att temporärt bli förödande för tanken på en förlängning av
Ostkustbanan. I Janérus utredning studerades lönsamheten av en ny kustjärnväg både
mellan Härnösand-Umeå och Härnösand-Luleå.61 Resultatet av denna samhällsekonomiska kalkyl blev i båda fallen att investeringen skulle ha en negativ samhällsekonomisk
nytta.62 Samtidigt framstod den nya kustbanan i än sämre dager eftersom den jämfördes
med en snabbtågsutbyggnad mellan Sundsvall och Stockholm, som bedömdes som synnerligen samhällsekonomiskt lönsam.63 I dessa beräkningar ingick dock inga regionala
utvecklingseffekter eftersom de inte bedömts kvantifierbara. Även givet detta ansåg dock
Janérus utredning att det saknades samhällsekonomisk lönsamhet för banan, speciellt givet investeringens storlek som skulle ta en mycket stor del av budgeten i anspråk.
SJ ställde sig fortfarande vid denna tid tveksam till en förlängning av Ostkustbanan.
Detta framför allt därför att de ansåg att en bana, som den norrländska kustbanan, vars
samhällsekonomiska lönsamhet motiverades med arbetsmarknadseffekter, borde belasta
andra statliga budgetar än SJ:s. Dessutom skulle eventuella trafikökningar lättast kunna
administreras genom förbättringar av de redan existerande spår, samt investeringar i rullande materiel. Samtidigt skulle en nybyggnation av järnväg äta upp investeringsmedel
som skulle komma till bättre användning på andra delar av bannätet.64 Detta är således
helt i linje med den traditionella inställning som SJ intagit till kustjärnvägen. Det berodde i sin tur på att den helstatliga järnvägspolitiska regimen fortfarande var aktuell, vilket
än så länge gjorde SJ ovilligt att ta på sig det finansiella ansvaret för en olönsam bana.
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Länsstyrelserna i Norrlandslänen menade bland annat att ”de strukturella och regionalekonomiska effekterna [av en förlängd Ostkustbana] kan bli mycket betydande, och att man faktiskt endast
behöver marginella effekter för att de stora investeringskostnaderna skall vara motiverade!!” RADC
PBS/913/87 ”Länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ’Norrlandstrafiken – Strukturella och regionala samband’ ”, s 29.
Den sträcka Janérus räknade på var samma som SJ räknade på i samband med att förslaget om en
förlängd Ostkustbanan var uppe till behandling 1973. Det innebar en östligare sträckning än Botniabanan till att gå som en renodlad kustjärnväg parallellt med E4. Ds K 1987:14, s 8 och 52ff.
Sträckan Härnösand-Umeå klarade sig därvidlag lite bättre (nettonyttokostnadskvot -0,7 à -0,8) än
sträckan Härnösand-Luleå (nettonyttokostnadskvot -0,8 à -0,9). Ds K 1987:14, s 90f.
Ds K 1987:14, s 89 och 92.
RADC PBS/2279/87 ”Transportrådet ’Samordnad investeringsplanering 15 oktober 1987’ ”.
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Dock menade SJ att en företagsekonomiskt olönsam, men samhällsekonomiskt motiverad sträcka, under vissa förutsättningar ändå kunde vara tänkbar. Detta måste dock
vara förbundet med att staten eller regionala aktörer gick in och garanterade lönsamheten på trafiken.65 Detta var ett litet men ändock avsteg från den tidigare helt avvisande
inställningen och början på ett trendbrott från den oförtrutet avvisande inställning SJ
intagit i kustjärnvägsfrågan sedan 1920-talet. En åsiktsförändring som kom att förstärkas dramatiskt efter att 1988 års trafikpolitiska beslut verkställts.
Även från regionalt håll kom ett påtagligt motstånd mot den nya järnvägen. Detta inte minst i Västernorrland, och då framför allt från de delar av länet som inte skulle dra nytta av en ny kustjärnväg och vars egna järnvägar hotades av att trafik överfördes från Norra Stambanan. Dessa orter, Ånge, Sollefteå och Kramfors, hade dessutom
en neråtgående ekonomisk trend, vilket förstärkte deras opposition mot investeringar i
kusten. Detta skulle enligt dem spä på den inomregionala snedfördelningen av arbeten
och investeringar.66 En förlängning av Ostkustbanan skulle bara bli en kapitalförstöring
av Norra stambanan.67 Trots att man visat enighet när man beställt en gemensam utredning med alla länen kom inte heller länsstyrelserna att hålla samman för en kustjärnväg.
I Västernorrland och Gävleborg koncentrerade man sina ansträngningar mot snabbtågsförbindelsen mellan Sundsvall och Stockholm.68 Länsstyrelsen i Norrbotten ställde sig
däremot öppet tveksam till banan, inte minst därför att dess effekter för vare sig kustregionen eller inlandet var utredda.69
Det var dock inte den interna splittringen som gjorde att förlängningen av Ostkustbanan föll den här gången. Snarare var det den kraftiga nedskrivningen av samhällsnyttan, som gjorde frågan politiskt död under den närmaste framtiden. Därigenom kom
65

RADC PBS/2279/87 ”Transportrådet ’Samordnad investeringsplanering 15 oktober 1987’ ”.
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Det kan vara värt att kontrastera att Kramforsaktörernas negativa inställning mot en förlängning
av Ostkustbanan i detta skede med den de kom att inta mot Botniabanan ett par år senare. Speciellt som Botniabanans dragning över Nyland som skulle innebära en station i Kramfors i åtanke.
RADC K I 2091/87 ”Skrivelse LO-sektionen i Kramfors till Kommunikationsminister S Hulterström 21 september 1987”.
Det västernorrländska inlandet kan kontrasteras mot den som företräddes av inlandskommunerna i Västerbotten, som inte opponerade sig mot kustbanans dragning till länet. Deras dagordning
hade svängt mot att släppa tågfrågorna mot att istället arbeta för att istället arbeta för flygplatser.
RADC K I 2091/87 ”Skrivelse LO-sektionen i Kramfors till Kommunikationsminister S Hulterström 21 september 1987”samt K I 2593/87 ”Västerbottens inlandskommuner ’Inlandet måste räddas – Aktionsprogram Västerbottens inland’ ”.
RADC K I 2595/87 ”Skrivelse Länsstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län m.fl. angående
snabbtåg Sundsvall-Stockholm”.
RADC PBS/913/87.
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beslutet att förhalas och möjlighetsfönstret temporärt att stängas. Dock hade kustjärnvägsfrågan etablerat sig på allvar på den regionala dagordningen, och fått både starka argument och aktörer bakom sig. Detta skulle snart visa sig vara avgörande för hur kustjärnvägsfrågans framtid skulle utvecklas.

Avslutande kommentarer
Att frågan om Ostkustbanans förlängning aldrig kom att realiseras är i sig inte förvånande. I den helstatliga järnvägspolitiska regimen var mottagligheten för regionala initiativ
till järnvägsbyggen var närmast obefintlig, speciellt så länge SJ motsatte sig att få ansvaret för en ny förlustbringande bana. Därigenom saknades en aktör i den svenska järnvägssektorn som var intresserad av tillkomsten av ny järnväg, vilken de regionala aktörerna kunde arbeta mot.
Samtidigt minskade järnvägens relativa ekonomiska betydelse för regionen. Därigenom skapades en ökad konkurrens om utrymmet på den regionala dagordningen, både
med andra kommunikationsfrågor och nya politikområden som tillkommit genom den
offentliga sektorns expansion under efterkrigstiden. Det var under de här studerade decennierna inte självklart att de regionala aktörerna prioriterade en kustjärnväg som den
mest angelägna regionala reformen. Tillsammans med att de höga institutionella trösklarna i järnvägpolitiken förklarar detta att frågan inte slutfördes.
I och med regimförändringen hade de regionala aktörerna förlorat inflytande över
den järnvägspolitiska dagordningen, vilket bara in undantagsfall kunde återtas. De
gånger de regionala ansträngningarna nådde en viss framgång var när man lyckades hitta alternativa arenor att verka på för att påverka järnvägspolitiken. Norrlandskommittén
var i det sammanhanget betydelsefull eftersom den hade ett visst mandat över järnvägspolitiken, utan att vara helt dominerad av Järnvägsstyrelsen. Den utgjorde dock ett undantag. I de flesta andra utredningar togs större hänsyn till SJ och de regionala aktörerna hade liten eller ingen åtkomst till utredningsprocessen, med ett ogynnsamt utfall för
en norrländsk kustjärnväg till följd.
En konsekvens av detta var att det var svårt att skapa effektiva intressegrupper och
hålla samman dem över tid över tid. Konkurrensen från andra frågor på den regionala
dagordningen och svårigheterna att nå framgång, fick de regionala eliterna att söka sig
mot andra frågor. Kustjärnvägsfrågan lämnade dock aldrig den regionala dagordningen
helt, utan låg latent som en fråga att lyfta om tillfälle bjöds. Frågan om en förlängning
av Ostkustbanan fortsatte att visa up en stark flexibilitet som lösning, och kunde hakas
på en mängd nya problem, som regionalpolitik och miljöfrågor.
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När välfärdsstaten, flygplatserna och vägnätet väl var utbyggt banades, i samband
med den institutionella omvandlingen av järnvägssektorn under 1980-talet vägen för
kustjärnvägens återkomst på den regionala dagordningen. Under denna period slog också den regionala ekonomiska strukturomvandlingen igenom fullt ut i agerandet för kustjärnvägen. Aktörer och argument från de klassiska industribygderna i framför allt Örnsköldsvik, kombinerades med sådana från den snabbt växande utbildnings- och servicestaden Umeå. Detta skulle, som vi skall se i nästföljande del, bli avgörande i den framgång som kustjärnvägsfrågan fick efter 1988.
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DEL IV –
Den regionala intressegruppen
under 1988 års trafikpolitiska regim:
Botniabanan 1988-1998

6. Botniabaneidén
formuleras 1988-1994
En gammal idé i ny skepnad?
- Botniabaneidén och Botniabanegruppen skapas
Bildandet av Botniabanegruppen
Den 31 januari 1989 samlades representanter för kommuner och näringsliv i Västerbotten och Västernorrland till ett möte på Hägglund & Söner i Gullänget.1 Mötet behandlade dels planerings- och utredningsläget för kustjärnvägen, vilket konsulten Stellan Lundberg föredrog. Dessutom diskuterades hur de regionala aktörerna skulle organisera sitt fortsatta arbete för att få järnvägen, numera döpt till Botniabanan, till stånd.
Mötet beslöt att skapa ett organiserat samarbete i syfte att få banan byggd, vilken skulle
gå vidare med fördjupade utredningar och bandelsundersökningar.2
Därigenom hade Botniabanegruppen, det bärande elementet i 1990-talets regionala
intressegrupp i kustjärnvägsfrågan, bildats. I praktiken ärvde man både målsättningar och
1

2

Värd för mötet var Anders Dahlberg, VD Hägglunds Traction, och mötet hölls också på Hägglund
& Söners kontor i Gullänget. Mötets ordförande kom att bli Ove Hägglund MoDo. Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den 31 januari
1989”.
Gruppen som bildades skulle bestå av fyra typer av undergrupper. Dels en intressegrupp, som samlade alla intresserade regionala aktörer. Dels en ledningsgrupp, som bestod av Örnsköldsviks industrigrupp, Handelskamrarna i Västernorrland och Västerbotten, NCC och Skanska, konsulterna
Stellan Lundberg och Lars Sundholm samt kommunerna i stråket från Umeå till Härnösand. Till
detta kom en arbetsgrupp bestående av byggföretagen och konsulterna, samt fyra bandelsgrupper
som arbetade med aspekter på specifika bandelar mellan Umeå och Sundsvall. Botniabanegruppens
arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den 31 januari 1989”.
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aktörer från 1980-talets försök att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd. Målet för
gruppen var likaledes tydligt: att få staten att investera i en höghastighetsjärnväg för gods
och persontrafik längs kusten, från Umeå till Sundsvall. Planeringen av arbetet inriktades
på att Botniabanan skulle rymmas i Banverkets långsiktsplanering för 1991-2000.3
Under sina första år arbetade Botniabanegruppen på fyra olika plan för att genomföra
sina mål. För det första bestämde man vilken sträcka man ville att den framtida Botniabanan skulle ha. Den sträckning man valde var att dra den nya järnvägen från Nyland,
utanför Kramfors och vidare nordöst mot Örnsköldsvik, snarare än att ta en direkt rutt
längs med kusten. Detta medförde visserligen en längre rutt, men det ökade kundunderlaget genom att Kramfors kom att bli med i underlaget till banan. Dessutom hade det
alternativet bättre kopplingar till Norra Stambanan och en mer lättbebyggd terräng, vilket fick vågskålen att definitivt väga över till Nylandsalternativet.4 Den i Umeå sedermera så kontroversiella östra ingången till staden var emellertid redan från början det dragningsalternativ som valdes. Det gav en bättre anslutning till Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, samt öppnade för en förlängning norrut.5
För det andra arbetade man med att skapa ett underlag för gruppens lobbyarbete.
Underlaget bestod framför allt av en förundersökning av järnvägssträckningen, i form
av lönsamhetskalkyler, byggkostnadsberäkningar och kommunal planering av dragningen. Redan på mötet då Botniabanegruppens organisation klubbades föredrog konsulten Stellan Lundberg de viktigaste orsakerna till att satsningen skulle bli samhällsekonomiskt lönsam, vilket presenterade argument som skulle visa sig anmärkningsvärt stabila
över tid.6
För det tredje arbetade Botniabanegruppen för att skapa en finansiell grund för sitt
arbete. Till en början ålades gruppens ledamöter att gå med tiggarstaven bland kommuner och företagsorganisationer i regionen. I en första vända skulle 600 000 kronor samlas
in, från näringslivet, kustkommunerna och de båda länsstyrelserna. Detta skulle för att
3

4

5

6

Detta påverkade bland annat timingen i utrednings och opinionsbildningsarbetet för banan. Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 11 december 1989”.
Se diskussionerna i Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan
i Örnsköldsvik den 31 januari 1989” samt ”Minnesanteckningar Bandelsgrupp 1 och 2 den 7 april
1989”.
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Bandelsgrupp 3 24 april 1989”samt ”Minnesanteckningar Bandelsgrupp 1, 2 och 3 17 maj 1989”.
Bland annat pekade Lundberg på Botniabanan som ett sätt att knyta samman de lokala arbetsmarknaderna och få dem att fungera bättre samt förbättra företagens kompetensförsörjning Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den 31
januari 1989”.
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bekosta administration och ett fördjupat undersökningsarbete. Det blev dock snart uppenbart att både kostnaderna och intäkterna för intressegruppen utvecklade sig ogynnsammare än vad man först hade räknat med. Ett ständigt återkommande inslag på gruppens dagordning blev därför att finna ett stabilare system för att få de regionala aktörerna att finansiera Botniabanegruppens arbete.7
För det fjärde användes dessa år till att knyta allianser och skapa legitimitet för Botniabanegruppen hos de regionala aktörerna. Man arbetade medvetet för att sprida information om gruppens arbete och få en vid regional förankring.8 Detta samtidigt som
man påbörjade ett lobbyarbete mot regeringen och Banverket för att förankra idén om
Botniabanan.
Nya förslag och möjligheter under 1990-talskrisen
I försöken att få med Botniabanan i stomnätsplaneringen presenterade Botniabanegruppen en idéstudie 1990 som visade på en samhällsekonomisk lönsamhet.9 Till detta lades att
även SJ ansåg banan bevisligen lönsam i sin remiss inför 1991 år stomnätsplan. Detta var
dock inte tillräckligt för att få med banan i 1991 års Stomnätsplan. Banverket ansåg visserligen att banan kunde ha en samhällsekonomisk lönsamhet, men andra projekt hade högre prioritet. Utan särskilda pengar från staten saknades investeringsutrymme för Botniabanan. Det konkreta utfallet av detta blev att Banverket tog över frågan om planeringen av
Botniabanan inför kommande planeringsomgångar, och genomförde en egen samhällsekonomisk utredning av Botniabanans lönsamhet.
Detta realiserade samtidigt frågan om Botniabanegruppens fortsatta existens. Var det
någon idé att fortsätta arbetet när Banverket ”tagit över stafettpinnen” kring planeringen av banan? Vilken strategi skulle i så fall användas och mot vem skulle den riktas? Att
arbetet i gruppen skulle fortsätta var man tämligen överens om. Dessutom skulle man i
det fortsatta arbetet betona ett antal faktorer som talade till banans förmån. Dessa inbegrep banans positiva långsiktiga effekter för arbetsmarknadens förbättrade funktion och
Botniabanan kombinerade regional balans med samhällsekonomisk effektvitet. Det bedömdes inte längre vara lönt att arbeta mot Banverket centralt. Målet för Botniabanegruppen måste istället bli att påverka så att det skickades signaler från politiskt håll till
Banverket att gå vidare i frågan.10 Nyckeln till detta var att intensifiera lobbyarbetet.11
7

8
9

Detta började redan på det första mötet då länsstyrelsen i Västernorrlands län inte vill bidra med
kontanta medel, så att näringslivet fick ta på sig att stå för deras andel. Botniabanegruppens arkiv:
”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den 31 januari 1989”.
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Ledningsgruppens protokoll 30 maj 1989, § 3:6”.
Botniabanegruppens arkiv ”Botniabanan utredningsetapp III 1990-10-01”.
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Vintern 1991/92 inträffade en rad omvärldsförändringar som påverkade inriktningen på det fortsatta intressegruppsarbetet. Till att börja med gjorde regeringsskiftet efter
valet 1991 att Botniabanegruppen sonderade om det nya politiska läget medförde nya
möjligheter för ett genomförande av Botniabanan.12 Samtidigt resulterade valet i regionala maktskiften, vilket gjorde att nya aktörer, med delvis nya kontaktnät, kom med i
gruppens arbete. Bland annat medförde detta att de borgerliga kommunalråden i Umeå
fick plats i Botniabanegruppen. Dessutom började Örnsköldsviks starke man, kommunalrådet Vidar Fahlén, sig att trappa ned och ersattes av Elvy Söderström, även hon socialdemokrat. Dessa förändringar stärkte gruppens förhoppningar om framgång, speciellt som Söderström sedan sin tid som riksdagsledamot hade goda kontakter i rikspolitiken, och där verkat för Botniabanan.
Samtidigt försämrades de ekonomiska konjunkturerna. Den paradoxala effekten av
detta blev en förändring i arbetsmarknads- och infrastrukturpolitiken, som kom att tjäna järnvägslobbyns syften. 1990-talskrisens utbrott gav bland annat exportindustrin problem med en dramatiskt stegrad arbetslöshet som följd. Detta slog inte minst hårt mot
den del av Norrlandskusten som redan innan krisen haft en svagare arbetsmarknad och
ett exportintensivt näringsliv. Regeringens krisbekämpning och arbetsmarknadspolitik
kom också i hög grad att inriktas mot infrastrukturinvesteringar. Den sammantagna effekten av detta blev att intresset bland de regionala aktörerna för att få banan till stånd
ökade påtagligt, samtidigt som nya möjlighetsfönster öppnade sig i samband med att
gamla investeringsplaner för infrastrukturen revs upp.13
I december 1991 kom Banverkets samhällsekonomiska bedömning över Botniabanan,
vilken utarbetats i samarbete med bland annat Botniabanegruppen. Utredningen visade
på stor samhällsekonomisk lönsamhet för investeringen. Detta, samt att det fanns en bred
regional enighet bakom projektet, kom Botniabanegruppen att göra ett stort nummer av
i sitt arbete för banan.14 Målet var att, inte minst mot de försämrade konjunkturerna, för10
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Den relativt livliga diskussionen kring dessa frågor finns återgiven i Botniabanegruppens arkiv
”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §6”.
Eller som Umeå kommuns representant Bo Sjöstedt utryckte det i ”Man måste ha uthållighet, svänga
partiopinioner, övertyga inlandsbor, människor längs nuvarande stambanan etc.” Botniabanegruppens
arkiv ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §6”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 25 oktober 1991”.
Kopplingen mellan arbetsmarknadsproblematiken och kommunikationsfrågorna var ett vanligt
tema när norrländska aktörer agerade motregeringen. Vanligen buntades flera frågor, som Höga
Kusten-bron och Botniabanan, samman som en lösning på den regionala arbetslöshetsproblematiken. RADC K1992/3886/3 ”Skrivelse Örnsköldsviks kommun till Arbetsmarknadsminister Börje
Hörnlund” och K1992/3537/3 ”Skrivelse Kramfors kommun ’Öppet brev till regeringen’ ”.
Se strategidiskussionen inför offentliggörandet av utredningen i Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 25 oktober, §6”.
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söka få regeringen att forcera projekteringen av banan.15 Utrednings- och opinionsarbetet
från Botniabanegruppen skulle få Botniabanan att rymmas i den revidering av Banverkets
Stomnätsplan som skulle genomföras under 1994.
I linje med detta fattade Botniabanegruppen beslut om att genom Stellan Lundberg
genomföra en egen helhetsutredning över banan för att komplettera den kalkyl som
Banverket redan genomfört. Under 1993 sammanställdes Botniabanegruppens slutrapport som presenterades i oktober 1993.16 Botniabanegruppens slutrapport sammanföll
medvetet med slutfasen av framtagandet av Banverkets stomnätsplan 1994-2003. Under
åren som gått sedan förra planeringsarbetet 1991 hade Banverkets inställning förskjutits
ytterligare i positiv riktning för Botniabanan. Trots detta kom Botniabanan ändå inte att
rymmas inom stomnätsplanen med existerande ekonomiska ramar. Dock ansåg Banverket att banan var lönsam och borde genomföras på sikt.17 Med hänvisning till ett akut
investeringsbehov i det norrländska järnvägsnätet föreslog Banverket i vilket fall ett investeringsprogram för Norra Stambanan, oavsett om staten tillsköt särskilda medel för
Botniabanan eller inte.
Infrastrukturpropositionen från 1993 kom dock att innehålla ett förslag om att rusta upp Ådalsbanan till snabbtågsstandard mellan Sundsvall och Kramfors under tioårsperioden, som en första etapp. För delen Kramfors och norrut skulle en särskild utredning genomföras.18 Detta förlag kom att intensifiera arbetet från både Botniabanegruppen och andra aktörer att försöka få in fler delar av Botniabanan i beslutet, eller få en
tidplan för när hela banan skulle vara byggd. Även en rad motioner i riksdagen från regionala riksdagsledamöter från alla partier utom Ny demokrati, yrkade på att en förprojektering skulle genomföras snarast och att en plan för arbetet skulle slås fast.19 I riksdagsbehandlingen frikopplades, till skillnad mot för i propositionen, oftast ett nybygge
15
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RADC K1992/693/3 ”Botniabanegruppen ’PM - Strategi för Botniabanan 28 december 1991, aktualiserad 19 februari 1992’ ”.
Botniabanegruppens arkiv ”Botniabanan- Ett viktigt projekt för svensk konkurrenskraft 1993-10-01”

Kritiken från regionalt håll mot Banverket blev också bitvis hård när regeringen skulle klubba Banverkets investeringsplaner. Bland annat menade man att verket inte agerade i enlighet med sina
de målsättningar om miljö, tillgänglighet och regional balans som stipulerats i 1988 års beslut. Se
bland annat RADC K1993/352/3 ”Skrivelse Örnsköldsviks kommun 29 januari 1993”.
Den särskilda utredningen skulle föra en dialog med regionens intressenter om utbyggnaden, möjligen med uppgift att säkra regional delfinansiering. Dessutom skulle regionen ta ett större trafikansvar för banan, vilket tyder på en vis misstro mot lönsamheten i trafiken från regeringens sida.
Proposition 1992/93:176.
Motion 1992/93:T62 (Gudrun Schyman m.fl.(v) ); Motion 1992/93:T73 (Elvy Söderström m.fl.);
Motion 1992/93:T96 (Georg Andersson m.fl. (s)) samt Motion 1992/93:T651 (Stefan Attefall
m.fl.(kds, m, fp, c) ).

141

av Botniabanan från en upprustning av Ådalsbanan. En upprustning av den senare järnvägen skulle inte per automatik ses som en första etapp av den förra banan. Som en första etapp på Botniabanan föreslogs istället ett spår mellan Husum-Örnsköldsvik, samt
en elektrifiering av Mellanselsbanan, vilket skulle ha goda effekter för MoDo och börja
generera samhällsnytta omedelbart i väntan på att resten av banan skulle färdigställas. I
slutändan kom Trafikutskottet att gå motionärerna till mötes, och överlät till Banverket
bestämma vilken bana de ville bygga som en första etapp på Botniabanan.20
När Banverkets stomnätsplan sedermera klubbades av regeringen våren 1994, var också ett spår till Husum med som en första etapp på Botniabanan. Regeringen hade dock
lagt in en brasklapp i beslutet. Husum-spåret inte skulle byggas utan garantier om att
banan skulle nyttjas i tillräckligt stor takt samt att stickspår till industrianläggningarna
skulle bekostas av industrierna själva. I praktiken lade detta ett stort finansiellt ansvar på
MoDo. Vidare skulle staten utse en särskild utredare att studera förutsättningarna för
byggandet av resten av banan.21
De positiva omdömena och beslutet om Husumspåret till trots var detta i praktiken
ändå ingen seger eftersom ingen tidsplan om resten av Botniabanan upprättats. Dessutom var MoDo motvilligt att göra de utfästelser som regeringen krävde. Efter viss intern diskussion bestämde sig dock Botniabanegruppen att inte heller den här gången ge
tappt, utan istället rikta om sitt opinions- och lobbyarbete mot att få staten att i särskild
ordning skjuta till investeringsmedel till bygget.22 Från de regionala aktörernas sida började man även att lyfta fram sin tolkning att staten i och med detta beslutat om ett bygge av hela banan i argumenteringen för den nya järnvägen.
När det parlamentariska läget åter förändrades och regeringsmakten genom den socialdemokratiska valsegern växlade hösten 1994, ändrades förutsättningarna igen. Dels
rubbades den regionala maktfördelningen, vilket åter påverkade personsammansättningen i Botniabanegruppen.23 Än viktigare var de fortgående förändringarna inom
transportpolitiken, som resulterade i att Kommunikationskommittén, KomKom tillsattes, med uppgift att ta ett helhetsgrepp på den svenska transportpolitiken. Samtidigt
20
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Utskottet markerade även att det ansåg att villkoren medverkan från regionala intressenter i Botniabanan skulle ske på samma villkor som i utbyggnaden av det övriga järnvägsnätet. 1992/93:TU35.
Regeringens skrivelse 1993/94:170 1993/94:TU30.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 11 oktober 1993”.
Bland annat medförde det att Umeås nya socialdemokratiska kommunalråd Lennart Holmlund
blev med i gruppen. I samband med rockaderna på posterna tillfrågades Umeå universitets rektor Sigbrit Franke om hon ville delta i gruppens arbete. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Protokoll Ledningsgruppen 17 november 1994”.
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tillsatte staten hösten 1994 en Botniabaneutredning som i enlighet med tidigare beslut.
Båda dessa utredningar kom att möta en fullt mobiliserad regional intressegrupp kring
Botniabanan. Men innan vi skall studera utvecklingen i det fallet skall vi i resten av detta kapitel se på hur intressegruppen kring Botniabanan växte fram under dess första år.

Botniabanans förespråkare
Den regionala politiska eliten
Det fanns en markant kontinuitet i den regionala politiska elit som verkade för den norrländska kustjärnvägen både före och efter 1988. De tyngsta aktörerna kom från samma
kommuner, Örnsköldsviks och Umeå, som också varit stommen i 1980-talets försök att få
en förlängning av Ostkustbanan till stånd. Dock var alla kommuner längs den planerade
banan från Umeå till Härnösand med i gruppen, om än med stor variation i deltagandet
och på vilken nivå man lät sig representeras.24 Sedan gruppens arbete börjat anslöt Sundsvall och Timrå samt Sollefteå till Botniabanegruppen.
Från början fanns en tydlig axel inom Botniabanegruppen mellan Umeå och Örnsköldsvik. Det var de kommuner som hade mest att tjäna på tillkomsten av banan.
Framför allt Örnsköldsvik var relativt isolerat i transporthänseende och hade också en
stagnerande utveckling relativt den växande universitetsorten Umeå i norr. De båda
kommunernas starka engagemang yttrade sig bland annat i att dessa kommuner deltog
i gruppens arbete med representanter från högsta politiska nivå, och också mest aktiva i policyskapandet och det strategiska arbetet inom gruppen. Det var också ofta något
av kommunalråden från de båda städerna som fick företräda gruppen i medierna, vilket
inte alltid ansågs oproblematiskt.25 Efter 1991 kom Örnsköldsviks nya kommunalråd,
Elvy Söderström att få en allt mer markerad ledarroll i gruppen Även om Umeå tillhörde kärnkommunerna var det inte alltid de företräddes på högsta politiska nivå i arbetet
inom Botniabanegruppen.26
Efterhand kom Kramfors kommun att engagera sig starkt i Botniabanegruppen, vilket på sikt ledde till att det växte fram en trojka av starkt pådrivande kommuner i ledningen för Botniabanegruppen. Det socialdemokratiska kommunalrådet i Kramfors,
Christer Nilsson, hade under åren kring 1990 redan etablerat ett nära samarbete med
24
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Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 17 november 1994”.
Det var heller inte alltid Umeå lät sig representeras av sina kommunalråd i Botniabanegruppens arbete, vilket var mer regel än undantag i fallet Örnsköldsvik. Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll
1989-1998”.
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de omkringliggande kommunerna, framför allt Örnsköldsvik, i olika frågor, inte minst
kring den planerade nya bron över Ångermanälven och E4-sträckningen genom Höga
Kusten, som ersättning till Sandöbron.27 Även om inte Nilsson kom att utåt sett ha samma höga profil som Elvy Söderström, kom Kramfors kommun tydligt ändå att spela en
allt större roll i Botniabanegruppens inre arbete, genom underhandskontakter och utredningsarbeten.
De kommunalråd som på detta sätt kom att engagera sig för Botniabanans tillblivelse
och utgjorde något av Botniabanegruppens inre kärna hade osedvanligt goda egenskaper
för ett intressegruppsarbete av detta slag. De hade ett brett kontaktnät både inom regionen och nationellt, vilket kunde användas till att driva järnvägsfrågorna. Av särskilt stor
vikt var att ledande kommunala aktörerna, hade väl upparbetade kontakter in i det socialdemokratiska partiet, som kombinerade regeringsinnehavet med en mycket stark regional position i kommuner och landsting. Därigenom hade den regionala socialdemokratiska eliten erhållit en slags senioritet i det politiska systemet vilket bland annat förde
med sig ett brett partiinternt kontaktnät och strategiska positioner i partiorganisationerna.28 Ett exempel på detta är att Botniabanegruppen under samtliga år 1988-1995 hade
en ledamot i socialdemokraternas partistyrelse och dess än mer inflytelserika verkställande utskott, VU. Även under den borgerliga regeringen efter 1994 kunde dessa kontakter
mot den nationella arenan till viss del bibehållas, då även regionens borgerliga politiker
hade kontakter mot den nationella nivån, som nu kunde utnyttjas till fullo.29
Kommunpolitikernas roll inom gruppen att stärkas alltmer. Den starka pådrivande roll
som det regionala näringslivet spelade i början av Botniabanegruppens verksamhet avtog.
I dess ställe kom de lokala politikerna att ta ett större ansvar för intressegruppens arbete.
Vid sidan av kommunerna engagerade sig även de länsövergripande organen i arbetet
för Botniabanan, om än med en lägre aktivitetsgrad. De båda länsstyrelserna kom efter
något år att delta i arbetet för Botniabanan. Framför allt var det från Botniabanegrup27
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Den regionala uppslutningen kring Höga Kusten-bron var generellt sett stor i regionen. Det fanns
ett tidvis samarbete mellan så gott som alla kommuner längs E4 från Härnösand till Skellefteå
kring bron. RADC K1992/3429/3 ”Skrivelse Härnösands, Örnsköldsviks, Umeå, Kramfors, Nordmalings, Skellefteå kommuner”.
Detta reflekterades också i att fackföreningarna ofta slöt upp bakom järnvägen och även periodvis
verkade inom Botniabanegruppen. Detta resulterade bland annat i en intensiv facklig agitation för
järnvägen inför olika propositioner, huvudsakligen utifrån arbetsmarknadsskäl. Se deras skrivelser
i RADC Regeringsakt 19930304:10.
Bland annat arbetade regionens folkpartister direkt mot sina företrädare i regeringskansliet för att få
till stånd bättre skrivningar om Botniabanan RADC SB1993/1228/SB ”Uttalande av Norrlands folkpartister om Botniabanan” och ”Botniabanan i propositionen – utvecklande synpunkter” Se även
RADC K1992/868/3 ”Brev Kds Umeå till Mats Odell 4 mars 1992”.
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pens sida man ansåg det vara av avgörande betydelse att få med länsstyrelserna i arbetet.30 De olika landshövdingarna kom aldrig att landshövdingarna bli regelrätta ledamöter i Botniabanegruppen.31 De kom dock i olika utsträckning att på informell bas arbeta med gruppen, bland annat i utformningar av strategier för det fortsatta påtryckningsarbetet.32 Landshövdingarna författade även skrivelser med krav på bland annat att Banverket skulle integrera Botniabanan i sin stomnätsplanering eller att regeringen skulle
tillskjuta medel för en kustjärnväg. Detta skedde ofta över länsgränserna i linje med det
samarbete vi tidigare kunnat se mellan de norrländska länsstyrelserna i trafikfrågor.33 Effekten och omfattningen av deras arbete är svårbelagt, men det är åtminstone tydligt att
man från Botniabanegruppens interna diskussion ansåg deras medverkan som mycket
värdefull.34 Samtidigt med länsstyrelserna engagerades även länsarbetsnämnderna i de
båda länen i gruppens arbete. Detta bidrog till att förstärka arbetsmarknadsargumentationen kring Botniabanan.
De båda landstingen kom också efterhand att engagera sig för Botniabanan. Deras
engagemang framstår dock i jämförelse med länsstyrelserna som än mer sporadiskt och
mindre pådrivande.35 De var också i huvudsak representerade på tjänstemannanivå. De
bidrog huvudsakligen förutom en viss finansiering, med positiva remisser och underlag och argumentation till diskussionen kring kopplingen mellan järnvägen och offentlig sektor. Eftersom landstingen även var huvudägare i länstrafikbolagen kom de den vägen att agera indirekt kring Botniabanan. Dock förändrar det inte den generella bilden
att detta på politiskt håll framför allt var ett projekt som kommunerna drev, främst i samarbete med länsstyrelserna och aktörer från andra sektorer.
Det regionala näringslivet
Det andra benet i aktörsuppsättningen kring Botniabanan var det regionala näringslivet.
Under Botniabanegruppens första år var näringslivets representanter drivande i gruppens arbete, vilket reflekteras i att de ofta var sammankallande, och de stod för lokaler
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 11 december 1989”.
De landshövdingar som tjänstgjorde under åren 1989-1998 var i Västernorrland Ingemar Öhrn
(1989-1995) och Börje Hörnlund (1996-2000) och i Västerbotten Sven Johansson (1978-1991),
Görel Bohlin (1992-1995) och Georg Andersson (1995-2001).
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 11 december 1989”.
Stellan Lundberg deltog också i detta utredningsarbete. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 16 maj 1991”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 11 december 1989” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 14 mars 1990”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”
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på exempelvis på MoDo:s kontor i Husum eller på Hägglunds Vehicles huvudkontor i
Gullänget.36 Det var också i inledningen näringslivet som stod för det mesta av pengarna till förundersökningen.
De enskilda företag som utan jämförelse var mest aktiva i sitt engagemang för Botniabanan var MoDo och Hägglunds. De var stadigt representerade i Botniabanegruppen,
ibland på högsta nivå. De var också drivande i policyskapandet i projektet. Dessa båda
företag hade också, som vi tidigare sett, en historia av att under en lång tid haft järnvägsfrågorna högt på sin agenda. De hade också specifika transportlösningar de var angelägna om att se realiserade. MoDo hade ända sedan mellankrigstiden agerat för att få
en järnvägsanslutning till sin fabrik i Husum, vilket var krav man nu gav förnyad aktualitet. Hägglunds hade, som visserligen fått en anslutning via järnvägstunnel till sin fabrik i Gullänget, men nyttan av denna koppling hotades att minska i och med att banan Örnsköldsvik-Mellansel allt mer kommit att försummas i. Samtidigt var befintliga
stationsområden och terminaler i Örnsköldsvik var i stort behov av upprustning för att
passa Hägglunds behov.
Det företag som var särskilt aktivt i järnvägsfrågan var MoDo. De arbetade även vid
sidan av Botniabanegruppen för att försöka säkerställa ett byggande av ett Husumspår,
framför allt inför fastställandet av 1994 års stomnätsplan för Banverket. I slutändan fick
detta dock den konsekvensen att MoDo av regeringen och Banverket ålades att lägga garantera frakter av vissa mängder volymer för att banan skulle byggas. Det var också något
som MoDo till sist, motvilligt, gick med på mot slutet av 1993. Dock sköt man frågan
om vem som skulle betala stickspåret från Husum till fabriksområdet på framtiden.37
Dessa var dock inte de enda enskilda företag som direkt engagerade sig inom ramen
för Botniabanegruppen. Även den regionala byggindustrin var företrädd i genom Skanska och NCC. Dessa skulle dra direkt nytta av byggnadsinvesteringar i miljardklassen i regionen. Byggföretagen spelade en i högsta grad aktiv roll inom Botniabanegruppen, både
vad gäller policyskapande och opinionsarbete, samtidigt som de bidrog med sakkunskap
om byggmarknaden och konstruktionskostnader.38 Dessa företag kom att förbli aktiva i
Botniabanegruppen under hela perioden, även om deras roll minskade något över tid.
Vid sidan av de enskilda företagen fanns även handelskamrarna i Norra Ångermanland respektive södra Västerbotten med i Botniabanegruppen redan från ett tidigt sta36
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Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den
31 januari 1989”.
Nya Norrland 18 december 1993 ”MoDo ger klartecken till Botniabanans första etapp”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den
31 januari 1989”.
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dium, och spelade en aktiv roll redan från början. Samarbetet mellan handelskamrarna
var i sin tur i linje med hur dessa tenderade att agera gemensamt inför norrländska infrastrukturfrågor.39 Handelskamrarna fungerade också som en kanal mellan Botniabanegruppen och det övriga näringslivet i regionen. Detta bland annat för att förankra projektet i näringslivet, inhämta information för undersökningar och rekrytera nya aktörer till gruppens arbete.40 Även andra näringslivsorganisationer med regional förankring,
som Företagarnas Riksorganisation, stödde, åtminstone tidvis Botniabanegruppens arbete, men arbetade aldrig inom den.41
Näringslivsaktörerna kom att fylla ett flertal funktioner i arbetet för Botniabanan
både inom och utom Botniabanegruppen. De gav opinionsmässigt och finansiellt stöd
dess arbete samt bidrog till underlaget för de olika undersökningarna. De gav även tillgång till nätverk och kontaktytor som till stor del var annorlunda jämfört med vad politikerna i gruppen hade. Dels mot de mindre och medelstora företagen, skogsägarna och
åkerierna i regionen, dels nationellt mot olika branschorganisationer och regionala storföretag vars huvudkontor låg utanför Norrland. Här kan man direkt konstatera att detta var effektivare på den regionala än på den nationella nivån.42 Genomslaget på den nationella nivån var däremot betydligt svalare, och Botniabanegruppens initialt formulerade målsättningar om att mobilisera fler näringslivsaktörer än de som från början var inblandade för banan kom ofta på skam.
Även om näringslivet varit drivande i arbetet för banan tenderade deras roll att minska något över tid. Som konstaterats kom också näringslivsagerandet att allt mer koncentreras till at i huvudsak bli en fråga för handelskamrarna och de stora Örnsköldsviksföretagen. Näringslivet i Umeå var mindre engagerat, vilken i sin tur kan ha berott på att
staden dels inte var lika industrität, men också på att dess stora industrier, som Volvo
och SCA, varken var ägt eller hade huvuddelen av sina företag i regionen, viket gjorde
dessa företag svårare att engagera för frågan.43 Följden av detta kom att bli att Botniabanan allt mer kom att bli en fråga som drevs av de regionala politikerna och ett par större näringslivsaktörer.44
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Se RADC K/1992/1895/3 ”Gemensam skrivelse angående Vedabron Handelskamrarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland Jämtland 25 maj 1992”.
Botniabanans arkiv: ”Protokoll ledningsgruppen 20 februari 1989”.
RADC K93/1133/3 ”Brev Företagarnas Riksorganisation, Västerbottensdistriktet till Mats Odell
april 1993”.
Betydelsen av detta diskuterades bland annat i Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar
Ledningsgruppen 17 november 1994”.
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Inställningen till Botniabanan i den statliga järnvägssektorn
Den direkta effekten av införandet av 1988 års trafikpolitiska beslut var att aktörer inom
järnvägssektorn för första gången sedan den duala järnvägspolitiska regimen försvann
deltog i arbetet för en norrländsk kustjärnväg. Båda delarna av det 1988 delade SJ kom
snart att bli starkt inblandade i och ha ett nära samarbete med intressegruppen kring
Botniabanan. SJ kom att ha ett mycket nära samarbete med Botniabanegruppen under
dess första år.45 Det var framför allt SJ:s regionkontor i Sundsvall som kom att representera SJ i gruppen.46 Dessutom deltog ledamöter från SJ Stab, som arbetade med strategisk utveckling. Samtidigt fick Botniabanan öppet stöd från den högsta SJ-ledningen,
som tillstyrkte projektet.47 Till kontakterna mellan SJ och Botniabanegruppen kan också läggas att Stellan Lundberg även genomförde utredningar åt SJ. Inför beslutet om
Banverkets stomnätsplan 1991-2000 gav SJ ett mycket positivt remissutlåtande och tillstyrkte att Botniabanan i sin helhet skulle byggas under perioden.48 Intressegruppens
formering och effektivitet kom att påverkas positivt av SJ:s engagemang under dessa år.
Kvaliteten förbättrades och kostnaderna minskade för framtagandet av beslutsunderla43
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Även om det var ovanligt var det inte helt omöjligt för Botniabanegruppen att samla fler näringslivsaktörer bakom banan. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Bygg Botniabanan nu! Uttalande från
Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Västernorrlands och Jämtlands
läns Handelskammare, ASSI, ICA, MoDo Paper, MoDo Skog, SSAB, KarolinInvest, SCA, Volvo,
Graningeverken, Inexa, Boliden Hägglunds vehicle, Hägglunds Drives samt McGregor Hägglunds
13 december 1993”.
Detta syns inte minst i de interna strategidiskussionerna som ofta behandlade behovet av integrera
näringslivsaktörerna mer i arbetet och finansieringen. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 2 juni 1992”.
Redan i samband med det första mötet med Botniabanegruppens ledningsgrupp hade det genomförts en träff med en samrådsgrupp från SJ/Banverket. Botniabanegruppens arkiv: ”Ledningsgruppens protokoll 20 februari 1989” samt Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 15 november 1989”.
Tack vare omorganisationer ändrades både namnet och ansvarsområdet för kontoret i Sundsvall
ett flertal gången mellan 1989-1996. Emellertid fanns det en stark kontinuitet med vilka individer
inom SJ som hade kontakter gentemot Botniabanegruppen. Botniabanegruppens arkiv: ”Ledningsgruppens protokoll 20 februari 1989”.
SJ:s generaldirektör Stig Larsson gjorde bland annat ett positivt utspel på regeringens miljööverläggningar om miljöfrågorna på Harpsund, om att Botniabanan borde prioriteras. Detta ledde till
att ledningsgruppen konstaterade att förutsättningarna för Botniabanan avsevärt förbättrats. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 15 november 1989, §2” samt Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppens uppvaktning av SJ:s Generaldirektör Stig Larsson 11 december 1989”.
De förslag som SJ tillstyrkte skulle byggas var förutom Botniabanan en stor del av Nordlänken och
en första etapp av Götalandsbanan. Botniabanegruppens arkiv: ”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets förslag till stomnätsplan 1991-2000 1990-10-31”, s 49.
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get när SJ expertis till kostnads- och intäktsberäkningarna för banan.49 SJ:s medverkan
gav också en ökad legitimitet på nationell nivå för den regionala intressegruppen samtidigt som det medförde en moralhöjning för de regionala aktörerna att ha trafikföretaget på sin sida.
SJ:s intresse för Botniabanan under denna period bottnade i ett intresse av att få trafikeringsrätten på banan, som man bedömde som lönsam ur både godssynpunkt, och
för persontrafik. Botniabanan kopplades samman med SJ-krav på förbättringar i Ådalsbanan och Ostkustbanan för att kunna skapa ett sammanhängande huvudstråk i Norrland. Detta tydliggör de preferensförändringar mellan det gamla och det nya SJ, som det
järnvägspolitiska regimskiftet medförde. Ett SJ som inte behövde ta ansvar för kostnaderna för att anlägga eller underhålla spåren kunde snabbt överge sin tidigare negativa
inställning till banan och istället se den som en potentiell framtida affärsmöjlighet. 50
Efter 1992 minskade SJ:s aktivitet i Botniabanegruppen och den övriga politiska beslutsprocessen kring Botniabanan. SJ:s regionala personal fortsatte att delta i Botniabanegruppens möten, om än möjligen med något minskad aktivitetsgrad än tidigare.51 Dock
minskade kontakterna med SJ:s ledning och SJ:s engagemang och visionsarbete avtog.52
Orsakerna till detta är svåra att annat än spekulera kring. Delvis kan det ha att göra med
finansiella svårigheter för SJ, eftersom den nya snabbtågstrafiken inte blev lika lönsam
som beräknat samtidigt som kostnader ärvda från gamla SJ tyngde resultatet. Detta kan
ha kombinerats med en minskad tro på lönsamheten i den nya järnvägen. Dessutom var
SJ med som aktör i ett flertal andra parallella infrastrukturprojekt. Dessa konkurrerade
om samma statliga investeringsmedel, dels kostade både politiska och ekonomiska resurser, vilket tvingade fram en prioritering från SJ:s sida. Trots detta började SJ inte att aktivt
motarbeta den nya banan, vilket kanske heller inte borde förvåna, med tanke på att SJ i
förlängningen tjänade på en överföring av trafik och ökade passagerarvolymer på järnvägen totalt sett. Dessutom skulle SJ inte, till skillnad mot under den helstatliga järnvägsregimen, bli tvingade att upprätthålla trafik på den kommande Botniabanan även om den
skulle visa sig olönsam.
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Exempelvis skedde en kontinuerlig kunskapsöverföring från SJ till Botniabanegruppen om utredningar, argumentation eller händelseutvecklingen i den transporpolitiska beslutsprocessen. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 17 oktober 1989”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 17 oktober 1989” samt ”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets förslag till stomnätsplan 1991-2000
1990-10-31”, s 49f.
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”.
Samarbetet med SJ om propagerandet för nya spår avtog exempelvis. Se Botniabanegruppens arkiv:
”Utredningar och skrivelser m.m. 1989-2001”.

149

Banverkets inställning till Botniabanan uppvisade däremot ett rakt motsatt mönster
till SJ. Efter att inledningsvis haft en avvaktande inställning, vilken ersattes av ett starkt
engagemang för banan. Banverket var under perioden 1989-1990 svalt inställd till Botniabanetanken, och intog en liknande som SJ haft till kustjärnvägen före 1988. Även
om man erkände att det fanns ett reellt investeringsbehov av järnvägsinfrastrukturen i
Norrland och Botniabanan kunde vara lönsam, ville man inte ta av sina investeringsmedel och binda upp sig för en ny bana vars lönsamhet var tveksam vilken skulle ta resurser från andra och mer lönsamma delar av det svenska järnvägsnätet. Denna inställning svängde dock snabbt i samband med arbetet kring 1991 års stomnätsplan. Banverket övertog då planeringen av Botniabanan, vilket kom att ske i ett nära samarbete med
Botniabanegruppen.53 Samtidigt etablerades ett mer intimt samarbete mellan de Banverksledamöter som deltog i gruppens arbete.54 Efter detta kom Banverkets ledamöter
i Botniabanegruppen kom i allt högre grad, bli delaktig i det strategiska planeringsarbetet. Detta gick utöver planfrågor, och inriktade sig bland annat på samarbete om hur
Botniabanegruppen skulle genomföra sitt påtryckningsarbete för banans realiserande.
Banverket, eller mer exakt delar av det, blev därmed på allvar en aktör som verkade för
Botniabanans tillkomst.
Orsaken till denna omsvängning från Banverkets sida berodde till stor del på den nya
rollfördelningen mellan Banverket, SJ och övriga aktörer inom sektorn som en följd av
den nya järnvägspolitiska regimen klarnat. Banverkets preferenser tydliggjordes härigenom och anpassades till en roll som renodlat gick ut på att bygga och underhålla så
mycket järnväg det fanns pengar till, utan att ta hänsyn till vem som trafikerade den eller hur lönsam driften var. Detta förstärktes vidare av att Banverket 1991 decentraliserade sin organisation, bland annat genom en indelning i fem banverksregioner direkt underställda styrelsen och generaldirektören, vilka hade ansvar till att förvalta och utveckla
bannätet inom ett specifikt geografiskt område. För området från Sundsvall och norrut
ansvarade Banverket Region Nord med huvudkontor i Luleå. Även om omsvängningen av Banverkets inställning till Botniabanan började redan tidigare så kom regionaliseringen att bidra till att engagemanget förstärktes. Här var den ökande närheten mellan
de regionala aktörerna och det statliga affärsverket en viktig faktor. Direkta kanaler för
inflytande och påverkan från regionens sida öppnades, samtidigt som banregionens företrädare kom att känna ett större direkt engagemang för frågorna i sitt område, jämfört
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 16 maj 1991, §3”.
Detta kunde bland annat ta sig uttryck i att Banverksledamöterna deltog i de strategiska diskussionerna om hur Botniabanegruppen skulle gå vidare i sitt påtryckningsarbete för banan. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §6”.
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med vad man tidigare haft från central nivå. Detta i kontrast mot huvudkontoret i Borlänge som betraktade investeringsfrågorna utifrån en nationell utgångspunkt.55 Det var
också folk från Banverket Region Nord från 1991 så gott som regelbundet deltog i Botniabanegruppens möten, och aktivt förstärkte dess kompetens vad gällde utredningsresurser och insyn i den järnvägspolitiska proceduren och planeringsprocessen. Den statliga myndighetens mer eller mindre öppna stöd gav samtidigt ytterligare legitimitet till
såväl Botniabanan som Botniabanegruppen.56 Samtidigt gav alliansen med Norra banregionen Botniabanegruppen bättre åtkomst, ofta med de regionala banverksföreträdarna som mellanhänder, till Banverkets centrala beslutsfattande i Borlänge. Från regionalt
håll såg man detta som ytterst angeläget för att för att garantera ett ihållande och aktivt
stöd från Banverkets sida.57 Detta var förmodligen också en starkt bidragande orsak till
Banverkets beslut att inte börja med att förstärka Ådalsbanan som en första etapp, utan
istället satsa på ett spår till Husum.
En annan statlig aktör, som visserligen ligger vid sidan av transportsektorn förtjänar
att nämnas som ett exempel på hur de regionala aktörerna kunde få inflytande på nationella organ. En statlig aktör som inte var en del av järnvägssektorn men som ändå kom
att få en stor betydelse var Boverket som i sin vision för 2009 argumenterade till förmån
för Botniabanan.58 Detta utifrån resonemang kring snabba spårburna transporters betydelse för att knyta samman arbetsmarknader i orter som ligger som på ett pärlband precis för långt ifrån varandra för att kunna samverka. Detta var speciellt viktigt i Norrland
eftersom orterna där ligger på ett idealiskt avstånd från varandra för att maximalt utnyttja potentialen hos järnvägstransporterna. Boverkets vision kom att få stor betydelse för
argumenteringen kring banan eftersom den gav stor legitimitet till de regionala kraven
på en snabbtågssatsning. Detta pekar också på den ökade betydelse som konsulter och
forskare kom att få i arbetet för Botniabanan.
55
56

57

58

Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §6”.
Banverkets positiva omsvängning till förmån för Botniabanan förvånade till och med ledande företrädare för intressegruppen. Christer Nilsson sade att ”…han trott att Banverket beslutat sig för
att genomföra utredningen [om Botniabanans samhällsekonomiska nytta] i syfte att snabbt avfärda
Botniabanegruppens förslag. Detta har inte skett … vilket är mycket intressant”. Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 16 maj 1991, §3”.
I kontrast mot det nära samarbetet med de regionala banverksledamöterna så sågs Banverket i Borlänge som något Botniabanegruppen måste utarbeta omfattande strategier för att påverka. Intressant nog deltog Banverksledamöter i de strategi diskussionerna Botniabanegruppens arkiv: ”Några
noteringar från överläggning i Umeå 25 november 1992”.
De positiva skrivningarna kring Botniabanan förvånar mindre om man betänker att Stellan lundberg knutits som konsult till Boverkets visionsprojekt 1994, s 58ff.
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Konsulter och forskare agerar för Botniabanan
Aktörsuppsättningen kring Botniabanan hade även utökats med två nya grupper. Den
första av detta utgjordes av konsultbyrån Stellan Lundberg AB, och framför allt då dess
ägare Stellan Lundberg själv. Firman hade, som vi sett i föregående kapitel, redan på
1980-talet anlitats för att ta fram ett beslutsunderlag i form av samhällsekonomiska kalkyler. Den blev därför ett naturligt val för Botniabanegruppen när nya kalkyler skulle tas
fram. Detta inte minst eftersom de även arbetade med andra framgångsrika projekt som
Svealandsbanan. Stellan Lundberg och hans företag kom, till skillnad mot andra konsulter som anlitades av Botniabanegruppen, att långsiktigt verka inom ramen Botniabanegruppen. Därigenom fick han ett inflytande som sträckte sig utöver ett rent utförande
av beställda konsulttjänster. Stellan Lundberg kom i praktiken att ingå som en fast medlem i gruppen.59 Lundberg anlitades för att göra en rad kompletterande undersökningar
åt gruppen. På detta sätt positionerade konsultbyrån sig så att den samtidigt kunde inta
två roller. Dels som utförare av konsulttjänster, dels som medverkande i de strategiska
policybeslut som skapade marknaden för samma konsulttjänster. Firmans representanter spelade en aktiv roll i framtagandet av nya argumentationslinjer och beslutsunderlag,
genom att föreslå nya undersökningsområden som skulle kunna användas för att vinkla
argumentationen kring Botniabanan i nya riktningar. Deras förslag lades sedan ofta ut
som uppdrag till firman själv.
Den andra gruppen av nya aktörer som formerade sig för att agera runt Botniabanan kom från universitetsvärlden, huvudsakligen då Umeå universitet. Umeå Universitet hade redan på 1980-talet blivit inblandad i de regionala järnvägsfrågorna genom förfrågningar från Örnsköldsviks och Umeås kommuner till olika institutioner om hjälp att
ta fram ett beslutsunderlag för den nya järnvägen. Samarbetet mellan intressegrupp och
universitetsvärld att kom under den här aktuella perioden att avsevärt utökas. Efter 1991
knöt Botniabanegruppen kontakter med ett flertal institutioner på Umeå universitet i
syfte att få stöd för Botniabanan. Detta hade dubbla syften. Dels att undersöka konkreta samarbetsmöjligheter vad gällde framtagandet av beslutsunderlag för banan, samt hur
dessa kunde kompletteras utifrån universitetets behov, dels vilka möjligheter det fanns
att involvera aktörer inom universitetet i det direkta intressegruppsarbetet.60 I praktiken
kom dessa sonderingar att utveckla sig i tre riktningar inom vilka akademiska företrädare kom att engageras i arbetet för Botniabanan. Till att börja med etablerades ett samar59
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Från och med oktober 1990 fanns antingen Stellan Lundberg eller någon av hans anställda med på
samtliga Botniabanegruppens möten som representanter för Stellan Lundberg AB (från 1994 ombildat till Infraplan AB).
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 september 1991”.
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bete med den tvärvetskapliga centrumbildningen Centrum för regionalvetenskap (CERUM). Vidare bildades den så kallade Botniaakademin, som framför allt bestod av forskare och näringslivsrepresentanter i regionen, med syfte att främja forskning, information och idédebatt runt regionala utvecklingsfrågor i övre Norrland, vilken som vi snart
skall se i allra högsta grad kom att engagera sig för Botniabanan. Slutligen kom även den
högsta ledningen på framför allt Umeå universitet men tidvis också de andra regionala
högskolorna, Luleå Tekniska Högskola och Mitthögskolan i Härnösand, Sundsvall och
Östersund att involveras i de politiska beslutsprocesser där Botniabanefrågan behandlades. Denna akademiska anknytning kom att få en stor betydelse för var Botniabanefrågorna kom att drivas som vi skall se i nästa avsnitt.

Den regionala intressegruppens verksamhetsfält
Botniabanegruppen
Bildandet av Botniabanegruppen kom att utgöra den viktigaste organisatoriska förändringen in den regionala mobiliseringen kring den norrländska kustjärnvägen sedan Ostkustbanans tid. Den bildade en samordnande ram inom vilken en ganska disparat grupp
regionala aktörer kunde effektivisera sitt arbete för järnvägen. Dessutom kom den med
tiden att få en legitimitet både regionalt och nationellt som en samarbetspartner i Botniabanefrågan. Därigenom legitimerade och förstärkte den samtidigt dess medlemmars
krav på statliga investeringar i regionen.
Särskilt betydelsefullt var etablerandet av en fast organisation, vilket borgade för
en kontinuitet i agerandet. Samtidigt minskade känsligheten för omvärldsförändringar med medföljande personförändringar. Detta åskådliggörs av att Botniabanegruppen
fortsatte att fungera även då de allmänna valen 1991 och 1994 medförde byte av personer
på flera viktiga regionala förtroendeposter. Dessutom samordnades argumentationen för
Botniabanan, vilket gav ökad tyngd och möjligheter till idéutveckling i och med att Botniabanegruppen kom att bli en beställare av en lång rad utredningar och undersökningar.61 Till kontinuiteten bidrog att ett Botniabanekansli inrättades under 1991, vilken
kom att hålla till i Örnsköldsviks kommuns lokaler. Trots relativt små administrativa resurser, där det jobb som inte kunde skötas av den deltidsanställde kanslisten fick skötas
av gruppens medlemmar själva, ökade effektiviteten i intressegruppsarbetet.62 Samman-

61
62

Se förteckningen i Botniabanegruppens arkiv: ”Utredningar och skrivelser m.m. 1989-2001”.
Kansliet kom i praktiken också i hög grad kunna dra nytta av de resurser som fanns inom Örnsköldsviks kommun där gruppens sekreterare, Tommy Dickens också hade sin ordinarie tjänst. Se
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 september 1991”.
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taget gjorde Botniabanegruppens tillkomst att den ad-hoc-mässiga organisation som intressegrupperna under den helstatliga järnvägsregimen haft försvann, vilket bidrog till
att den regionala mobiliseringen denna gång inte sipprade ut i intet.
Botniabanegruppens legitimerande funktion kom i mycket ur en medveten strävan att
profilera Botniabanegruppen och ge den en halvt officiell status som ett samarbetsorgan
med en bred uppslutning av regionala aktörer. Under åren 1989-1990 lades mycket arbete ned på att exponera dess arbete som en legitim företrädare för aktörerna kustregionen i
Norrland, genom informationsinsatser om gruppens existens, sammansättning och syfte
bland allmänhet och politiska och ekonomiska beslutsfattare.63 I linje med detta var ambitionen redan från början att arbetet i Botniabanegruppen skulle ha en hög medieprofil,
både regionalt och nationellt. I det sammanhanget sågs det som viktigt att förutom att det
var viktigt att Botniabanan över huvud taget syntes, var det viktigt att det var fler ansikten
som syntes i debatten för att ge den mer tyngd.64
Parallellt med detta försökte man etablera Botniabanegruppen som den naturliga kanalen för regionala aktörerna att agera för Botniabanan genom. Syftet att i förlängningen accepteras som regionens officiella röst i kustjärnvägsfrågan. Remisshanteringen i olika frågor skedde ofta i form av interna diskussioner i gruppen för att de olika medlemmarna sedan skulle inkorporera dessa svar i sina egna remisser. Förutom detta kom Botniabanan med yttranden genom andra organ, som länsstyrelserna och SJ.65 Efter agerandet kring 1991 års stomnätsplan var Botniabanegruppen en accepterad remissinstans
och kom också i allt högre grad att verka samordnande för remissyttrandena från olika
regionala aktörer.
Den kanske främsta funktionen för Botniabanegruppen kom dock att vara att samordna medlemmarnas lobbyverksamhet.66 Detta genom att utforma strategier och argument i påtryckningarna för banan samt sprida information av vikt för opinionsarbetet.
Taktiska överväganden kring hur gruppens medlemmar skulle arbeta mot relevanta beslutsfattare fördes ofta.67 Den utåtriktade verksamheten intensifierades, och professiona63
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Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den
31 januari 1989” samt ”Protokoll Ledningsgruppen 30 maj 1989”.
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 17 november 1994”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 1 juni 1990, §2” samt ”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets förslag till stomnätsplan 1991-2000
1990-10-31”.
I ledningsgruppens första möte slogs bland annat fast att ”Lobbyverksamhet för Botniaprojektet bör
fortgå kontinuerligt” Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll Ledningsgruppen 20 februari 1989”.
Detta kunde röra sig om så enkla saker som ”… (korta informella informationer, t.ex. vid kaffepauser, skall inte underskattas).” Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar 25 oktober 1991, §2”.
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liserades efter 1991, vilket bland annat ledde fram till en rad uppvaktningar av framför
allt regering och riksdag.68
Ett ofta framfört motiv för Botniabanegruppens existensberättigande var att den representerade en bred uppslutning av aktörer längs den berörda sträckan. Man ansåg det
också viktigt att regionen skulle uppvisa en enighet, eftersom det kunde vara olyckligt
och till skada för gruppens effektivitet med splittring om olika aktörer inriktade sig på
sina profilfrågor.69 Detta till trots skiktades deltagandet i gruppen snart utifrån deltagarnas engagemang och preferenser. Detta reflekteras i gruppens inre arbete, inte minst när
det gäller finansieringen av dess verksamhet. Finansieringen genomfördes till en början
utifrån uppskattningar över hur mycket företag och organisationer var villiga att betala, varefter det låg på ledamöterna i gruppen att använda sina respektive kontaktnät för
att få in medlen. Detta visade sig snart vara en svårframkomlig väg, och förväntningarna på, framför allt näringslivets betalningsvilja visade sig överdrivna. Då tänkta bidragsgivare antingen prutade eller helt avstod blev finansieringen av intressegruppsarbetet relativt skakigt, vilket bland annat fick till följd att några gruppmedlemmar fick ligga ute
med pengar för kommitténs arbete.70 Detta gjorde att man lade om systemet så att finansieringen skedde schablonmässigt, där kommunerna betalade efter befolkningsstorlek och näringslivet en klumpsumma.
Vi kan urskilja en tydlig kärna inom Botniabanegruppen bestående av aktörer som
hade tydliga preferenser att uppfylla genom färdigställandet av banan. I princip utgjordes
den av aktörer som varit pådrivande bakom igångsättandet gruppen. Manifesterat i sådant
som närvaro på mötena, initiativ till idéutveckling, strategier och handlingsplaner eller betalningsvilja, var Umeå och Örnsköldsvik, och sedermera Kramfors kärntrupp av politiska aktörer inom gruppen.71 Samtidigt som dessa kommuner skulle dra störst nytta av banan, hade de också hade jämförelsevis stora resurser till sitt förfogande. Andra faktorer som
spelade in var förekomsten av goda personliga kontakter mellan de ledande politikerna i
dessa kommuner, samt att flera av deras ledande kommunpolitiker hade goda kontakter
in i den nationella beslutsprocessen, framför allt via den socialdemokratiska partiledningen. Den näringslivsanknutna delen av denna inre kärna i Botniabanegruppen var huvudsakligen MoDo, Hägglunds, byggföretagen samt handelskamrarna, sedermera även Banverket. Dessa kärnaktörer hade på varsitt sätt tydliga vinster att ta hem genom att Botnia68
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Se Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanan vad har hänt? 1989-2001”.
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 11 oktober 1993, §7”
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §7”
Det syns också i de upprepade propåerna om att kommuner och företag måste aktivera sig mer. Se
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar 22 augusti 1994”.
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banan blev av, vilket kan förklara deras engagemang. Deras engagemang var mindre person- och mer organisationsbundet, då representanterna från dessa företag och företagarorganisationer ofta växlade mellan möten medan aktivitetsgraden förblev ungefär densamma. Till detta kan vi lägga Stellan Lundberg som spelade en avgörande roll i det mesta som
gruppen hade för sig, som policyskapande, utredningar samt utåtriktade kontakter både
regionalt och nationellt.72 Framför allt visade sig Lundbergs vida nätverk inom konsultkretsar sig mycket användbar som en källa för information och informell påverkan. Till
detta kom att Lundbergs omfattande konsultuppdrag tjänade som en kontaktyta mot andra projekt, vilka kunde samordna sina aktiviteter med Botniabanegruppens.73
Runt denna inre kärna fanns en grupp aktörer som intog en mer ljummen inställning
till Botniabanan, och inte heller skulle komma att få lika stora direkta vinster av den,
men ändå valde att aktivera sig i Botniabanegruppen. Detta rörde sig huvudsakligen om
kommuner. Företag som inte såg direkta vinster av banan och avstod i allmänhet helt
från att arbeta inom gruppen.
Härnösand, Timrå och Nordmaling kan tjäna som exempel på vilka olika bevekelsegrunder som fanns för den lägre graden av engagemang i Botniabanegruppen. Samtliga
skulle visserligen direkt beröras av en ny järnväg, men hade ändå en svagare närvaro på
mötena och deltog inte lika aktivt i policyskapandet och lobbyarbetet. Nordmaling var
visserligen helt isolerat ur järnvägssynpunkt, men var en liten kommun, med begränsade
ekonomiska och personella resurser, utan stora företag eller verksamheter som var aktivt
intresserade av att få en ny järnväg till stånd. I Härnösands och Timrås fall minskade engagemanget av att de hade ett relativt gott kommunikationsläge. Nyttan av Botniabanan
var därför mer begränsad. Kommunerna låg vid den nya järnvägens södra ände, där man
traditionellt hade svagare kontakter norrut än mot Sundsvall och vidare mot Stockholm.
Samtidigt var de även inblandade i andra infrastrukturprojekt, rörande en ny dragning
av E4 genom Indalsälvens delta och snabbtågsspår på sträckan Sundsvall-Härnösand,
vilka både krävde resurser och delvis konkurrerade som samma investeringsmedel.
Timrå kan även illustrera en tredje grupp aktörer vars engagemang i Botniabanegruppen motiverades mindre av en önskan att få Botniabanan till stånd och mer av att be72
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Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”.
Han bidrog exempelvis via ett projekt till att Boverket kom att beakta de aspekter om sneda arbetsmarknader och kompetensförsörjning som Botniabanegruppen hade som kärnpunkt i sin argumentation i sin vision om Sverige 2009, som kom att få en stor betydelse i argumentationen för
banan. Dessutom anlitade både Botniaakademin och Kvarkenrådet, som gjorde positiva remisser
till förmån för Botniabanan, Lundberg. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Arbetsutskottet 20 september 1991, §2” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 16 oktober 1992”.
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vaka eller driva andra intressen. I Timrås fall gällde detta omsorg om ortens största industri, SCA:s massafabrik i Östrand, vars transporter till och från fabriksområdet kunde hotas beroende på hur en ny järnväg drogs och trafikerades. Ett ännu tydligare exempel är Sundsvalls kommun, vilken enbart tidvis deltog i Botniabanegruppens arbete och vars officiella inställning till Botniabanan varierade avsevärt över tid.74 De frågor
de främst var intresserade av en var ett säkerställande av snabbtåg Stockholm-Sundsvall
samt en lösning på trafikproblemen genom centrala staden. I detta var det inte självklart
att Botniabanan spelade en given roll. Tvärtom kunde den ställa till problem eftersom
ökad järnvägstrafik på järnvägen genom staden hotade medföra trafikstockningar i centrala Sundsvall.75 Trots detta deltog även Sundsvall periodvis i arbetet för Botniabanan
tillsammans med övriga Botniabanegruppen, framför allt utifrån perspektivet av snabbtågsutbyggnaden ned mot Stockholm.76
Denna skiktning bland Botniabanegruppens medlemmar kom delvis förklaras av att
gruppens kärna aktivt arbetade med att gruppen en bredare och mindre geografiskt begränsad uppslutning. Detta för att minska risken att framstå som ett begränsat särintresse. Dessutom minskade möjligheterna att ett kraftfullt regionalt motstånd organiserades. I praktisk handling yttrade sig detta genom att Botniabanegruppens ledamöter i
sina respektive nätverk ålades att försöka rekrytera eller knyta allianser med de potentiella regionala aktörer som inte redan var aktiva i arbetet.77 Målen för dessa rekryteringsförsök var inom den politiska sektorn framför allt att få med kommunerna längs Ådalsbanan, från Sundsvall och Sollefteå, samt landstingen i de båda berörda länen.78 Samtidigt hade näringslivsrepresentanterna till uppgift att bredda stödet både bland de storföretag som var verksamma i regionen samt de lokala mindre företagen.
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Sundsvall kommer inte med i Botniabanegruppens arbete förrän sommaren 1990, och då först på
adjungerad bas. Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 1 juni 1990”.
Grundproblemet härvidlag var att centrala Sundsvall genomkorsades både av E4 och Ostkustbanan, till vilket lades trafik till industrierna vid sidan av spåren. Eftersom vägen och järnvägen inte
var planskild och löpte parallellt hotade ökad bomfällning orsakade detta problem i samspelet mellan väg- och järnvägstrafik.
Botniabanegruppen uttryckte samtidigt sitt stöd för Sundsvalls strävanden och var angelägna att poängtera att det inte fanns någon motsättning mellan Botniabanan och Ostkustbanan. RADC K1993/
483/3 ”Skrivelse Botniabanegruppen ’Botniabanan – Kompletterande synpunkter’ 12 februari 1993”.
Sundsvall delade vid denna tidpunkt synen på att både snabbtåg på Ostkustbanan och Botniabanan
måste prioriteras RADC K1992/1697/3 ”Skrivelse Sundsvalls kommun ’Trafikinvesteringar SundsvallTimråregionen’ 30 april 1992”.
Detta kunde ske i samband med partimöten, kommunförbundsträffar, affärsuppgörelser eller liknande. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 25 oktober 1991.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar 25 oktober 1991, §2”.
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Vid sidan av försöken att bredda uppslutningen i Botniabanegruppen skedde en parallell process där intressegruppen definierades geografiskt. På ett tidigt stadium bestämdes gruppen till att bara omfatta sådana orter som direkt skulle komma att påverkas av
den nya järnvägen samt Ådalsbanan. Orsaken till detta var att man på ett tidigt stadium
fokuserade på att bli en handlingskraftig och målinriktad intressegrupp. Man ville undvika att effektiviteten drogs ned av att aktörer som inte direkt skulle dra nytta av Botniabanan kom med, vilka kunde förvänta förhala processen. Argumenteringen kring banan, som vi skall se i kommande avsnitt, kopplades till skapandet av ett regionbegrepp
runt just en kustjärnväg, vilket inte naturligt omfattade inlandet, men mycket väl inkluderade aktörer både norr och söder Botniabanan, som Sundsvall och Norrbotten.79
Botniabanegruppens arbete mot den nationella politiken
Banverkets upprepade deklarationer om att Botniabanan inte kunde byggas utan att staten tillförde särskilda medel, medförde att Botniabanegruppens arbete tidigt fick rikta
in sig mot att påverka regering och riksdag. Det tidiga 1990-talets regeringsförslag kring
infrastrukturen om att bli viktiga måltavlor för intressegrupper kring infrastrukturfrågor, eftersom de var sammankopplade med miljardtillskott för de statliga infrastrukturverken.80 Vad man från det regionala intresset hoppades få ut av agerandet i samband
med dessa propositioner var både del av investeringsmedlen, och, om det förstnämnda
inte var möjligt, ett erkännande av att Botniabanan var av sådan vikt att den i en framtid skulle kunna komma ifråga för statliga investeringar. Detta kombinerades samtidigt
med en strategi att snabbt få till stånd en byggstart för att bygga fast regeringen i ett engagemang för banan.81
Botniabanegruppen hade vid det här laget blivit den kanal som de flesta regionala aktörer verkade genom i denna fråga, använde en dubbel strategi. Dels framhöll de lönsamheten och de positiva effekterna av banan, vilket inte minst syntes i de utredningar
man själv beställt. Dels lyfte man fram den breda regionala uppslutningen bakom Botniabanan, bland annat genom att förutom Botniabanegruppens gemensamma remissyttrande även låta alla de aktörer som ingick i gruppen göra egna uttalanden till stöd för
projektet. Under behandlingen av propositionen visade sig nyttan av de tidigare nämnda allianserna med andra norrländska infrastrukturprojekt i form av korsvisa positiva remissyttranden om varandras frågor.82 Detta skedde samtidigt som de norrländska riks79
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 februari 1992”
Se 1992/93:TU35 samt 1993/94:TU30.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 16 oktober 1992”
Bland annat uttalade länsstyrelsen i Norrbotten sig positivt om Botniabanan i samband med infrastrukturpropositionen RADC K1993/100/3 ”Skrivelse Länsstyrelsen i Norrbottens län ’Förslag till
infrastrukturella insatser i Norrbotten’ 10 oktober 1992”
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dagsledamöterna agerade för Botniabanan i riksdagsarbetet genom en serie motioner
och interpellationer. Det fanns en medveten strategi från Botniabanegruppens sida att
söka kontakt med de regionala riksdagsmännen, genom uppvaktningar, personliga kontakter eller informationsspridning.83 Detta bidrog samtidigt till den starka motionsflora som kom från regionalt håll i samband med riksdagsbehandlingar av ärendet, vilken
också till stor del var i enlighet med Botniabanegruppens argumentation och preferenser.84 Integrationen av de regionala politikerna gick således i detta fall både mellan regionala aktörer verksamma på nationell och regional nivå och över partigränserna.
Regeringens olika infrastrukturförslag 1990-1994, kom att bli elddopen för Botniabanan som intressegrupp. Trots att genomslaget blev begränsat fick gruppen erfarenheter som kunde användas i kommande beslutsprocesser. Hotet fanns dock alltid att de regionala aktörernas intresse för järnvägen skulle mattas av i och med att inga avgörande
beslut fattades, vilket samtidigt varit de starkast bidragande orsakerna bakom misslyckandet för de föregående decenniernas intressegrupper kring järnvägen. Samtidigt omgavs regeringsförslagen kring infrastrukturpolitiken i allmänhet av hårda kamper mellan intressegrupper där många andra stora projekt, som Öresundsbron och E4 genom
Höga kusten, kämpade om den statliga investeringsbudgeten. I och med att investeringsramarna tenderade att öka, fick det till följd att intressegrupper som Botniabanegruppen ständigt fick nya chanser att kompensera tidigare misslyckanden, men detta var
knappast något som kunde förväntas hålls i sig. Konkurrensen från andra projekt gentemot Botniabanan var mindre hård inom andra politikområden, och Botniabanegruppen kunde möjligen få ett större handlingsutrymme där. Detta resulterade i att det initierades en diskussion om hur Botniabanegruppen skulle gå till väga för att få till stånd
nästa etapp av banan. Kanske var det inte samhällsekonomin som avgjorde vilket projekt som blev valt, utan faktorer som miljön eller regionalpolitiken?85
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Bland annat förordade Elvy Söderström under sin tid som riksdagsledamot att det var av vikt att
Botniabanegruppen höll kontinuerlig kontakt med de regionala riksdagsmännen Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 mars 1990, §2”.
En indikation på detta kan man få av att Botniabanegruppen själv faktiskt listat motionerna inför 1993 års beslut om inriktningar på infrastrukturinvesteringarna som ’övriga skrivelser’ bland de
verksamheter man medverkat i. Bortsett från att kraven och problemställningarna mellan de olika
motionerna liknar varandra, indikeras detta samtidigt av att järnvägen konsekvent stavas ”Bottniabanan” i de olika motionerna. Botniabanegruppens arkiv ”Utredningar, skrivelser mm 1989-2001”;
Motion 1992/93:T73 (Elvy Söderström m.fl.); Motion 1992/93:T96 (Georg Andersson m.fl. (s))
samt Motion 1992/93:T651 (Stefan Attefall m.fl.(kds, m, fp, c) ).
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 2 augusti 1994”
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Opinionsbildningens betydelse
I arbetet att försöka påverka den politiska beslutsprocessen utgjorde opinionsbildningen även ett mycket viktigt arbetsfält. Botniabanegruppen såg det som av stor vikt att
försöka systematisera sitt arbete för att åstadkomma en positiv exponering av Botniabanan i både nationella och regionala medier. Detta visade sig lättare på dem den regionala medienivån, där man hade mer direkta kanaler in till de relevanta beslutsfattarna.86 På
den regionala arenan hade aktörerna inom Botniabanegruppen, i egenskap av att utgöra några av regionens viktigaste politiker och näringslivsföreträdare, relativt lätt att få åtkomst till debatt- och nyhetssidorna sidorna i den lokala pressen. Däremot var det svårare att styra opinionsbildningen på ledarplats, vilket gjorde att den massmediala uppslutningen inte blev total. Detta förstärktes av att det inte fanns någon i Botniabanegruppen med bakgrund inom massmedierna, vilket vi sett vara fallet i tidigare intressegrupper i kustjärnvägsfrågan, vilket gjorde åtkomsten till medierna dem till en ren extern relation. Detta är särskilt tydlig i relation till de lokala etermedierna, vars andel i den regionala opinionsbildningen ökat betydligt, där Botniabanegruppen trots höga ambitioner
hade svårt att få genomslag tack vare svårigheter att få direkt åtkomst till dessa redaktioner.87 Framför allt hade man mycket liten kontroll över hur nyheterna om banan skulle
vinklas och presenteras. Vad detta illustrerar är de mediestrategiska problemen som uppkommit för de regionala intressegrupperna tack vare en förändrad mediestruktur som
försvårat deras åtkomst till riksmedierna.
Åtkomsten till riksmedierna var av naturliga skäl betydligt mer begränsad. På sätt och
vis kunde detta vara lättare i TV än i tidningar, eftersom de allra flesta inslag om banan
som kom i Sveriges Television hade sitt ursprung i de regionala tv-stationerna, och därigenom delvis var möjliga att påverka. I de rikstäckande tidningarna fanns däremot inget liknande nät av regionala redaktioner, i princip alla rikstidningar hade under början
på 1990-talet lagt ned sina Norrlandsredaktioner. Överströmningen av nyheter från de
lokala tidningarna till rikspressen, var också betydligt mindre. En huvudsaklig måltavla för Botniabanegruppens mediestrategi blev de Stockholmsbaserade morgontidningarnas debattsidor. Detta inte minst därför att de i hög grad påverkade dagordningssättningen inom andra medier. Framgången med detta blev ganska skral, framför allt vad
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Detta resulterade dels i en rad debattinlägg i olika regionala tidningar, men även i positiva ledarkommentarer och inslag på nyhetsplats där Botniabanan beskrevs i positiva eller neutrala termer.
Framför allt var man inriktad på att få åtkomst till de lokala TV-redaktionerna i SVT Mittnytt i
Västernorrlands och Jämtlands län, samt Nordnytt i Norrbottens och Västerbottens län. Kontaktytorna mot de regionala medierna syns bland annat i Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 14 mars 1990” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgrupp 1 juni 1990, §4”.
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gäller den viktigaste tidningen, Dagens Nyheter.88 Detta samtidigt som det inte heller
var helt ovanligt att projektets motståndare, kom att använda sig av medierna för att etablera en motbild mot den positiva bilden av järnvägsprojektet som regionala aktörer försökte föra fram.89 Detta gjorde att banan i rikspressen kunde framställas som bland annat olönsam och följden av regionalpolitikiska hänsyn, eller konsekvensen av ett intensivt lobbyarbete av olika särintressen.90
Vid denna period hade den roll vi sett industrimässorna spelat för opinionsbildning
och intressegruppsformering under 1940-talet försvunnit. Istället satsade de regionala aktörerna på andra former av offentliga möten för att gemensam driva och propagera för järnvägen. Botniabanegruppen satsande efter en trevande start allt mer på utåtriktade insatser. Ett sätt var att samarbeta med de andra lobbyorganisationer som vuxit i
takt med järnvägsbyggets renässans under 1980- och 1990-talen. Detta skede inte minst
genom deltagande i olika seminarier och mässor, både riktade mot en regional och nationell publik.91 Dessutom kom Botniabanegruppen att intensifiera informationsspridnings- och profileringsarbete för Botniabanan. Från en ganska modest start kom spridningen av olika informationsblad att öka från projektets sida. Ett led i detta var också
att skapa en grafisk profil kring banan och sprida den till en bredare publik.92 Botniabanegruppen kom således att etablera en marknadsföringsstrategi på sina aktiviteter för att
sälja idén till allmänhet och beslutsfattare.93
Av diskussionen i detta avsnitt framgår således att de aktörer som vi identifierat bakom Botniabanans tillkomst också anpassat sig till de förändrade institutionella ramverk
som den nya trafikpolitiska regimen medförde och antingen skapat sig eller funnit fora
där man både kunde formera sig till en intressegrupp, och föra ut sitt budskap till allmänhet och beslutsfattare. Detta lämnar frågan, vad detta budskap utgjordes av, för nästa avsnitt att behandla.
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Detta yttrade sig dels i form av debattartiklar i Stockholmsdagstidningarna men även genom att
inslag i regionala nyhetsprogrammen hamnade i de nationella TV-nyheterna Se förteckningen
över skrivelser m.m. från 1989 och framåt i Botniabanegruppens arkiv ”Utredningar, skrivelser mm
1989-2001”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 14 januari 1991, §6”.
För exempel se Dagens Nyheter 31 mars 1993 ”MoDo får en egen järnväg”.
Bland annat deltog man under åren 1990-1995 i den årliga Nordic Rail-mässan. Man arrangerade informationsmöten i orter som skulle beröras av banan, samt deltog i Umeå universitets, Norrlandsförbundet och Framtida Järnvägstrafiks seminarium i Umeå januari 1991. Botniabanegruppens arkiv ”Botniabanan vad har hänt? 1989-2001”.
Se diskussionerna i Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar 22 augusti 1994”.
Ett led i detta var att sprida information och argument för gruppen. En annan var att sprida medvetenheten om genom att producera knappar, slipsar och dylikt.
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Argumenteringen för Botniabanan
Principargumenten för Botniabanan
När man diskuterar intressegruppens argumentation för att staten skulle tillskjuta medel till Botniabanan är det en poäng att särbehandla två aspekter av denna argumentation. För det första varför den nya kustjärnvägen skulle byggas, och för det andra hur
man bevisade att detta var en lönsam satsning. Även tidigare intressegrupper kring järnvägen hade fokuserat på den sistnämnda aspekten genom lönsamhetskalkyler och trafikberäkningar, vilket utgör en grundförutsättning för en infrastrukturinvestering. Emellertid medförde framväxten av samhällsekonomiska kalkyler som den dominerande beslutsgrunden för infrastrukturinvesteringar att kalkylmetodiken kom att få en allt större betydelse med tiden. I detta avsnitt skall vi dock först se på hur de övergripande argumenten
för banan kom att utvecklas under de här aktuella åren.
Det är med tanke på närheten i tid och samstämmigheten mellan vilka aktörer som deltog, knappast förvånande att huvuddragen i argumentationen för Botniabanan ärvdes från
1980-talets försök att få till stånd en förlängning av Ostkustbanan. En följd av detta var att
mycket av argumentationen före 1990 gick ut på att, ibland nästan ilsket, motbevisa och
peka på svagheter i de argument som förts fram av Kaj Janérus utredning från 1987.94
Utgångspunkten för argumenteringen för Botniabanan var nu, precis som i princip
alla tidigare fall, att Norra Stambanan stod inför att slå i kapacitetstaket. Det vid det här
laget välkända argumentet att såväl Norrlands transportsystem i allmänhet, som dess
järnvägssystem i synnerhet, led av ett inbyggt systemfel ända sedan stambanans byggande förblev viktigt. För att kunna bibehålla trafikvolymerna på järnväg på banan, och
dessutom ge plats för en förväntad stor expansion av trafikvolymerna krävdes antingen
en stor investering i stambanan, eller etablerandet av ett dubbelspår vid kusten.95 I och
med att även SJ och Banverket hävdade att en investering i kapacitet på Norrlandsjärnvägen var oundgänglig fick den regionala argumenteringen understöd.96 Det var i det
94

95

96

Bland annat ironiserades det över att Banverkets samhällsekonomiska analyser var indikerade sex
gånger högre samhällsekonomisk lönsamhet än Kaj Janérus. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 16 maj 1991, §3”.
Ibland talades om att Botniabanan kunde utveckla ”Produktionssystemet Övre Norrland” där industrins höga förädlingsvärden och exportbetydelse krävde effektiva godstransporter, samtidigt
som tjänsteresor, fritids och kulturutbyte skulle skapa en marknad för persontransporter. RADC
K1993/483/3 ”Skrivelse Botniabanegruppen ’Botniabanan – Kompletterande synpunkter’ 12 februari 1993”. Även Botniaakademin lyfte fram dessa argument. Se K1993/518/3 ”Skrivelse Botniaakademin till Mats Odell 15 februari 1993”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets
förslag till stomnätsplan 1991-2000 1990-10-31”, s 49.
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perspektivet bättre att bygga en något dyrare ny kustjärnväg, som hade samhällsekonomisk nytta och möjliggjorde nya former av transportarbete, än att enbart lägga ned ett
antal miljarder på att förbättra stambanan, föras fram med större intensitet.97 Dessa nya
former av transportarbete skulle kunna vara ett sätt att skapa inomregional och nationell
regional balans, förbättra konkurrenskraften och förädlingsgraden i den exportintensiva
industrin längs kusten samt göra den offentliga servicen både bättre utnyttjad och jämnare fördelad i regionen.98
De dynamiska effekterna av järnvägen lyftes fram i ökad grad. Detta var i mycket
kopplat till förväntningar om betydelsen av att få snabbtågskopplingar till regionen.99
En helt ny järnvägslinje antogs i högre grad än tidigare skapa sitt eget trafikunderlag,
bland annat genom att bidra till framtidstro i regionen.100 Visserligen kunde Banverket
visa på att man med mindre investeringar i Stambanan kunde klara av de existerande
godsflödena, men om man räknade med expanderande godsflöden var detta omöjligt.
Av ett flertal skäl, inte minst genom att den nya järnvägen skulle styra över godsflödena
från väg och båt till järnvägen så fort möjligheten öppnades, kunde man enligt den regionala argumentationen anta att en sådan ökning av godsvolymerna på järnväg var att
vänta, vilket således i sig motiverade Botniabanebygget.101 Samma sak gällde än mer på
persontrafiksidan där betoningen på dynamiska effekter av en ny järnväg var ett bärande
element. Utifrån den vid tidpunkten snarast ickeexisterande inomregionala trafiken och
försumbara extraregionala dito var det omöjligt att räkna hem en vinst på personsidan av
Botniabanan.102 Därför var det tvunget att göras antaganden om att skapandet av möjligheten för framförallt inomregional pendling, men även snabbtågstrafik på Stockholm,
97

RADC K1992/693/3 ”Botniabanegruppen ’PM - Strategi för Botniabanan 28 december 1991, aktualiserad 19 februari 1992’ ”.

98

Se vad som definieras som ”Botniabanans huvudargument” i Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 25 oktober 1991”.
99
Detta markerade den ökade betydelse av järnvägens symbolvärde som kom genom framväxten av
snabbtåg i regionen. Detta sägs kanske mest explicit av TCO Nord ”Allt sedan det moderna Sverige
utvecklades har järnvägen funnits med som en viktig del för utveckling av företag och samhällen
i hela landet. Järnvägen är slitstark och de två stora järnvägsprojekt som finns i norra Sverige behövs för ökad välfärdsutveckling i landet.” RADC K1993/289/3 ”Skrivelse TCO Nord 29 januari
1993”.
100
Botniaakademin hävdade exempelvis att om staten satsade i banan och visar tro på regionens möjligheter, och dessutom tog bort transporthindren som bromsade norra Sveriges utveckling skulle
det få stora följdverkningar. ”Botniabanan har därvid den största betydelsen, både samhällsekonomiskt och som symbolprojekt.” RADC K1992/321/3 ”Skrivelse Botniaakademin till Mats Odell 29
januari 1993”.
101
RADC K1993/483/3 ”Skrivelse Botniabanegruppen ’Botniabanan – Kompletterande synpunkter’
12 februari 1993”.
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skulle medföra både en ökning av den totala trafikmängden såväl som en överföring till
järnväg av transporter från bil, buss, och i viss mån flyg.103 Detta dynamiska perspektiv
var oundgängligt för att de samhällsekonomiska kalkylerna skulle visa på nyttan.
Till detta lades en rad miljöargument, som dock inte låg i den främsta argumentationslinjen. Det var heller sällan som miljöargumentationen skedde utifrån en normativt ekologisk synpunkt.104 Av rättviseskäl borde dessutom Norrland få tillgång till miljövänliga transporten på samma premisser som övriga landet, speciellt som regionens näringsliv i en framtid skulle kunna få betydande regionala konkurrensnackdelar om inte
ekologiskt hållbara transporter fanns tillgängliga.105 Ur en prognossynvinkel ansågs också miljöfrågorna att på ett avgörande sätt komma att påverka efterfrågan på järnvägens
tjänster. Relativpriserna på bensindrivna transporter jämfört med tågtransporter borde
förändras till järnvägens fördel i takt med att oljepriserna kunde förväntas stiga som en
följd av reell resursbrist kombinerat med miljörelaterade skatte- och avgiftshöjningar.
Sammantaget gjorde detta att man kunde förvänta sig att de dynamiska miljöeffekterna
på efterfrågan kunde beräknas än högre än vad som redan gjorts.106 Den tekniska miljödimensionen slutligen hade att göra med hur man värderade dessa miljöeffekter och fick
in dem i en samhällsekonomisk kalkyl, vilket vi får anledning att återkomma till nedan
Botniabanan motiverades även med andra former av rättighetsargumentation. Bland
annat gjordes jämförelser med andra infrastrukturprojekt som staten beslutat om trots
att de uppvisade en lika stor eller till och med lägre grad av beräknad nytta än Botniabanan.107 Dessutom antyddes att Norrland missgynnades i den nationella infrastrukturplaneringen.108 Man ansåg det bevisat att den regionala nyttan av banan skulle vara stör102

SJ genomförde beräkningar som 1990 visade att med adekvata järnvägskopplingar skulle stora re-

sandepotentialer frigöras, både vad gäller dagspendling och övernattrafik. Det man lyfte fram var
att befolkningen koncentrerats till relativt stora städer längs kusten med stora inbördesavstånd.
Detta ansågs ge närmast ideala förutsättningar för järnvägstrafik, med potentialer som klassades
som den tredje största i Sverige. Botniabanegruppens arkiv: ”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets förslag till stomnätsplan 1991-2000 1990-10-31”.
103
Den betydelse aktörerna fäste vid den inomregionala pendlingen redan när Botniabanegruppen bestämde sig för vilka dragningar Botniabanan skulle få. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Bandelsgrupp 3 24 april 1989”samt ”Minnesanteckningar Bandelsgrupp 1, 2 och 3 17 maj
1989”.
104
Ett undantag är Botniaakademins ”Botniainitiativ” som talade om att göra regionen till en ”ekologisk framtidsregion” detta var dock inte explicit kopplat till järnvägen.
105
Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den
31 januari 1989”.
106
Se resonemangen i Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen: Bilaga 2
’Banverkets förslag till stomnätsplan – remissyttrande’ 1 oktober 1990”.
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re än vad som egentligen syntes inom ramen för de gjorda kalkylerna. Samtidigt framhölls starkt den nationella nyttan av att stärka Botniabaneregionen eftersom dess starka exportorienterade näringsliv inte långsiktigt kunde överleva utan en stark omgivande
region som kunde förse den med arbetskraft. Botniabanan framhävdes tidvis även som
ett medel för att stoppa befolkningsminskningen i regionen och kunde därigenom motverka en fortsatt obalans i befolkningsutvecklingen regionalt och nationellt, vilket i sig
kunde ses som en vinst, inte minst i ljuset av redan gjorda investeringar i den offentliga
sektorn i avfolkningsbygder. Eftersom Norrland transfererade resurser till södra Sverige,
bland annat genom vattenkraftsvinster och inlåningsöverskott, borde Botniabanan därför i princip kunna ses som självfinansierande.109
Förknippat med detta var arbetsmarknadsperspektivet som fick betydligt ökad betydelse, framför allt utifrån ett perspektiv av regional integration. Dels på kort sikt eftersom banbygget skulle motverka en accelererande regional arbetslöshet, speciellt under
den ekonomiska krisen. Ett järnvägsbygge under lågkonjunktur skulle dessutom göra att
arbetskraft som gick på a-kassa skulle sättas i produktivt arbete, samtidigt som handelsbalansen inte skulle ansträngas och konkurrenskraften skulle vara högre när konjunkturen väl vänder.110 Ursprunget till argumentet var tanken på att man kunde betrakta städerna längs Norrlandskusten som ett pärlband bestående av sinsemellan ganska isolerade orter, med relativt olika karaktär på sin näringsstruktur.111 Exempelvis var Umeå en
stad dominerad av utbildning och offentlig tjänsteproduktion, med relativt svag industrisektor, medan Örnsköldsvik som kontrast hade en tung slagsida mot industrin, med
107

Bland annat gjordes detta med hänvisning till de fem trafikpolitiska mål som etablerades i samband med 1988 års reform, vilket bland annat inbegrep effektivt resursutnyttjande miljö, och regional balans. RADC K1993/641/3 ”Skrivelse Länsstyrelsen i Västernorrlands län ’Prioriterade utvecklingsmöjligheter i Västernorrlands län’ 12 februari 1993”; Botniabanegruppens arkiv: ”Anteckningar från sammanträdet om Botniabanan i Örnsköldsvik den 31 januari 1989”.
108
Umeå kommun krävde exempelvis i en kommentar till Banverkets stomnätsplanering att: ”… att
Botniabanan värderas utifrån de fakta som kommit fram i utredningarna och inte slentrianmässigt utifrån att alla betydande järnvägssatsningar skall koncentreras i Syd- och Mellansverige”. Botniabanegruppen skrev samtidigt till kommunikationsminister Mats Odell för att: ”Vi märker … att mindre
insatta aktörer bygger sin argumentation på fördomar och vanföreställningar. Därför ser vi det som
betydelsefullt att Du med din insikt verkar för att propositionen inte svärtas ned med osakliga skrivningar.”. RADC K1993/427/3 ”Skrivelse Umeå kommun 8 februari 1993” samt K1993/483/3 ”Skrivelse Botniabanegruppen ’Botniabanan – Kompletterande synpunkter’ 12 februari 1993”.
109
RADC K1993/518/3 ”Skrivelse Botniaakademin till Mats Odell 15 februari 1993”.
110
Detta kom framför allt att växa i betydelse från 1992 Se RADC K1992/693/3 ”Botniabanegruppen
’PM - Strategi för Botniabanan 28 december 1991, aktualiserad 19 februari 1992’ ”.
111
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanegruppens slutrapport avseende delen Sundsvall Umeå 199310-01”.
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en svag tjänste- och utbildningssektor. Följden av detta blev att det fanns en serie regionala obalanser längs med Norrlandskusten, vilket bidrog till uppkomsten av en lokal arbetslöshet på de olika orterna längs banan, vilken skulle försvinna om arbetsmarknaderna integrerades med varandra.112 Botniabanan skulle erbjuda lättillgängliga pendlingsmöjligheter med snabbtåg, och i förlängningen skulle bidra till att pressa ned arbetslösheten till gagn för individer, den kommunala ekonomin och socialförsäkringssystemet.
Att på detta sätt bryta den inbördes isoleringen mellan orterna längs med Norrlandskusten kunde även jämna ut och öka den totala kompetensnivån i regionen. Utbildningsnivån, framför allt på eftergymnasial nivå, var ytterst ojämnt fördelad i orterna längs
med banan och var betydligt högre i universitets- och högskoleorterna, och då framför allt Umeå, än i orter som Kramfors och Örnsköldsvik. Ökad tillgänglighet till högre
utbildning skulle också höja kompetensnivån i de lokala vård- och utbildningssektorn
och därigenom kvaliteten i den tillgängliga offentliga servicen. Även kompetensnivån i
den regionala industrin öka, vilket i sin tur skulle få spridningseffekter till industrin som
med en med välutbildad arbetskraft lättare kunna strukturförändras i riktning mot högre förädlingsgrader.113 Kompetensförsörjningen förväntades påverkas positivt av att rekryteringen av nyckelpersonal till framför allt industrin underlättades genom att hela familjen kunde erbjudas en arbetsmarknad.114 Till detta lades argumentet om det lönsamma i att regionen även skulle integreras på ett kulturellt plan. I och med att det stora kulturutbud som fanns i de stora städerna Sundsvall och Umeå kunde göras tillgänglig för
fler orter via järnvägen, skulle detta i förlängningen ha effekten att både underlaget för
den regionala kulturen skulle öka, men samtidigt skulle attraktiviteten som boendeort
för regionen som helhet öka.115
Botniaakademin och den regionala argumenteringen
Det är således tydligt att den regionala dimensionen även i detta fall kom att spela en
viktig roll för argumenteringen kring järnvägen. Till detta lades medvetna försök att
skapa en regional identitet. Detta ledde till lanserandet av ”Botniaregionen” som be112

Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen: Bilaga 2 ’Banverkets förslag till
stomnätsplan – remissyttrande’ 1 oktober 1990”.
113
RADC K1993/817/3 ”Skrivelse Umeå universitet; Luleå Tekniska Högskola; Högskolan i Sundsvall/
Härnösand/Östersund; Sveriges Lantbruksuniversitet till Mats Odell 18 februari 1993”.
114
RADC K93/1133/3 ”Brev Företagarnas Riksorganisation, Västerbottensdistriktet till Mats Odell
april 1993” samt K1993/817/3 ”Skrivelse Umeå universitet; Luleå Tekniska Högskola; Högskolan i
Sundsvall/Härnösand/Östersund; Sveriges Lantbruksuniversitet till Mats Odell 18 februari 1993”.
115
Se ”Botniainitiativet” från Botniaakademin i RADC K1993/518/3 ”Skrivelse Botniaakademin till
Mats Odell 15 februari 1993”.
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grepp.116 Regionbegreppet dök upp på den lokala dagordningen sent under 1992, framförallt i pressen i Umeå och Örnsköldsvik. Där en serie debattartiklar argumenterade för
det meningsfulla att tänka i termer av en sammanhållen Botniaregion bestående av södra Västerbotten och norra Ångermanland vilken, administrativa gränser till trots, hade
både funktionella och historiska kopplingar till varandra.117 Redan från början kopplades en kommunikationsaspekt till detta i med tanken att om de i regionen ingående orterna kunna länkas till varandra skulle en stark tillväxtregion skapas genom att en intern
dynamik frigjordes.
Den grupp som huvudsakligen utvecklade dessa resonemang var inte Botniabanegruppen utan en organisation som kallades Botniaakademin, vilken dock hade klara kopplingar till Botniabanegruppen, inte minst personnivå.118 Dessutom samarbetade i opinionsbildningsfrågorna.119 Akademin hade bildats 1991 och bestod av delar av regionens olika eliter i närings och samhällsliv.120 I februari 1993 presenterade de ett program, ”Botniainitiativet” för att utveckla Botniaregionen till gagn både för dess invånare och landet
som helhet. Programmet hade tre huvudkapitel. Förutom infrastruktur, där Botniabanan
var en bärande del, rymdes även utbildning och forskning, näringsliv samt livskvalitet och
identitet.121 Manifestet kom att ha en annorlunda karaktär än andra visionsdokument vi
sett kring kustjärnvägarna, framför allt för att den utgjorde en blandning av aktörer som
vi inte sett i kustjärnvägsfrågan förut. Den representerade både näringslivets gamla preferenser för transporter ur främst ett effektivitets och konkurrensperspektiv, med den akade116

Botniaregionen definierades som de båda nordligaste länen samt Ångermanland norr om Skuleskogen (d.v.s. i princip Örnsköldsviks kommun) Tidvis ingick även Österbotten som en del av definitionen av regionen.
117
Se Dagens Nyheter 5 april 1992 ”Storkalotten kan bli ett kraftfält i nya Europa” samt Örnsköldsviks
Allehanda 4 november 1992 ”Botniaregion – en ny kommunal nivå”.
118
Bland annat arbetade Stellan Lundberg för dem. Dessutom var ordföranden i handelskamrarna i
Västerbotten och Ångermanland, Per Carstedt och Samme Lindmark, med i båda grupperna.
119
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 16 oktober 1992” samt ”Några
noteringar från överläggning i Umeå 25 november 1992”
120
Akademin presenterades som ”20 fristående personer från Botniaregionen med ledamöter från
Umeå universitet, Högskolan i Luleå och näringslivet i norra Sverige, som förenats i en övertygelse
om Norra Sveriges betydelse för Sveriges framtida utveckling.”. Dess ordförande var Carl Kempe,
MoDo. Till representanterna från det regionala näringslivet fanns Per Carstedt, Örnsköldsvik och
Samme Lindmark Skellefteå. Bland de akademiska ledamöterna kan nämnas rektorerna för Umeå
universitet, Lars Beckman, och Högskolan i Luleå, Torbjörn Hedberg. Dessutom idéhistorikern
Sverker Sörlin, nationalekonomen Sören Wibe, statsvetarna Janerik Gidlund och Gunnel Gustafsson, språkforskaren Lars-Erik Edlund, samtliga Umeå. Se RADC K1992/321/3 ”Skrivelse Botniaakademin till Mats Odell 29 januari 1993”.
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miska sektorns behov att skapa ett större underlag för sin forsknings- och utbildningsverksamhet. Visionen till en teoretisk samhällsvetenskaplig och humanistisk akademisk infallsvinkel, som tryckte på regionaliseringens betydelse i ett europeiskt perspektiv och kulturen
som ett konkurrensmedel. Detta gav den en retorisk tyngd i argumenteringen, men bidrog
samtidigt att göra dokumentet tämligen splittrat och personlighetskluvet.
”Botniainitiativet” presenterades inte bara till lokala och nationella medier, utan vidarebefordrades även till närings-, kultur-, miljö- och kommunikationsdepartementen, lagom i tid för 1993 års infrastrukturproposition.122 Parallellt med detta behandlades Botniaregionsbegreppet även inom ramen för den akademiska världen. Ett typiskt exempel
på hur detta samarbete kunde gå till finns i den forskarantologi som togs fram inom ramen för CERUM 1992, vilken belyste regionsbegreppet ur en rad olika perspektiv av forskare från flera olika institutioner.123 I inledningen förklarade redaktörerna Janerik Gidlund och Sverker Sörlin, vid tidpunkten professorer i statsvetenskap respektive idéhistoria
vid Umeå universitet, att boken bland annat behandlade framtidsfrågor i övre Norrland
och hur man kunde ta tillvara på de förutsättningar som kombinationen av stark råvarubas och industriell tradition, en växande utbildnings- och forskningssektor samt en regional ekonomi i strukturell omvandling skapade för regionen.124 Som en av de lösningar
som fördes fram för att ta tillvara tillväxtkraften i regionen och skapa en sammanhållen
region, var just Botniabanan, vilken utförligt bland annat behandlades i ett kapitel skrivet av Stellan Lundberg.125
121

”Botniainitiativet” hade först lanserats på en konferens i Skellefteå i oktober 1992. Man sade uttryckligen att ”Akademin [sic!] symbolprojekt är Botniabanan…”. Argumentationen för banan
sammanföll starkt med den som samtidigt fördes av Botniabanegruppen. Man hävdade dessutom
att investeringen var så lönsam och angelägen att den omedelbart måste projekteras. ”Allt annat
måste uppfattas som en negativ särbehandling av Botniaregionen”. Förutom Botniabanan innehåll
initiativet bland annat krav på satsningar på Höga kusten-bron, utbyggda telekommunikationsnät,
försträkning av den högre utbildningen m.m. ”Botniainitiativet” finns bland annat i RADC K1993/
518/3 ”Skrivelse Botniaakademin till Mats Odell 15 februari 1993”.
122
Ministrarna tillsändes den 15 februari 1993 en förhandskopia på initiativet. Bifogades gjordes ett
presentationsbrev samt några rader som lyfte fram initiativets betydelse för den aktuella ministerns
ämnesområde. Se skrivelserna i RADC K1993/518/3; Ku/639/K; S1993/1536/ M1993/755/2181
samt Fi1993/1119/FM/B.
123
Detta var den viktigaste, men inte den enda, skriften som CERUM publicerade under dessa år
kring frågan om Botniaregionen och Botniabanan. Gidlund & Sörlin 1992.
124
Gidlund och Sörlin 1992, s 9ff.
125
Lundberg lyfte i skriften fram de stora fördelarna med Botniabanan. Detta fanns dock en motbild
i form av ekonomisk-historikerna Dan Bäcklund och Lena Andersson-Skog som problematiserade
sambandet mellan infrastruktur och regional utveckling. Det var dock Lundbergs inlägg som låg
mer i linje med bokens allmänna tendens. Gidlund & Sörlin 1992, s 70ff och 165ff.
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Detta är bara några exempel på hur man aktivt från olika aktörer försökte skapa begreppet Botniaregionen och ge det innehåll. I detta sammanhang är dock inte Botniaregionens vidare öden eller reella innehåll i sig speciellt intressant, utan snarare hur det
kom att användas för att argumentera för en ny järnväg.126 Utgångspunkten för diskussionen var i allmänhet att över Norrland stod inför ett avgörande moment, där en rad
framtidsfrågor i regionen måste lösas för att den skulle kunna fungera bättre. En ny
snabbjärnväg var ett sätt att lösa detta, inte minst eftersom den knöt samman regionens
städer med varandra. Här är det värt att notera att utgångspunkten för denna diskussion
inte enbart var att framställa övre Norrland som en förlorarregion i behov av stöd. Istället knöt detta an till en mer positiv ton i argumenteringen, där statligt stöd i form av
en infrastrukturinvestering möjliggjorde skapandet av en nordeuropeisk vinnarregion.
Detta knöt an till en politisk och akademisk diskussion i början av 1990-talet om regionernas roll i det nya Europa, Grundargumentet var att i ett framtida integrerat Europa
skulle nationalstaterna försvagas och till förmån för ett system av starka och samverkande regioner, vilka måste få tillgång till goda kommunikationer för att kunna frigöra potentialen i den regionala tillväxten och sprida den vidare.127
Botniaregiontanken innebar även att den regionala järnvägen kopplades till ett internationellt transportperspektiv. Botniabanan framställdes som en länk mellan norra
Sverige och andra tillväxtregioner i norra Skandinavien.128 Genom att stärka regionen
kring Botniabanan kunde den få kraft att knytas samman med Luleå, Österbotten och
Uleåborg och skapa ett starkt regionalt samarbete.129 Tanken var att näringsstrukturen i
126

Botniabegreppet kom att under några år i början och mitten av 1990-talet få en relativt stark spridning framför allt i Umeå-Örnsköldsviksområdet. Bland annat genom att föras upp inom ramen för
Kvarkenrådet och aktivt användas inom den regionala politiska diskussionen. På en mer perifert
plan kan man se dess genom slag i att bland annat TV4:s regionala nyhetsprogram i Västerbotten
och Norra Ångermanland döptes till ”TV Botnia” (sedermera dock omdöpt till ”TV4 Västerbotten”) samt att hotell och sportanläggningar i de båda städerna fått namnet.
127
Gidlund & Sörlin 1992, s 192ff Tanken på att vara en del av ett regionaliserat Europa hade tidigare lanserats av Botniabanegruppen. Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen: Bilaga 2 ’Banverkets förslag till stomnätsplan – remissyttrande’ 1 oktober 1990”.
128
Här fanns en koppling till den diskussion om Nordkalotten som en ”Barentsregion” där nordligaste
delarna av Sverige, Finland, Norge och Ryssland skulle kunna knytas samman till en tillväxtregion
på Nordkalotten.
129
Kopplingen till Finland inbegrep bland annat Kvarkenrådet, som var ett regionalt samarbetsorgan
mellan Västerbotten och finska Österbotten. Intressant nog agerade rådet, som framför allt är ett
samarbetsorgan mellan Umeå och Vasa, till förmån för Botniabanan. Detta bland annat i samband
med 1993 års infrastrukturproposition. Detta med en skrivelse som inte bara överensstämde i andan med Botniaakademins ”Botniainitiativ”, den skickades också samma dag som akademin sände
initiativet till olika ministrar. RADC K1993/513/4 ”Skrivelse Kvarkenrådet 15 februari 1993”.

169

dessa regioner kompletterade varandra på ett sådant sätt att om bara förbättrade kommunikationer mellan dem kom till stånd kunde en kritisk massa för dynamisk utveckling skapas. Vidare sågs en sammankoppling mellan Botniabanan och det internationella järnvägsnätet som betydelsefullt även ur ett nationellt perspektiv. Den nya järnvägen skulle kunna fånga upp de omfattande transporter av gods som gick från den tunga
industrin och råvaruproduktionen på Nordkalotten och ta dem till antingen utskeppningshamnar, avsättningsmarknader eller vidareförädlingsproducenter i södra Sverige.
Under förutsättning att kopplingarna mellan de finska och ryska järnvägsnäten respektive svenska och finska dito kunde ordnas tillfredsställande gällde detta inte minst varuflöden till och från det post-sovjetiska Ryssland.130 I detta internationella perspektiv
var den nya banan en nödvändig förutsättning för att kunna täcka de ökade kapacitetskrav som den ökande trafikmängden skulle medföra, samtidigt som snabbare järnvägstransporter banan i sig var ett krav för att de dynamiska effekterna skulle materialisera
sig.131 Det var samtidigt utifrån detta viktigt att Botniabanan genomfördes snabbt för
att, framför allt de ryska transporterna, inte skulle övertas av andra transportslag eller av
finländska intressenter.
Den samhällsekonomiska kalkylmetodikens grunder
Diskussionen om Botniabanans betydelse för att skapa eventuella kopplingar till Nordkalotten och Ryssland är även ett exempel på betydelsen av den samhällsekonomiska
kalkylerna i argumentationen för Botniabanan. Innan själva argumentationen kan analyseras måste dock själva kalkylmetodiken diskuteras.
Översiktligt kan den samhällsekonomiska kalkylmetodik som användes i samband
beslutsprocessen kring Botniabanan under denna period karaktäriseras som ett sätt att
skapa ett beslutsunderlag genom att jämföra nyttorna mellan olika järnvägsprojekt.132
Grunden till detta var en cost-benefit-analys, där målet var att väga samman vinsterna
och kostnaderna i kalkylen i en nettonuvärdeskvot.133 Denna kvot var i sin tur resultatet av en rad antaganden, prognoser och uppskattningar. Till att börja med modifiera130

Detta var en av de bärande punkterna i ”Botniainitiativet”.
Detta resonemang fördes dels i ”Botniainitiativet”. Det återfinns också i Botniabanegruppens arkiv:
”Yttrande över förslaget till stomnätsplan: SJ:s remissvar på Banverkets förslag till stomnätsplan
1991-2000 1990-10-31”.
132
Nedanstående diskussion bygger om inte annat anges på SOU 1996:26 samt Banverket 1992.
133
Grovt sett kan nettonuvärdeskvot, NNK, översättas till formeln (vinster-kostnader) / anläggningskostnad. Kvoten brukar ibland anges som att den uttrycker avkastningen per satsad krona över kalkylperioden (alltså ger en NNK på 0,4 över kalkylperioden ger 1,40 tillbaka per satsad krona på
lång sikt).
131
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des investeringskostnaden utifrån skattefaktorer som moms, indirekta skatter och snedvridningseffekter på samhällsekonomin. Genom att effekterna på en infrastrukturinvestering var realiserbara först på lång sikt, gjordes kalkylerna utifrån en kalkylperiod på ett
antal decennier, vanligen 40 år. För att få fram ett nuvärde, alltså en beräkning av intäkter och kostnader i dagsläget, räknades intäkter och kostnader ned med en kalkylränta
på ett antal procent per år. Kostnader och intäkter för driften uppskattades även dessa,
bland annat genom prognoser över hur de totala trafikflödena påverkades av förändringen i infrastruktursystemet, och vilka effekter detta i sin tur fick på intäkter och kostnader. Detta kunde också kompletteras med en beräkning av hur tillkomsten av en ny bansträckning påverkade trafiken på andra banor, för att uppskatta hur vinster på en investering eventuellt kunde medföra förluster på en annan del av infrastrukturen. Vad gäller
kostnadsposterna utgjordes dessa av interna kostnader som, banavgifter, driftskostnader
eller underhållskostnader. Till detta kom externa kostnader från omkringliggande samhället. Detta kunde exempelvis röra sig om uppskattningar av sådant som olyckor, miljöeffekter eller intrångs- och barriäreffekter till följd av investeringen.
På intäktssidan räknades dels den rena trafikinkomsten in. Den uppskattades utifrån ett resandeantal som baserades på en förväntad efterfrågan på de transporttjänster
som de nya transporterna skapade. Detta modifierades av en rad faktorer, bland annat
de statliga subventioner som krävdes för att en bana som prognostiserades vara omöjlig
att driva med företagsekonomisk vinst verkligen skulle trafikeras. Dessutom skulle man
på intäktssidan räkna in de besparingar som skedde på kostnadssidan jämfört med om
investeringen inte genomförts, exempelvis genom att miljöpåverkande biltrafik överfördes till järnväg eller att olycksfrekvensen minskar. Till detta lades en tidsvinstfaktor som
beräknades utifrån en värdesättning av den uppskattade tidsvinsten på transportflödena på järnvägen jämfört med de nuvarande alternativen, med beaktande av reshastigheten modifierat med åktid, bytestid, förseningstid och bytesintervall. Detta modifierades
även utifrån om det var gods- eller persontransporter eller vilken typ av resor som skall
genomföras, exempelvis värderades tidsvinsterna olika på inom- och interregionalt resande. Eftersom målet var att kvantifiera alla de ingående variablerna i analysen för att
kunna räkna samman till en nettonuvärdeskvot måste alla värden, som inte definierades
bort som okvantifierbara och därför bara kunde beskrivas med ord, räknas om i monetära termer. Således krävde kalkylmetoden att det skapades ett värde för sådana saker som
miljöinverkan av utsläpp, döda och skadade i trafiken eller tidsvinster ner på sekunden.
Det fanns, trots ambitionen att skapa ett objektivt och aktörsneutraltsystem för värderingen av investeringar, ändå ett visst spelutrymme för olika aktörer när det gällde utformningen och tolkningen av dessa samhällsekonomiska kalkyler. Till att börja med
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när de gällde hur icke direkt kvantifierbara variabler skulle värderas, vilka ofta hade en
utslagsgörande inverkan för kvoten. Detta gällde också saker som avskrivningsperioden
för investeringen och hur den ingående kalkylräntan sattes. Vidare finns ett spelutrymme i vilka faktorer som inkluderas respektive definieras bort som omöjliga att kalkylera
på. Slutligen fanns ett spelutrymme i hur man skulle räkna på de dynamiska effekterna
av tillskottet till infrastruktursystemet. Detta gällde dels hur man skulle räkna på sådant
som fick plats i kalkylen, som ökad efterfrågan på transporter, dels hur de dynamiska effekter som inte rymdes i kalkylen, som tillväxt, skulle tas i beaktande.
De samhällsekonomiska beräkningarna kring Botniabanan
Det var i detta spelutrymme som det skapades handlingsmöjligheter för intressegrupper att agera. Botniabanegruppen började tidigt med att genomföra egna samhällsekonomiska kalkyler för att ge legitimitet och argument till kraven på en ny järnväg.134
Dessa kalkyler användes emellertid mer för att visa på lönsamheten av banan och behovet av den, än att användas som ett jämförelseobjekt för att kunna välja mellan olika
investeringar.135 Botniabanegruppens egna beräkningar visade undantagslöst på en lönsamhet för banan, om än med en fallande tendens. Emellertid blev användbarheten av
dessa egna kalkyler efterhand begränsad. Det växte fram en normbildning kring metodiken, inte minst genom att Banverket utvecklade olika beräkningsmanualer, samtidigt
som det fanns en uttalad politisk vilja att skapa en gemensam mall för hur staten skulle bedöma olika infrastrukturinvesteringar, vilket vi i nästa avsnitt skall se komma tydligast till uttryck när KomKom tillsattes. Detta kom i förlängningen att skapa en kalkylmetodisk diskussion, där man från Botniabanegruppens sida allt mer betonade värdet av
de faktorer som inte rymdes i kalkylen.
Botniabanegruppens samhällsekonomiska kalkyler avvek från den framväxande metodiska kanon på flera sätt. På kostnadssidan menade man att gängse beräkningsmetoder överskattade kostnaderna för banan eftersom byggkostnaderna i Norrland var lägre.
Detta bland annat på grund av att det, till skillnad från storstadsområdena, inte fanns
behov att ta in ”överhettningseffekter” i kostnaderna.136 Det var dock främst på intäkts134

Lönsamheten beräknades exempelvis 1990 till att ha en nettonuvärdeskvot i intervallet 1,1-1,6.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen: Bilaga 2 ’Banverkets förslag till
stomnätsplan – remissyttrande’ 1 oktober 1990”.
135
Det är påfallande hur ofta de positiva samhällsekonomiska kalkylerna runt Botniabanan lyftes fram
i jämförelse med andra projekt. ”Botniainitiativet” är ett exempel. Carl Kempes uttalande i Botniaakademins namn om att ”Botniabanan näst efter Arlandabanan är lönsammast av alla större infrastrukturinvesteringar.” ett annat RADC Fi1993/1119/FM/B ”Skrivelse Botniaakademin (Carl Kempe) till rättschef Hans Jacobsson, Finansdepartementet 17 februari 1993”.
136
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Arbetsutskottet 20 september 1991, §2”.
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sidan som man hade ett delvis annorlunda fokus i sina kalkyler. Banan skulle skapa tillväxt genom att möjliggöra helt nya former av transportarbete. Godsefterfrågan kunde
förväntas öka, dels från företag som antingen redan hade stora transporter på Stambanan som skulle expandera sina volymer.137 Dels skulle högre kvalitet i järnvägstransporterna medföra en ökad attraktivitet för järnvägen bland godskunder som tidigare inte
sett det som ett alternativ. Detta inte minst från anläggningar som dittills saknat järnvägalternativet, som MoDo:s Husumsfabrik. Efterhand ökade alltmer betoningen på den
passagerartrafik som skulle bli följden av att kustregionens städer integrerades med varandra. Botniabanegruppen argumenterade starkt för att en snabbtågsförbindelse skulle
skapa dynamiska effekter en ökad pendling, regionförstoring och regional integration,
som måste tas in i beräkningarna.138 Dessa effekter kunde väntas bli stora inte minst beroende på att möjligheterna för persontrafik var så dåliga i utgångsläget.139
Botniabanegruppen och andra Botniabaneförespråkare lade även stort fokus på värden som inte rymdes inom kalkylmetodikens ramverk men som om de integrerades ytterligare skulle förstärka de positiva nettonuvärdeskvoter som redan räknats fram. De
faktorer man oftast lyfte fram var att kalkylens beräkning av den totala samhällsekonomiska nyttan antingen osynliggjorde eller nedvärderade den regionala nyttan av järnvägen, vilket var bärande element i den övriga argumentationen för banan.140 Botniabanegruppen försökte också att inkludera dessa tillväxteffekter i olika samhällsekonomiska
kalkyler. Emellertid var detta en svårframkomlig väg eftersom makten över hur kalkylerna skulle utformas inte låg hos intressegruppen, utan hos regeringen och Banverket. Betydligt effektivare, och med tiden också mer flitigt använda, var att använda det faktum
att de regionala effekterna inte rymdes inom ramen för kalkylerna till att hävda att den
framräknade nettonuvärdeskvoten i själva verket var högre. Dels eftersom de stora delar
av de förväntade regionala och nationella tillväxteffekterna inte ingick. Dels eftersom de
etablerade beräkningsmodellernas metod inte fångade stora systemförändringar i järnvägssystemet av det slag som Botniabanan skulle medföra.141 Liknande resonemang för137

Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 september 1991”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanegruppens slutrapport avseende delen Sundsvall Umeå 199310-01”.
139
Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 september 1991”.
140
Detta var något som teoretiskt och metodologiskt inte var någon nyhet, eftersom rena tillväxteffekter ofta uteslöts ur kalkylerna på grundval av att sambandet mellan, i synnerhet regional, tillväxt
och en konkret investering över en lång tidsperiod är svårpåvisbar. Se Ahlstrand 1995.
141
RADC K1993/483/3 ”Skrivelse Botniabanegruppen ’Botniabanan – Kompletterande synpunkter’
12 februari 1993” samt Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 14 januari 1991, §4”.
138
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des också kring de dynamiska effekterna av kopplingen utomlands, som tenderades räknas upp och läggas ovanpå den trafik och de inkomster för utlandstrafik som redan fanns
inom ramen för kalkylen. Ett led i detta var att i förväg räkna in effekterna av järnvägskopplingar, som förbättringar av förbindelsen mellan Sverige-Finland och mellan Ryssland och Finland som ännu inte existerade eller ofta inte ens var projekterade.142
Samtidigt utgjorde avgränsningen av den nya järnvägen ett sätt att påverka lönsamhetsberäkningarna, framför allt hur man definierade Botniabanan i förhållande till Ådalsbanan. Ådalsbanan var vid den här tiden en dåligt underhållen järnväg, precis som Ostkustbanan präglad av att ha byggts som enskild järnväg av ett bolag med pressad budget,
vilket i sin tur skapat en kurvrik järnväg med flera branta backar.143 Eftersom effektiviteten på all trafik på den framtida Botniabanan var avhängig av att det inte skapades flaskhalsar i kopplingen till andra järnvägar, kom upprustningen av Ådalsbanan som låg mellan snabbtågslinjerna som slutade vid Nyland respektive Sundsvall, att vara en nyckelfaktor i varje beräkning för att inte alla trafik- och intäktsberäkningar skulle omkullkastas.144
Samtidigt var investeringsbehovet i Ådalsbanan så pass stort, och, både den existerande
och potentiellt nyskapade, trafiken på banan så pass låg att lönsamheten i kalkylerna på
Botniabanan som helhet påverkades negativt. Frågan om hur Ådalsbanan skulle hanteras
i de samhällsekonomiska kalkylerna kom dock att bli brännhet nästa gång Botniabanan
skulle utredas på allvar.
Den samhällsekonomiska kalkylerna användes av den regionala intressegruppen inte
enbart användas som ett beslutsunderlag. Den fyllde även en funktion att legitimera Botniabanan, där de framräknade nettonuvärdeskvoterna blev argument i sin egen rätt. Det
var därför betydelsefullt att visa på en så pass hög samhällsekonomisk lönsamhet som möjligt. Detta var dock inget unikt för fallet Botniabanan, utan även andra intressegrupper eller Botniabaneprojektets motståndare, använde resultat av samhällsekonomiska kalkyler
som argument för eller emot olika investeringar. Effekten blev en metodikkamp om hur
kalkylerna konstruerades, med en diskussion om hur realistiska de framräknade resultaten
var. Det medförde också ett ständigt jämförande av den framräknande lönsamheten mel142

Dessa frågor lyftes på allvar i samband med att Botniabanegruppen på allvar börjat samarbeta med
norrbottniska aktörer Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 9 december 1992” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 26 februari 1992”.
143
Vid tidpunkten betecknade Ådalsbanan järnvägen mellan Sundsvall-Härnösand-Kramfors-Sollefteå, och således var längre än den ursprungligen enskilda järväg som Härnösand-Sollefteå Järnvägs
AB byggt på 1890-talet.
144
Det argumenterades bland annat att det skulle vara kapitalslöseri att inte bygga ut Ådalsbanan till
höghastighetsstandard och därigenom inte kunna utnyttja Botniabanans effekter till fullo. RADC
K1992/693/3 ”Botniabanegruppen ’PM - Strategi för Botniabanan 28 december 1991, aktualiserad
19 februari 1992’ ”.
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lan olika projekt.145 Detta kommer vi också tydligt att se komma i fokus i nästa kapitels
diskussion om de 1995 tillsatta statliga utredningarna. Först skall dock motståndet till Botniabanan under de här aktuella åren granskas mer i detalj.

Motståndet mot Botniabanan
Botniabanans regionala och nationella motståndare
Det fanns ett motstånd mot Botniabanan både regionalt och nationellt under der här perioden, men det var inte alls lika intensivt som det skulle komma att bli under tiden för
Botniabaneutredningen. En orsak till detta var att den statliga järnvägssektorn gått vrån
att vara en motståndare till att bli en tillskyndare för järnvägen. Ett annat var att Botniabanan i realiteten aldrig var nära att bli byggd i sin helhet. Därtill var konkurrensen från andra infrastrukturprojekt om de statliga investeringsmedlen alldeles för stor.
På regional nivå var satsningen på järnvägen påfallande okontroversiell inom de kommuner som utgjorde Botniabanegruppens kärna. Utanför kärnkommunerna var dock
motståndet större. I orter som Sundsvall och Timrå med egna infrastrukturfrågor på
dagordningen och begränsad nytta av Botniabanan fanns tidvis ett motstånd mot kustjärnvägen.
Från inlandshåll var man likaledes tveksamt inställd till kustjärnvägen. Framför allt gällde det orterna kring Norra Stambanan, som Ånge, som skulle drabbas negativt av en överföring av trafik till kustjärnvägen. Detta gällde tidvis även Jämtland som inte såg med blida ögon på en koncentration av infrastrukturinvesteringarna vid kusten, speciellt som det
hotade att ta investeringsutrymme från, för dem, mer angelägna projekt som Atlantbanan
från Ljusdal-Östersund-Trondheim.146 Den jämtländska inställningen var dock inte entydigt negativ. Ibland drev man även från jämtländskt håll frågan om Botniabanan, ofta i
samverkan med de andra länen. Även många norrbottniska aktörer förhöll sig under några år tveksamma till kustbanan, som de ansåg som föga värdefull för deras del jämfört med
en upprustning av Stambanan. Dock kom denna inställning att vända efter några år, i takt
med att försöken att få med även Norrbotten i Botniabanegruppens arbete intensifierades,
både genom personliga kontakter och genom att diskussioner om en förlängning av banan
norrut för att länka till Finland och vidare österut började diskuteras inom ramen för Bot145

Bland de banor som ofta jämfördes med Botniabanan ingick Nordlänken Göteborg-Oslo och Götalandsbanan Borås-Jönköping. Se RADC K1993/641/3 ”Skrivelse Länsstyrelsen i Västernorrlands
län ’Prioriterade utvecklingsmöjligheter i Västernorrlands län’ 12 februari 1993”.
146
Se diskussionerna kring hur man från Botniabanegruppens sida betraktade det regionala motståndet i Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998” samt Westlund 1993.

175

niabanegruppen.147 Detta pekar sammantaget på betydelsen av att aktörerna kring Botniabanan sökt allianser med andra regionala aktörer för att hindra en stark regional motopinion. Problemet regionalt för Botniabanegruppen var snarast inte motståndet utan passiviteten hos många betydelsefulla aktörer, framför allt i näringslivet.
På en nationell nivå kom argumentationen mot Botniabanan främst utifrån att behovet av banan saknades. Detta exempelvis genom att efterfrågan på dess transporter överdrivits, och att trafiken inte skulle vara lönsam. I detta ingick ett underkännande av tanken på att ortsstrukturen i Norrland skulle vara idealiskt för järnvägssatsningar av detta slag, med stora orter på stort avstånd från varandra. I stället lyftes oftare den glesa befolkningen totalt sett fram som ett tecken på att banan inte skulle bära sig.148 Framför
allt var det branschorganisationerna kring andra transportslag som argumenterande mot
järnvägen. Vad Norrland behövde istället för järnväg var istället förbättringar av väg- och
flygtrafiken. Dessutom bedrev de en hel del opinionsbildning riktad direkt mot Norrlandslänen, där framför allt de alternativa investeringsobjekten lyftes fram.149 Att banan
över huvud taget byggdes förklarades ofta med att staten gett efter för en stark påtryckargrupp eller att man satsade utifrån regionalpolitiska skäl. Vi kommer att få orsak att
gå in på motståndet mot Botniabanan mer i detalj när frågan hettade till på allvar i samband med Botniabaneutredningen.
Regeringens inställning till Botniabanan
Dean avgörande faktorn till hur Botniabanefrågan utvecklades under dessa år var hur regeringen ställde sig till den. Regeringens officiella inställning präglades den till en början av en viss reservation mot Botniabanan. Järnvägen ansågs visserligen som ett intressant projekt, men ändå ingenting som prioriterades högt nog för att satsas på.150 Dock
kom sällan regeringens inställningen sällan att bli öppet avvisande.151 Detta kanske inte
så mycket av en entusiasm kring den nya banan, som ett både pedagogiskt och praktiskt
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 25 oktober 1991, §3” samt
”Minnesanteckningar ledningsgruppen 26 februari 1992”.
148
Man kan indirekt se denna kritik i de strategidiskussioner om hur de skulle bemötas i Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”
149
Nya Norrland 8 januari 1994 ”Busslobby kritiserar projekt Botniabanan”.
150
I vilket fall kom inget utbyggnadsbeslut i någon av Proposition 1990/91:87; Proposition 1992/93:
176; Proposition 1993/94:140 eller Proposition 1993/94:170.
151
Undantag fanns dock. Kommunikationsminister Georg Andersson menade bland annat att det var
bättre att satsa på befintligt järnvägsnät RADC K1991/551/1 ”Brevsvar Georg Andersson till Västernorrlands läns TCO-distrikt 9 augusti 1991”. Se även Norra Västerbotten 23 september 1993 ”Mats
Odell tror inte på nordlig Botniabana”.

176

problem att direkt avskriva ett projekt som statliga myndigheter som Boverket, SJ och
Banverket i olika omgångar framhållit som både lönsamt och önskvärt. Den borgerliga regeringen poängterade både i 1993 års proposition och i fastställandet av Banverkets
stomnätsplan att banan var ett intressant objekt men den måste utredas noggrannare.
Framför allt ville man inte förbinda sig till att bygga hela banan utan föredrog en etappvis utbyggnad med delar som direkt skulle kunna börja generera trafik, som Ådalsbanan
eller sedermera ett spår till Husum.152 Därigenom hade man, åtminstone i den regionala intressegruppens ögon, officiellt sanktionerat att banan i en framtid skulle komma att
byggas, vilket var en tolkning de var snabba att torgföra i den allmänna debatten.
Regeringarna, oavsett färg, kom att föra en fördröjande strid gentemot Botniabanan
under perioden. Visserligen fattades beslut om påbörjandet av deletapper, men det gjordes inga konkreta utfästelser om när hela banan skulle vara klar, vilket sköts på en obestämd framtid. Dessutom försökte man koppla olika villkor om regionala utfästelser till
banan. Slutligen ville man utreda frågan om hela Botniabanan i särskild ordning vid sidan den vanliga beslutsprocessen inom infrastrukturpolitiken.
Den regionala intressegruppen, understödd av de regionala riksdagsmännen, lät sig
dock inte ge tappt av denna förhalningstaktik. Detta gjorde att när väl frågan skulle utredas var förespråkarna för banan mobiliserade för att påverka dess resultat i gynnsam
riktning för Botniabanan. Konsekvensen av detta skall studeras i detalj i nästa kapitel.

152

I Utskottsbehandlingen ändrades detta dock till att det föll på Banverkets lott att avgöra om Botniabanans första etapp skulle vara Örnsköldsvik-Husum eller någon annan del. Proposition 1992/93:
176 samt Regeringens skrivelse 19170.
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7. Från utredning till
icke-beslut 1995-1996
Dilemmat med de statliga utredningarna
Botniabanan och KomKom
Kommunikationskommittén, redan från starten känd under förkortningen KomKom,
var en av den nytillträdda socialdemokratiska regeringens högprofilprojekt när den under pompa och ståt sjösattes 1995. Samtidigt kom den också att närmast tjäna som en
magnet för alla landets intressegrupper i infrastrukturfrågor, inte minst för intressegruppen kring Botniabanan, med Botniabanegruppen i spetsen.1 Kommittén skulle stå för
en översyn av kommunikationspolitiken och infrastrukturinvesteringarna samt anpassa
dessa till de policymål som slagits fast. Alla åtgärder som kommittén föreslog skulle anpassas till ett övergripande mål, ekonomisk tillväxt. Till detta lades fem delmål, bland
annat regional balans och hållbar utveckling. Samtidigt skulle kommitténs arbete utarbeta en enhetlig, transparent och jämförbar bedömningsmall i form av en samhällekonomisk kalkylmodell som alla infrastrukturinvesteringar skulle bedömas mot. Detta
skulle både grantera infrastrukturinvesteringarnas positiva tillväxteffekter, och motverka att intressegrupper manipulerade beslutsunderlaget. Samtidigt sattes ett mål där staten inte skulle satsa på projekt var nettonuvärdeskvot låg under 0,4, det vill säga 40 öres
samhällsekonomisk vinst per satsad krona.2
1

2

Bara en titt i registret på handlingarna inför 1996 års infrastrukturproposition (1996/97:53)talar sitt tydliga språk om vilken betydelse den kom att ha för ett flertal regionala intressegrupper.
Bland annat var både Götalandsbanan, Nordlänken och Europakorridoren uppe till behandling .
Se RADC Regeringsakt 19961204:1.
SOU 1996:26.
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KomKom hade dock knappt börjat arbeta innan de kom i blåsväder, eftersom dess direktiv var omöjliga att uppfylla på samma gång. Detta eftersom det fanns en inbyggd intressekonflikt mellan tolkningarna av total nyttokvot och delmålen. Detta ledde till en
massiv kritik från de flesta aktörer som var verksamma i att arbeta för infrastrukturprojekt.
Detta inte minst eftersom det ansågs både stelbent och bakvänt att använda kalkylutfall
snarare än snarare än politiska målsättningar bli styrande för trafikpolitikens inriktning.
För Botniabanans del skulle detta dock ha kunnat få ett bra utfall. Den första uppgiften för KomKom gällde att slå fast investeringsramarna för väg- och järnvägsinvesteringar under de kommande åren. Eftersom Botniabanan enligt tidigare beräkningar hade en
nettonuvärdeskvot över målet på 0,4, samtidigt som den dessutom uppfyllde de politiska målen om positiva effekter för miljön och regional utvecklingen, borde detta leda
till ett snart beslut om att investera i banan. Detta inte minst eftersom, åtminstone enligt Botniabanegruppen, staten redan fattat ett principbeslut om att bygga Botniabanan
i och med att man get klartecken för första etappen till Örnsköldsvik.
Dock hade regeringen, som vi såg i det föregående kapitlet, redan beslutat om att
Botniabanan skulle utredas i särskild ordning. Resultatet blev att Botniabanan lyftes ut
ur KomKom. Hösten 1994 utsågs således generaldirektören för Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) Urban Karlström för att, tillsammans med sin sekreterare Lennart Nilsson, genomföra den utredning kring Botniabanans lönsamhet och eventuella
realiserande som regeringen beslutat om.
Härmed fanns det två stycken parallellt verkande utredningar som berörde den statliga infrastrukturpolitiken. För alla iblandade aktörer var det uppenbart att beslutsprocessen kring Botniabanan härmed kom in i en avgörande fas. De regionala aktörerna kom
därför att lägga ned avsevärda resurser för att påverka utfallet av dessa båda statliga investeringar i positiv riktning för Botniabanan.
Botniabaneutredningens arbete
Botniabaneutredningens arbete skulle enligt kommittédirektivet vara slutrapporterat
den 15 juni 1996 och arbetet med den tog fart på allvar hösten/vintern 1994. I utredningens uppdrag ingick att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av Botniabanan
på sträckan Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå, utifrån samhällsekonomiska och företagsekonomiska utgångspunkter, samt göra bedömningar om storleken på den framtida storleken på person- och godstrafiken skulle tas i beaktande. Vidare skulle utredningen särskilt se på frågan om lokalisering och finansiering för en anslutning mellan den nya banan och MoDo:s fabrik i Husum. Detta med den uttryckliga utgångspunkten att stickspåret inte skulle finansieras med statliga medel. Av miljö- finaniserings- och regionala
utvecklingsskäl skulle en utbyggnad i etapper analyseras. Analysen av förutsättningen av
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banan skulle vidare ske i samverkan med Banverket och SJ, regionala trafikhuvudmän
samt icke specificerade lokala och regionala företrädare.3
Bland de första åtgärderna som utredningen genomförde var att beställa nya ekonomiska kalkyler på banan. Bland annat uppdrogs åt Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) att göra en ny samhällsekonomisk bedömning av banan. Samtidigt
beställdes ett flertal mindre utredningar bland annat om snabbtågens regionala genomslag i ett internationellt perspektiv, effekterna av olika investeringsalternativ på Botniabanan respektive Norra Stambanan samt tänkbara upplägg på trafikeringsalternativ.4 Beslutsunderlaget för utredningen kompletterades också med en serie hearings med berörda aktörer inom regionens näringsliv, ekonomi och politik.5 Den kanske mest omfattande kontakten mellan utredningen och utomstående aktörer kom dock att vara med Botniabanegruppen.
Utredningen kom snart i kontakt med Botniabanegruppen som en mer eller mindre
officiell förespråkare för intressenterna kring banan. Samtidigt var Botniabanegruppen
själv i full färd med att utarbeta en strategi för hur den skulle kunna få åtkomst till utredningen och få in sina perspektiv i den. Följden av detta kom att bli en omfattande
kontakt mellan utredningen och Botniabanegruppen
Under 1994 och början av 1995 präglades utredningens arbete av informationsinhämtning och väntan på resultatet av de beställda undersökningarna. Detta gjorde att
Botniabanegruppen och andra regionala intressenter främst koncentrerade sig på att känna av hur kommittén arbetade samt sonderade terrängen om dess inställning till Botniabanan.6 Aktivast bland dessa var Botniabanegruppen som genom uppvaktningar, informella kontakter och brev dessutom aktivt försökte sprida sin version om varför Botniabanan var ett lämpligt investeringsobjekt för staten. Ett framträdande element i detta var
försök att inkorporera de samhälls- och trafikekonomiska analyser man redan gjort, och
den metodik den genomförts med, utredningen. Detta avböjdes dock, förutom vissa referensgruppsstudier, från utredningens sida, till förmån för en samhällsekonomisk kalkyl från SIKA. Detta motiverades av att det i regeringens uppdrag ingick att utredningen
skulle bidra till metodutveckling på det samhällsekonomiska kalkylområdet. Dessutom
fanns möjligen även en önskan att få kalkylerna utförda av mer oberoende källor.7
3
4
5
6

7

Kommittédirektiv 1994:47
För en genomgång av undersökningarna och vem som utfört dem se SOU 1996:95, s 23.
Botniabaneutredningens arkiv: Volym 1 ”Minnesanteckningar”.
De protokollförda diskussionerna inom Botniabanegruppen rörde i mycket hög utsträckning just
dessa frågor. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Protokoll 1989-1998”.
Se diskussionerna angående SIKA:s samhällsekonomiska utredning i Botniabaneutredningens arkiv:
Volym 2 ”Angående SIKA:s utredning ’Botniabaneprojektet – en samhällsekonomisk bedömning’”.
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Snart började det därför växa fram en viss desperation från Botniabanegruppens sida
som reflekterade en svårighet att få genomslag för sina perspektiv i utredningen. Efter
interna strategiska diskussioner ledde detta till en ökad skriftväxling med Karlström,
samt en parallell satsning på utåtriktad verksamhet och opinionsbildning i avvaktan på
att resultaten av utredningen började komma in.
SIKA:s samhällsekonomiska analys skulle inrapporteras under april 1996. Resultaten
var dock sedan länge kända av de regionala aktörerna. Detta föranledde en markant intensifiering av både arbetet inom utredningen och utomstående aktörers försök att påverka den. Redan innan resultaten var klara uppstod därför en kontrovers mellan utredningen och, Botniabaneförespråkare, om hur användbara och opartiska kalkylerna var.
Denna kontrovers mattades inte när väl de olika kalkylerna levererades. Dessa visade på
både en lägre samhällsekonomisk lönsamhet än tidigare, även om den fortfarande visade en svagt positiv nettonuvärdeskvot på 0,02, samtidigt som många av de dynamiska
effekter som implicit eller explicit inkluderades i Botniabanegruppens kalkyler räknades
bort som otroliga eller omöjliga att beräkna.8
Följden kom att bli en proteststorm från både Botniabanegruppen och andra norrländska aktörer. Denna riktades inte i första hand mot Botniabaneutredningen, utan
hade som mål att påverka den allmänna opinionen och den övriga politiska beslutsprocessen. Detta var framför allt ett försök att underkänna Botniabaneutredningen som beslutsunderlag för Botniabanan, samt visa att den regionala uppslutningen och tron på
Botniabanan var obruten.
Botniabaneutredningens slutsatser
Vad var det då för resultat som Botniabaneutredningen kommit fram till och som var så
kontroversiellt bland många regionala aktörer? Enligt utredningens samlade samhällsekonomiska bedömningen uppvisade Botniabanan en svag lönsamhet, som inte var hög
nog för att motivera investeringen. Visserligen var den beräknade nyttan rensad från
flesta möjliga osäkerhetsmoment, men med en så pass liten vinst fanns ändå chansen att
intäkterna på banan faktiskt skulle understiga kostnaderna, och i realiteten ge en samhällsekonomisk förlust.9 Skillnaden mellan den samhällsekonomiska kalkyl som utredningen tagit fram, och de som Banverket och Botniabanegruppen använde, var att utredningen rensat bland vad de ansåg vara överdrivna förväntningar på den långväga persontrafikens och godstrafikens marknadsutveckling, samt för stora nyttovärden på framför allt tidsvinster.10 Utredningen framhöll svårigheterna att bedöma de samhällsekono8

9
10

Se Botniabaneutredningens arkiv: Volym 2 ”SIKA ’Botniabaneprojektet – en samhällsekonomisk bedömning’”.
SOU 1996:95, s 115f.
SOU 1996: 95, s 89f.
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miska effekterna av en helt ny bana, eftersom kalkylmetodiken var anpassad för att bedöma effekten av mindre förändringar i existerande infrastruktursystem.11 Dessutom
pekade utredningen på att nyttorna för långväga järnvägstrafik tenderade att övervärderas, eftersom tidsvinsterna jämfördes med alternativet existerande resor i nuläget istället
för mot den reella konkurrenten flyget.12 Den rimliga beräkningsmetoden borde därför
vara att restidsförbättringarna till följd av Botniabanan borde ställas i relation det samlade utbudet av resealternativ oavsett transportslag vid tiden för investeringen, vilket sänkte den beräknade lönsamheten. Detta var också en förändring utredningen ansåg lämplig att genomföra inom ramen för all statlig infrastrukturplanering.13
Utredningen framhöll även att Botniabanans regionalekonomiska effekter getts för
stor plats i kalkylerna. I realiteten, menade Karlström, var dessa nyttor i högsta grad
svårbedömda. Den regionalekonomiska forskningen saknade både empirisk och teoretisk enighet kring regionala tillväxteffekter av stora infrastrukturinvesteringar. I konkreta termer menade utredningen att omfattningen på en framtida pendling på Botniabanan förmodligen överdrivits av banans förespråkare. Betydelsen av att arbetsmarknaderna i städer som Umeå och Örnsköldsvik kompletterade varandra hade enligt utredningen tagits till i överkant, eller var i varje fall inte entydiga och de stora restidsavstånden
mellan dem hade inte tagits i beräkning.14 Utredningen erkände att infrastrukturinvesteringar för Norrlands del, med sitt exportintensiva näringsliv och perifera geografiska
läge, så var infrastruktursatsningar mycket viktiga. Men samtidigt existerande det redan
väl utbyggda alternativ till järnvägen, vilket gjorde Botniabanans roll i den regionala trafikmiljön mycket svårbedömd.15
En till källa till kontrovers var att utredningen, i enlighet med direktiven, förordade att Botniabanan skulle byggas ut etappvis söderifrån från Sundsvall, så att nyttorna av järnvägen snabbt kunde börja inkasseras. Undantaget var bandelen Husum-Örnsköldsvik skulle byggas redan innan resten av banan nådde upp till Örnsköldsvik.16
Emellertid betonade utredningen att banan måste betraktas som en helhet, och om den
byggdes måste både kostnader och intäkter baseras på att hela sträckan Umeå-Sundsvall
rustades upp till snabbtågsstandard. Följden av detta blev att utredningen konstaterade
att det saknades förutsättningar för att bygga ut järnvägen Husum-Örnsköldsvik innan
11
12
13
14
15
16

SOU 1996:95, s 97ff.
SOU 1996:95, s102.
SOU 1996:95, s 11.
SOU 1996:95, s 47.
SOU 1996:95, s 7f.
SOU 1996:95, s 128f.
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beslut om hela banan fattats, eftersom MoDo inte kunnat garantera en viss trafikvolym
på järnvägen. Deras trafikupplägg krävde att även anslutande banor skulle behöva få en
högre banstandard, vilket gjorde en separat utbyggnad relativt meningslös.17 Utredningen menade att man måste ta en helhetssyn på Botniabanan och även inkludera de kringkostnader som skulle krävas för att investeringen skulle få maximal nytta. Således borde
förutom de 8 miljarder kronor själva Botniabanan Nyland-Umeå skulle kosta, även de
nödvändiga standardförbättringarna på Ådalsbanan, på 1,6 miljarder, läggas till kalkylerna. Till detta tillkom ytterligare lokala kostnader för stationer och nya trafiklösningar.
Detta framför allt i Sundsvall, där investeringar på omkring en halv miljard ansågs nödvändiga. Sammantaget gjorde detta att Botniabaneinvesteringen skulle kosta minst 10,1
miljarder. Det var det investeringsvärde utredningen använde i sina nya samhällsekonomiska kalkyler, samtidigt som man menade att de totala kostnaderna för projektet tydligare borde framgå i den politiska beslutsprocessen.18
Kombinationen av att kostnaderna för projektet tidigare undervärderats i kalkylerna,
samtidigt som intäkterna tenderat att övervärderas, aktualiserade, enligt utredningen,
ytterligare behovet att ta ett helhetsgrepp på den norrländska transportsektorn. Detta
var inget som uttryckligen prioriterats i kommittédirektiven, men hade efterhand kommit att få en allt större plats i utredningens arbete. Utifrån framtagna modeller över hur
godstransportflöden påverkade en eventuell stark regional tillväxt menade man att järnvägsystemet i sin nuvarande form inte utgjorde en flaskhals för den regionala utvecklingen i Norrland. Eventuell regional tillväxt skulle med allra störst sannolikhet kunna hanteras av sjöfarten, lastbilstrafiken och flyget, där Botniabanan ifall den byggdes
bara skulle ha en begränsad roll att spela.19 Till detta lades ett alternativkostnadsperspektiv utifrån alternativet att förbättra det norrländska järnvägsnätet utan att bygga en ny
kustjärnväg. Slutsatsen av detta blev ett förslag om att utöka de förbättringsarbeten av
Stambanan genom Övre Norrland som Banverket var färd med att genomföra. Detta
samtidigt som man genomförde ett program för att öka flexibiliteten och handlingsutrymmet i det norrländska järnvägsnätet. Genom att investera i större lok som klarade av
tyngre laster på den backiga stambanan. Parallellt frigjorde man spårkapacitet genom att
nattågstrafiken på Norrland upphörde, och dess marginella passagerarströmmar kunde
styras över till flyg eller långfärdsbuss. Detta skulle enligt utredningen leda till att kunde klara kapacitetstaket i det norrländska järnvägsnätet åtminstone fram till år 2010.20
17

SOU 1996:95, s 124f.

18

Egentligen menade utredningen att om man skulle ta alla nödvändiga kringinvesteringar i järnvägsnätet i beaktande så skulle den totala kostnaden stiga till 14-15 miljarder. Detta ansåg han dock
inte var meningsfullt att göra en samhällsekonomisk kalkyl utifrån. SOU 1996:95, s 85f och 92.
SOU 1996:95, s 138f.
SOU 1996:95, s 136f.
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Till det yttre var således Urban Karlströms utredning i allra högsta grad ett bakslag
för intressegruppen kring Botniabanan. Nästa kapitel skall diskutera varför inte Botniabaneutredningen kom att bli en slutpunkt för 1990-talets försök att få kustjärnvägen till
stånd. I fortsättningen av detta kapitel skall vi dock se närmare på karaktären på beslutsprocessen kring båda dessa statliga utredningar ut ett Botniabaneperspektiv.

De regionala aktörernas agerande kring Botniabaneutredningen
Botniabanegruppen
Både KomKom och Botniabaneutredningen genomfördes vid en tidpunkt när de regionala aktörerna var fullt mobiliserade för att driva Botniabanefrågan i den nationella beslutsprocessen. Utredningsarbetet kring KomKom fick framför allt de politiska aktörerna att dras in i en generella regional mobilisering kring infrastrukturfrågor inom ramen
för det statliga utredningsarbetet. Detta kom att stärka, snarare än försvaga, Botniabanegruppens arbete, eftersom det medförde att Botniabanan kom att lyftas på dagordningen oftare och av en bredare uppsättning aktörer. I samband med detta väcktes frågan om
gruppen skulle ombildas för att, i likhet med Mälar- och Svealandsbanorna, få en fastare
form som ett bolag eller förening. Man beslutade sig dock att förbli en informell samarbetsorganisation mellan de berörda kommunerna, länsstyrelserna och näringslivet. Detta samtidigt kom den intensifierade aktiviteten kom att bli kostsam, vilket skapade en
ständig press på Botniabanegruppens budget.
Kärngruppen i Botniabanegruppen kom att utkristalliseras ytterligare. Umeå, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner bar i allt större grad den största bördan i Botniabanegruppens arbete med argumentering, lobbying och framtagning av alternativa beslutsunderlag. I mars 1995 går också Elvy Söderström officiellt in som gruppens ordförande, och
kom allt mer att framstå som Botniabanegruppens ansikte utåt. De mindre kommunerna
höll sig också kvar i arbetet i Botniabanegruppen. Dock kom de sydligaste medlemmarna, som Timrå och Härnösand, att delvis börja glida bort från Botniabanegruppens arbete. Detta inte minst eftersom arbetet med KomKom bidrog till att ge andra infrastrukturfrågor på deras agenda ökad aktualitet. Samtidigt ökade Sollefteå kommun sin aktivitet i
gruppen, delvis som ett svar på tankarna om att styra över godsflödena på Botniabanan
från Nyland till Norra Stambanan, vilket skulle bidra till att säkra framtiden för Ådalsbanan och Långsele som järnvägsknut. Samtidigt accentuerades problemen med trafiken genom Sundsvall, vilket vi skall återkomma till nedan. Det fanns en intern diskussion om
inte detta medförde en risk att Botniabanegruppen alltmer kom att framstå som icke-representativ och Botniabanan som smal Örnsköldsviksfråga. Detta föranledde förnyade ansträngningar att bredda deltagandet i gruppen och undvika att Botniabanan framstod som
ett särintresse, snarare än en angelägenhet för Norrland och landet som helhet.21
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Även Stellan Lundbergs roll som konsult och medlem i gruppen förstärktes, både
som en källa till utredningar och argument. Men också genom en fortsatt aktiv medverkan i det pågående påtryckningsarbetet. Till detta kom att han även arbetade med
att ta fram undersökningar för Botniabaneutredningen.22 Under 1995 drogs även konsulten Tom Rosander, och hans bolag TR Projektutveckling AB, in i arbetet för Botniabanan. Han hade tidigare arbetat som konsult bland annat för de regionala aktörerna
kring Mälarbanan. Bland annat kom han att bidra med en erfarenhets överföring över
vad som gjorde arbetet frö Mälarbanan framgångsrikt och hur det kunde användas av
Botniabanegruppen.23 Han kom också att anlitas mer och mer av Botniabanegruppen,
framförallt rörande frågor om marknadsföring och förankring av banan samt agerande
gentemot beslutsprocesser och makthavare.24 Detta var samtidigt tecken på en fortgående professionalisering av Botniabanegruppens utåtriktade arbete. Marknadsföringen
och profileringen av banan ökade både kvalitativt och kvantitativt.25 Dessutom förstärkte Botniabanegruppen sitt arbete mot att verka inom samma former av opinionsbildning som andra intressegrupper inom tjänstesektorn, detta genom deltagande på mässsor, konferenser och dylikt för att förankra projektet, visa upp sig och träffa de relevanta beslutsfattarna inom sektorn.26
Länsstyrelserna i de båda berörda länen engagerades i högre grad än tidigare i arbetet
för Botniabanan. Detta utifrån att det statliga utredningsarbetet inom infrastrukturen
intensifierat länsstyrelsernas ansträngningar på infrastrukturområdet. De båda berörda
länsstyrelserna arbetade inom ramen för Botniabanegruppen, samtidigt som de var inblandade i det parallellt pågående remissarbetet inom ramen för KomKom. Därigenom
var det möjligt att skapa samordningseffekter mellan de båda policyprocesserna. Detta
ledde till att länsstyrelserna delvis kom att ta initiativet i Botniabanefrågan. Detta kom
att göra nytta för frågan om Botniabanan, eftersom länsstyrelserna i de nordligaste länen i allt högre grad samverkade för att påverka KomKom:s arbete.27 I samband med att
regeringen skulle upprätta en projektlista på aktuella infrastrukturinvesteringar till EU21
22
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Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Styrgruppen 16 februari 1996”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 20 oktober 1995”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Styrgruppen 18 maj 1995”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Styrgruppen 22 juni 1996”.
Detta skedde bland anat genom att man anlitade PR-byrån Mitt Info för att ta fram information
om gruppens aktiviteter och olika former av kampanjmaterial. Dessutom ledde det i förlängningen
till hemsidan www.botniabanan.org. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 22 mars 1996”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanan vad har hänt? 1989-2001”.
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kommissionen, tog landshövdingarna initiativet till att samla den politiska, ekonomiska och akademiska eliten i de tre nordligaste länen till ett krav på att Botniabanan skulle komma med på den listan.28 Dessa var samtidigt ett tydligt tecken på en typ av symbolisk regional enighet i infrastrukturfrågorna som hela tiden eftersträvades av de regionala aktörerna. även om de i detta fall hade föga med initiativet att göra.
Detta samarbete över länsgränserna resulterade bland annat i flera gemensamma remisser och utredningar som ytterligare bidrog till att lyfta Botniabanan på dagordningen.29
Denna mobilisering kring trafikpolitiken som KomKom resulterade i spillde även över på
landstingen som blev aktivare i arbetet för transportfrågorna, och därmed även Botniabanan.30 Dock kom aldrig landstingen att ingå som en fast medlem i Botniabanegruppens
arbete. Även i detta fall kom mycket av arbetet att ske utanför Botniabanegruppens ram,
men istället i samarbete med kommuner och andra länsövergripande organ. Denna norrländska uppslutning var ofta defensiv till sin karaktär, där det gällde att undvika att Botniabaneutredningens metoder kunde tillämpas på egna mer angelägna projekt. Detta samtidigt som man lyfte fram de infrastrukturinvesteringar man själv ansåg angelägna.31
Bland de näringslivsanknutna aktörerna i Botniabanegruppen började det under denna period märkas en viss Botniabanetrötthet. Samtidigt fortsatte intensifierades ansträngningarna för att få det regionala näringslivet aktivare i arbetet för banan, dock med blandad framgång. Det förblev huvudsakligen samma aktörer som var verksamma inom Botniabanegruppen, det vill säga framför allt MoDo och Handelskamrarna. MoDos arbete inriktade sig i hög grad mot att arbeta för Husumspåret och undvika kraven på fraktgarantier och egna investeringar i stickspår. De fick starkt stöd för detta av politikerna i
27

28
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Bland annat gjorde alla norrlandslänen plus Kopparberg ett gemensamt utspel där man litade principer, dör infrastrukturinvesteringarna, vilket indirekt förespråkade Botniabanan. RADC K1996/
3144/3 ”Skrivelse Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg & Dalarna 20 juni 1996”.
Undertecknare till brevet var förutom de tre landshövdingarna en rad kommunalråd längs kusten,
rektorerna på de tre universiteten och högskolorna, en rad industrimän samt flera, men inte alla av de
regionala riksdagsmännen, RADC K1995/819/3 ”Brev Landshövdingarna m.fl. 22 februari 1995”.
RADC K1996/854/3 ”Utveckla Norra Sverige! – Ett underlagsmaterial framlagt av kommunikationsexperterna i de sex nordligaste länen i samarbete med Ban- och Vägverkets två nordligaste regioner”.
Även de deltog i en rad utredningar. Se RADC K1996/854/3 ”Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna m.fl. i Västernorrlands län ’Regional inriktningsplan för infrastrukturinvesteringar i Västernorrlands län’ 30 augusti 1996”.
Ett bra exempel på detta är Gävleborgs länsstyrelse som samtidigt som man dömde ut Botniabaneutredningens metodinnovationer och menade att staten underprioriterade Norrland i infrastruktur satsningar, också passade på att lyfta fram de egna projekten Atlantbanan och upprustning av
Ostkustbanan. RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen i Gävleborg 2 september 1996”.
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gruppen.32 Sammantaget fortsatte därför förskjutningen i Botniabanegruppens sammansättning i riktning mot att politikerna fick ökad betydelse i Botniabanegruppen. Dock
kom det regionala näringslivet att mobiliseras till stöd för Botniabanan när väl Botniabaneutredningen var klar. Handelskamrarna, det lokala näringslivet och företagarorganisationerna uttalade sig starkt till förmån för banan i remissomgången.33 Detta innebar dock
fortfarande inte att de aktiverade sig i högre grad i Botniabanegruppens arbete.
Samtidigt fortsatte problemen att få med tyngre näringslivsaktörer utanför Botniabaneregionen i arbetet för banan. Bland de stora företagen som var verksamma i Norrland
inriktade man sig i allmänhet mot att i huvudsak verka för förstärkningar av vägnätet.
Detta kunde samtidigt i en del fall göra att företagen argumenterade mot ökade järnvägssatsningar, om de skedde på bekostnad av satsningar på vägnätet.34 En del industrier, framför allt norr om Umeå, uttalade sig dock positivt om Botniabanan, men menade i de flesta fall dock att detta var utbytbart mot att det snabbt genomfördes stora förbättringar på Norra Stambanan.35
Det mycket nära samarbetet mellan Banverket Region Nord och Botniabanegruppen
fortsatte oförändrat. Banverksledamöter deltog i gruppens möten, samtidigt som det i
planeringsfrågor, idéutveckling och handlingsstrategier fanns ett väl utvecklat tvåvägsutbyte mellan de båda organisationerna. Norra banverksregionens funktion som ett mellanled mellan den regionala intressegruppen och Banverkets ledning förstärktes. Detta
användes för att argumentera för Botniabanan gentemot myndighetens ledning. Samtidigt fungerade detta också som en informationskanal ner till regionen om hur planerings- och beslutsprocesserna utvecklades på den nationella nivån. Det skedde även ansträngningar från Botniabanegruppens sida att förankra Botniabanan i Banverkets högsta ledning genom olika former av uppvaktningar och möten.36 Samtidigt fortsatte
SJ:s engagemang i gruppen. Det kanske inte var lika intimt som med Banverket, men
det fanns ett informationsutbyte mellan organisationerna. Samtidigt som SJ bidrog med
32

33
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 20 oktober 1995. Bilaga: ’Minnesanteckningar Möte med utredaren Urban Karlström 20 oktober 1995’ ”.
Se näringslivsremisserna till Botniabaneutredningen i RADC K1996/2419/3.
Se näringslivsremisserna till SOU 1996:26 i RADC K1996/854/3.
Se remissvaren från Skogsindustrierna, SCA Packaging och SSAB Tunnplåt till SOU 1996:26 i
RADC K1996/854/3.
Ett exempel var när Banverket fick ny generaldirektör då Botniabanegruppen snabbt begärde att
få träffa henne för att sprida information om gruppens arbete. Detta ansågs viktigt, inte minst eftersom hon tidigare, enligt vad man erfarit, fått en negativ bild av projektet efter ett tidigare möte
med urban Karlström. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 19 januari 1996” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 22 mars 1996”.
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positiva remisser till förmån för järnvägen och precis som Banverket menade att frågan
inte var om Botniabanan skulle byggas, utan när.37 Stödet gick i linje med ett resonemang från SJ att banor som förändrade strukturen på järnvägssystemet och därför öppnade upp nya marknader för järnvägstrafik borde prioriteras.38
Aktörer utanför Botniabanegruppen
Bland de aktörer som verkade för Botniabanan utanför Botniabanegruppens ram fanns
vid denna tidpunkt andra organisationer inom järnvägssektorn. Dock var stödet från de
andra lobbyorganisationerna ganska blandat, möjligen återigen en effekt av att alla intressegrupper kring transportsektorn mobiliserade inför KomKom. Detta fick som konsekvens att även järnvägslobbyn, som dessutom dittills varit ganska ljumma mot Botniabanan och inte deltagit i Botniabanegruppens arbete, var tvungna att prioritera39 Dock
kom Framtida Järnvägstrafik att uttrycka sig betydligt mer oreserverat för Botniabanan
när väl remissen kring Botniabanan behandlades.40
Försöken att skapa ett brett stöd bland regionala aktörer inom olika sektorer, spillde
också över på utbildningssektorn. Det fanns en medveten strävan från Botniabanegruppen att få med universitetet och högskolorna i regionen i arbetet för banan, vilket också hade vissa framgångar. Där var det som tidigare Umeå universitet som var den pådrivande kraften. Universitetets rektor Sigbrit Franke var under en period verksam i Botniabanegruppens arbete.41 Universiteten och högskolorna drogs på det sättet in i opinionsbildningen och lobbyarbetet för järnvägen, vilket bland annat resulterade i positiva
remisser för Botniabanan som svar på Botniabaneutredningen.42 Dessutom arbetade de
även i utvecklingen av beslutsunderlaget, bland annat en utredning om Botniabanans
betydelse för kompetensförsörjningen i norra Sverige.43 Umeå universitet förblev dock
37
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RADC K1996/2419/3 ”Remissvar SJ 18 september 1996”.
De exempel SJ lyfte fram på sådana satsningar var förutom Botniabanan, även Götalandsbanan och
Europakorridoren. RADC K1996/854/3 ”Remiss SJ 30 augusti 1996”.

Både Svenska Järnvägsfrämjandet och Föreningen Framtida Järnvägstrafik kom med relativt svala
och distanserade remissvar om Botniabanan, som inte alls var det järnvägsprojekt som lyftes fram
starkast. RADC K1996/854/3.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Föreningen Framtida Järnvägstrafik 13 september”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 20 januari 1995”.
De tre högskolorna tryckte bland annat på samspelet mellan orterna och tillgängligheten på högre
utbildning. I sitt remissvar tryckte Mitthögskolan dessutom både på en upprustning av järnvägen
mellan Sundsvall och Östersund, samt att Botniabanan skulle etappbyggas söderifrån. Remissvaren
finns i RADC K1996/2419/3
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Styrgruppen 19 april 1996”.
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ensamt i att vara direkt involverad i Botniabanegruppens arbete. Detta berodde förmodligen på att Luleå Tekniska Högskola och den decentraliserade Mitthögskolan med verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Östersund skulle dra relativt liten nytta av Botniabanan, jämfört med andra investeringar. Detta inte minst utifrån ett perspektiv av den
ökande konkurrensen om studenter i regionen.
Ser vi på de andra aktörerna kring universitetet försvann de akademiska institutionerna ut ur arbetet för banan. Sin breda ansats till trots kom inte Botniaakademin att
vara aktiva inom ramen för de statliga utredningarna. Det program för regional utveckling presenterat i form av ”Botniainitiativet” hade allt mer hamnat i bakgrunden och det
var också alltmer sällan aktörerna diskuterade i termer av en Botniaregion. Universitetets institutioner och enheter engagerade sig dock inte direkt för Botniabanan i samma
utsträckning som tidigare. Exempelvis yttrade sig ingen institution, inte ens CERUM,
som vi i föregående kapitel såg vara mycket aktiv i järnvägsfrågan, själv i utredningens
remissomgångar, utan verkar ha kanaliserat sin verksamhet genom universitetet.
Uppsättningen av aktörer för Botniabanan vid tiden för Botniabaneutredningen
präglades således av tre trender. För det första en stark kontinuitet med den tidigare beslutsprocessen, där redan mobiliserade aktörer fortsatte sitt påbörjade intressegruppsarbete. För det andra en intensifiering av försöken att bredda det regionala stödet för banan, för att utåt manifestera den regionala uppslutningen kring projektet. Detta var i sin
tur till stor del var en följd av att KomKom och Botniabaneutredningen arbetade parallellt. Till sist fanns en tendens att aktörer från olika sektorer minskade sitt engagemang
i frågan, för att helt eller delvis dra sig ur. Detta gällde framför allt näringslivet samt flera universitetsinstitutioner.

Den regionala intressegruppens arbete mot de statliga utredningarna
KomKom
Precis som de flesta andra intressegrupper i den svenska infrastruktursektorn kom aktörerna kring Botniabanan att se KomKom som en stor möjlighet att påverka den statliga
infrastrukturpolitiken. I och med att den skulle utvärdera och även föreslå förändringar
av utfallet av 1988 års trafikpolitiska reform, kom kommittén på sätt och vis medföra en
omförhandling av det sedan några år rådande institutionella ramverket inom trafiksektorn. Detta kom att medföra möjligheter inte minst för aktörer utanför det statliga ramverket att påverka den statliga trafikpolitiken.
Åtkomsten till information om kommitténs arbete betraktades som centralt för aktörerna inom Botniabanegruppen. Man mobiliserade de flesta tänkbara kanaler för att påverka
kommitténs arbete. En väg för att åstadkomma detta var att nyttja tillgängliga informella
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kontakter med insyn i kommittéarbetet som den socialdemokratiska partiledningen, eller
via Banverkets ledamöter i Botniabanegruppen till Banverkets generaldirektör och därifrån
in i kommittén. Åtkomst till kommitténs ledamöter garanterades samtidigt av ett aktivt
deltagande i de hearings och öppna möten som anordnades inom ramen för kommittéarbetet.44 Dessutom uppvaktade Botniabanegruppen och andra aktörer dels kommittén direkt, men även kommunikationsministern och Trafikutskottet med motiveringen att man
ville informera om banan med anledning av KomKom:s arbete.
Behovet av information om utredningens arbete från intressegruppens horisont berodde på utredningens uppdrag att se över formerna och ramarna för det transportpolitiska
beslutsfattandet. För att i förlängningen kunna lotsa en regional fråga som Botniabanan
igenom den nationella beslutsprocessen var det långsiktigt avgörande att de transportpolitiska beslutsprocedurerna och bedömningskriterierna inte utformades på ett sådant sätt att
de kunde blockera ett framtida beslut. Aktörerna kring Botniabanan föll därför naturligt
nog in i kritiken mot kommitténs förslag att göra kriterierna för beslutsunderlag kring infrastrukturinvesteringar mer enhetliga. Så gott som undantagslöst argumenterade de mot
det rimliga i att enbart gradera projekt utifrån en beräknad samhällsekonomisk nytta.45
Detta skulle omkullkasta de trafikpolitiska målen, eftersom det inte tog i beaktande en
rad regionala särdrag och dynamiska effekter som i sig motiverade en satsning. Eftersom
mycket av argumentationen för Botniabanan rörde just de positiva dynamiska regionalekonomiska effekterna av banan var detta särskilt viktigt att motverka.
Aktörerna kring Botniabanan anslöt även till en vitt framförd kritik om att arbetsgången i kommittén ansågs bakvänd, där man först skulle bestämma inriktningen på infrastrukturinvesteringarna, för att först därefter ta hänsyn till principerna för samma investeringar. Detta hotade i sin tur att leda till en ”objektfixering” av infrastrukturpolitiken.46
Att aktörerna kring Botniabanegruppen, som i allra högsta grad sysslade med att arbeta för
enskilda objekt, anslöt till denna kritik kan tyckas underligt. Men i resonemanget ingick
också att man för att undvika objektfixeringen måste man göra avsteg från de strikta matematiska kraven på en nettonuvärdeskvot på 0,4 och även ta hänsyn till de trafikpolitiska
målen. Något som i allra högsta grad skulle vara fördelaktigt för Botniabanegruppen.
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Styrgruppen 22 juni 1996”.
Förutom kritik mot att detta gjorde infrastrukturinvesteringar till en fråga om matematik istället
för politik, hävdade man från regionalt håll bland annat att detta fick negativa konsekvenser eftersom saker som stora tillägg till järnvägssystemet var svåra att metodiskt räkna på, vilket missgynnade satsningar som Botniabanan. RADC K1996/854/3 ”Yttrande Umeå kommun 29 maj 1996”.
RADC K1996/854/3 ”Remiss Örnsköldsviks kommun 3 juni 1996”.
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Det skulle också i slutändan visa sig svårt för KomKom att värja sig från denna kritik
från inte bara aktörerna kring Botniabanan, utan även de flesta andra intressegrupper in
infrastrukturfrågor i Sverige. Detta pekade på att kriterierna för hur staten prioriterade
mellan olika infrastrukturinvesteringar krävde en legitimitet hos de regionala aktörerna.
Detta skulle också bli en av de avgörande faktorerna kring utfallet av Botniabaneutredningen som vi skall se i kommande kapitel..
Trots att frågan egentligen lyfta ut ur KomKom kom de regionala aktörerna att lyfta Botniabanan i kommitténs arbete i alla fall. Framför allt användes remissomgången på kommitténs delbetänkande våren 1996 (SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken)
som ett sätt att få en extra remissomgång där man kunde argumentera mot Botniabaneutredningens slutsatser. Detta speciellt som det gav en möjlighet för regionala aktörer att komma med en remiss till förmån för Botniabanan, samtidigt som han presenterade sina resultat. I linje med detta kom också remisserna från Umeå och Örnsköldsviks
kommun på KomKom:s delbetänkande mer än två månader tidigare än huvuddelen av
remissyttrandena, samtidigt som att Karlströms rapport presenterades.47
Botniabaneutredningen som arena
Den i särklass viktigaste arenan i beslutsprocessen kring Botniabanan under dessa år
kom dock att vara Botniabaneutredningen, som efter 1994 var den enda nationella arena som hade i uppgift att behandla Botniabanan. Dess uppdrag var sådant att om slutrapporten innehöll en positiv skrivning vore den nya järnvägen så gott som garanterad.
Eftersom Botniabaneutredningen genomfördes som en enmansutredning fanns någon
möjlighet att försöka påverka sammansättningen av utredningsmännen. Detta hindrade
dock inte att det förekom en hel del spekulationer kring hur Urban Karlström ställde sig
till banan, och vilka argument han kunde antas lyssna till. Dessa spekulationer byggde i
sin tur på att både Karlström, såväl som en hel del av aktörerna inom intressegruppen,
tillhörde den ganska smala kretsen av forskare och utredare inom svensk transportsektor,
som kände varandra mycket väl sedan tidigare. Detta kom att påverka hur Botniabanegruppen lade upp sina strategier i förhållningssättet mot utredningen.
Eftersom man inte kunde delta direkt i utredningen var ett av nyckelmomenten för
aktörerna att få åtkomst till den på andra sätt. Här fanns en naturlig infallsport i kommittédirektiven som ålade utredningen att samarbeta med de regionala aktörerna, framför allt kommuner, länsstyrelser och länstrafikbolagen. Dessa organ hade således en na47

Så gott som undantagslöst tog också de regionala aktörer som var inblandade i beslutsprocessen
kring Botniabanan chansen att kommentera den i remissomgången för SOU 1996:26. Yttrandena
är sammanställda i RADC K1996/854/3.
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turlig åtkomst till utredningen, och deras agerande mot utredningen gick i mycket ut på
att samordna sin argumentation för att ge den ökad tyngd.48 För en organisation som
Botniabanegruppen gällde det istället att skapa ett utrymme som en nödvändig partner
som Botniabaneutredningen kunde samarbeta med. Gruppen tog därför på ett mycket
tidigt stadium själv kontakt med utredningen som en legitim representant för kommunerna och näringslivet längs banan, och erbjöd sina tjänster. Kommunerna och näringslivet i regionen kring banan kanaliserade sitt arbete genom Botniabanegruppen, med två
viktiga undantag. För det första Sundsvall, där det var trafikproblemen genom centrala
staden som var stötestenen, och för det andra MoDo, som delvis kom att agera på egen
hand för att försöka komma runt kraven på garanterad trafikering och egen finansiering
av industrispåren till Husum.49 I praktiken kom detta att medföra att Botniabanegruppen blev den främsta regionala samarbetsparten till utredningen, speciellt som alla viktigare regionala banförespråkare redan på något sätt var inblandade i gruppens arbete.
Kontakterna mellan Botniabanegruppen och Botniabaneutredningen kom därför att
bli omfattande. Karaktären på samarbetet kom dock att skifta betänkligt över tid beroende på vilket stadium som utredningen befann sig i, samt vilka slutsatser den verkade
komma fram till. Till en början intog Botniabanegruppen en försiktig och närmast rekognoscerande inställning gentemot utredningen. De antog en inledande strategi som
gick ut på att driva linjen att banan redan är beslutad och att utredningen huvudsakliga uppgift var att se hur den fortsatta utbyggnaden skulle genomföras.50 Dessutom ville man förankra sina argument och sina kalkyler hos Karlström. Ett viktigt led i detta
var att få medinflytande i utredningsprocessen, framför allt vad gällde de samhällsekonomiska kalkyler som skulle utföras.51 Dessutom ville man motarbeta kraven regional
medfinansiering av banan.
Relativt snart kom dock klimatet mellan utredning och påtryckargrupp att förändras
till det sämre. Det kan delvis ha berott på att utredningen i sitt arbete hade kontakter
med ett brett spektrum av norrländska aktörer, från näringsliv, politik och universitet.
Dessa gav en inte helt odelad positiv bild av den regionala uppslutningen kring Botnia-
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Det är också tydligt att sådan informationsöverföring också skedde. Botniabanegruppens arkiv: ”PM
Tommy Dickens 5 oktober 1994 (m anledning av Urban Karlströms besök)”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande MoDo 12 september 1996”.
Botniabanegruppens arkiv: ”PM Tommy Dickens 5 oktober 1994 (m anledning av Urban Karlströms besök)”.
Botniabanegruppens arkiv ”Anteckningar efter överläggningar med Urban karlström och Lennart
Nilsson 7 oktober 1994”.
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banan.52 Dessutom lades de samhällsekonomiska kalkylerna för utredningen ut på SIKA,
vilket försvårade för intressegruppen att få genomslag för sina argument. Ytterligare en
källa till friktion mellan intressegrupp och konflikt var Husum-spåret, där man från regionalt håll både ville ha garantier för att den sträckan skulle vara en första etapp på banan och dessutom undvika att MoDo skulle tvingas göra för stora egna utfästelser.
I Botniabanegruppens interna diskussion kan redan från vintern 1994/1995 märkas
en viss irritation mot utredningen. Det kom sig av att man tyckte sig få bristande genomslag och förståelse. En hel del ansträngningar lades också ned på spekulationer om
Karlströms motiv och intressen i frågan. Man intensifierade åter lobbyarbetet för banan,
både regionalt och nationellt.53 Efterhand ledde detta till att Botniabanegruppen offentligt började argumentera mot utredningens arbete. Detta kom att bli den dominerande formen för interaktion mellan utredningen och påtryckargruppen under 1996. Detta
som en följd av att resultaten av SIKA:s samhällsekonomiska analys började att läcka ut.
Dess negativa resultat kom att medföra en intensiv och hetsig brevväxling mellan å ena
sidan Botniabanegruppen, SJ och Banverket och å andra sidan Botniabaneutredningen och deras transportforskare.54 Från Botniabanegruppens horisont började det alltmer
framstå som att de saknade möjligheter att påverka utredningens innehåll. Därför började man söka sig bort från den och arbeta mot andra arenor. Detta samtidigt som Botniabanegruppen sökte stöd bland allmänhet, andra regionala aktörer samt nyckelaktörer
i den nationella beslutsprocessen mot utredningens slutsatser.
Ett led i detta var att använda sig av de ledande aktörernas respektive kontaktytor för
att få fler aktörer att argumentera till förmån för banan och mot utredningens resultat.55 Detta underlättades av Botniabanegruppen redan på ett eller annat sätt involverat
de flesta länsövergripande organ. Dessutom inventerade man hur motståndet mot banan såg ut och hur man skulle kunna bemöta det. Ett prioriterat mål var att få fler norr52
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Bland annat verkar de ha fått intrycket att det egentligen bara är MoDo som är intresserat av en
nya bana inom näringslivet. De tillfrågade forskarna var också skeptiska till banans uppfattade nytta. Botniabaneutredningens arkiv: Volym 1 ”Minnesanteckningar”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 20 januari 1995”.
En bild av stämningen i denna diskussion får man av att inlägg i denna debatt anklagade Elvy Söderström och Christer Nilsson SIKA:s beräkningar som tvivelaktiga, ensidiga och tendentiösa. Botniabaneutredningens arkiv: Volym 2 ”Brev Banverket 28 april 1996”; ”Brev Botniabanegruppen 30
april 1996”; ”Brev SJ 2 maj 1996” samt Brev ”Jan Owen Jansson 4 maj 1996”.
I en intern strategidiskussion betonades att det ”…nu är mycket viktigt att vi alla informerar och
agerar inom våra respektive nätverk så att kunskaperna om Botniabanans betydelse når alla som
på något sätt kan påverka beslutsfattandet.”. Botniabanegruppens arkiv: Minnesanteckningar Ledningsgruppen 19 januari 1996, §7”.
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ländska aktörer att sluta upp bakom Botniabanan, och samtidigt undvika att den sågs
som en konkurrent till deras egna infrastrukturprojekt.56 Det fanns dessutom en fortsatt
stark ambition att integrera den nationella nivån i arbetet för banan, till exempel genom
att få de regionala riksdagsmännen att arbeta hårdare för banan. Det är dock oklart hur
stark deras uppslutning egentligen varit. Dessutom arbetade man mot bland annat LO
och TCO för att få dem att stödja projektet, vilket också resulterade i flera positiva fackliga remisser kring banan.57
Det fördes samtidigt en intensiv diskussion om vilka motargument utredningen skulle bemötas med. Här ansågs det som viktigt at det fanns en samstämmighet inom regionen om vilka styrkor i Botniabanan man skulle lyfte fram.58 Detta resulterade sedermera i att det fanns en stark överensstämmelse mellan dessa policydiskussioner och det
sätt på vilket de regionala aktörernas argumentering för järnvägen visade en allt större
grad av samstämmighet. Detta kan man framför allt se i remisserna till Botniabaneutredningen där medlemmarna i Botniabanegruppen, och en del övriga regionala institutioner, hade en nästan till förvirring likadan argumentation.59 Detta kom dock inte att
förhindra att orterna söder om Kramfors kom att argumentera för att banan skulle byggas etappvis söderifrån från Sundsvall. Detta var en argumentationslinje som Botniabanegruppens kärna numera övergett, då detta skulle medföra en risk för att projektet som
helhet inte skulle gå att genomföra.
Det intima samarbetet mellan Banverket Region Nord och Botniabanegruppen fortsatte även i samband med Botniabaneutredningen. Till detta kan läggas att Banverkets
två nordligaste regioner samtidigt samarbetade med länsstyrelserna Norrlandslänen för
att ta fram utredningar i samband med KomKom. På central nivå kom dock Banverket
att till en början inta en neutral position, vilket man från Botniabanegruppens sida ansåg ytterst problematiskt och som man försökte påverka genom direkta kontakter med
Banverkets ledning. Det fanns även försök av de Banverksaktörer som var verksamma
inom projektet att vinna stöd inom organisationen.60 Denna inställning kom dock att
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar ledningsgruppen 20 januari 1995” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 3 mars 1995”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 3 mars 1996” samt RADC K1996/
854/3 ”Remissyttrande Byggnads 9 augusti 1996” och ”Remissyttrande Metall 15 augusti 1996”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar styrgruppen 16 februari 1996”.
Ett sätt man kan se detta på är att järnvägens historiska roll som samhällsbyggare påfallande ofta
dyker upp i remisserna kring Botniabaneutredningen. Remissvaren finns i RADC K1996/2419/3.
Se diskussionerna i Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 19 januari
1996” samt ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 22 mars 1996”.
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svänga betydligt under Botniabaneutredningens slutskede, Orsaken till detta låg i den
metodutveckling som utredningen genomförde och också föreslog skulle genomföras i
hela den statliga transportplaneringen. Detta kunde uppfattas som ett angrepp på Banverkets planeringskompetens, och hotade samtidigt att ifrågasätta lönsamheten på en
hel del av de banbyggnadsprojekt som var Banverket verkade för, exempelvis dubbelspåret på Västkustbanan eller Citytunneln under Malmö. Banverket försökte först påverka
Karlströms arbete, När detta inte var möjligt övergick man till en öppen kritik av utredningen och krävde på att Botniabanan skulle byggas.61

Till strid för Botniabanan men mot Botniabaneutredningen
Argumentationen för Botniabanan
Den argumentation som fördes för Botniabanan vid tiden för Botniabaneutredningen
kan grovt sett delas upp i två huvudgrupper: dels de argument som lyfte fram banans
förtjänster och dess betydelse för den nationella utvecklingen, dels en negativ argumentering som ifrågasatte utredningens arbete och de metoder den använde sig av.
Den positiva argumentationen kring banan var till att börja med en förlängning av de
resonemang som tidigare förts kring banan. De huvudsakliga förändringarna rörde nyansskillnader och tyngdpunktsförändringar, medan de rena nytillskotten till argumentationslinjerna var få. Det grundläggande behovet av Botniabanan låg i de strukturella
problemen i regionen. Norra Sveriges näringsliv dominerades av en kapitalintensiv råvarubaserad exportindustri som stod inför en pågående rationalisering och strukturomvandling.62 Denna industri var av stor nationell betydelse, men hade behov av en kvalitativt och kostnadsmässigt väl fungerande transportmarknad för att säkra sin långsiktiga
överlevnad. Det nuvarande järnvägssystemet fyllde inte dessa behov, vilket gjorde behovet av förbättringar allt akutare ju mer tid som passerade. Till detta lyftes ett alternativkostnadsperspektiv fram, där en dyrare investering i en helt nytt dubbelspår skulle medföra en större samhällsekonomisk nettovinst än de investeringar man i annat fall skulle behöva göra i förbättringar av stambanenätet, som nått kapacitetstaket.63 Den ökade
tillgänglighet som Botniabanan tillförde skulle samtidigt knyta ihop de regionala komplementerande arbetsmarknaderna och få dem att fungera bättre som en helhet.64 Det61
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Se Botniabaneutredningens arkiv: Volym 2 ”Angående SIKA:s utredning ’Botniabaneprojektet–en samhällekonomisk bedömning’” samt RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Banverket 13 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30 augusti 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Banverket 13 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30 augusti 1996”.
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ta inte minst med hänvisning till att Boverket pekat på den potentiella styrka en sådan
regionförstoring skulle kunna skapa.65 Från fackligt håll hävdade man att banan borde
byggas även av kortsiktiga arbetsmarknadsskäl, eftersom det vore bättre att få folk i arbete än att låta dem gå arbetslösa. Inkluderade man dessutom dessa sysselsättningseffekter i kalkylen skulle detta klart förbättra det samhällsekonomiska utfallet.66
Argumentationen betonade inte enbart de regionala effekterna, utan framhöll starkt
banans nationella betydelse för att stärka det exportintensiva näringslivet vid kusten, vilket skulle ha en stor betydelse för statsfinanserna och bytesbalansen.67 Enbart en marginell ökning av dessa företags förädlingsgrad eller överlevnadsmöjligheter skulle därför långsiktigt ge direkta positiva effekter på samhällsekonomin. Om så järnvägen bara
skulle medföra en bråkdels ökad produktion, skulle den i princip betala sig själv.68 Samtidigt menade Botniabanegruppen att banan även genom sin regionalekonomiska betydelse skulle vara nationell vikt, eftersom det minskade belastningen till följd av kostnader för arbetslöshetsunderstöd och utflyttning av människor från regionen.69
Det framhölls även på andra sätt att Botniabanan inte enbart var av betydelse för den
region som direkt omfattades av den. Bland annat pekade man på dess helhets betydelse för det norrländska transportnätets funktion, exempelvis för den tunga norrbottniska industrin eller lönsamheten på snabbtågslinjen längs Ostkustbanan.70 I ett större perspektiv ansågs Botniabanan vara av mycket stor betydelse för regional integration över
landsgränserna. Detta i ett västeuropeiskt perspektiv, där man lyfte fram behovet av att
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Detta inte bara utifrån en arbetsmarknadsaspekt, utan även i form av en ökad integration mellan
städerna även vad gäller övriga aspekter. Vidar Fahlén sammanfattade, vid ett möte med Urban
Karlström, tanken med att målet var att få tillgång till Umeås kultur och Örnsköldsviks hockey.
Botniabanegruppens arkiv ”Anteckningar efter överläggningar med Urban karlström och Lennart
Nilsson 7 oktober 1994” samt RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Botniabanegruppen 13 september 1996”.
Banverkets alternativa beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan gav vid handen att den skulle ha en nettonuvärdeskvot på 0,52 (detta jämfört med Botniabaneutredningens 0,02). Men om
man till det lade att regionen hade en normalt sett högre arbetslöshet som gjorde det motiverat att
räkna in sysselsättningseffekter i kalkylen motsvarande 1100 årsarbeten blir utfallet 0,81. I båda fallen avsevärt högre än den gräns på 0,4 som KomKom utgick ifrån. RADC K1996/2419/3 ”Remisssvar Banverket 13 september 1996” Se även remissvaren från LO, Svenska Pappersindustriarbetare
förbundet och TCO i RADC K1996/2419/3.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30 augusti 1996”.
RADC K1996/854/3 ” Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna m.fl. i Västernorrlands län ’Regional inriktningsplan för infrastrukturinvesteringar i Västernorrlands län’ 30 augusti 1996”.
RADC K1996/1593/2 ”Uttalande SIF Mellannorrlands representantskapsmöte 20 april 1996”
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen i Gävleborg 2 september 1996”.
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integrera banan i EU:s Trans-European Network (TEN), som siktade på att knyta samman den inre marknaden och skapa tillväxt genom att binda ihop Europa med en serie
snabbtågslinjer.71 Dessutom gavs förnyad kraft åt argumenteringen att Botniabanan var
ett led i att knyta samman järnvägsnäten i Barentsregionen
Ibland kombinerades rena nyttoargument med en betoning av de känslomässiga och
symboliska aspekterna av järnvägen. Bland annat framhävdes att regeringen nu hade
en chans att ingjuta framtidstro i regionen, genom att via järnvägsinvesteringen visa att
man satsade långsiktigt på Norrland. Detta skulle i sin tur kunna ge positiva spin-off effekter på den regionala utvecklingen.72 I och med Norrlands geografiska läge, långa avstånd och begränsade kommunikationer kunde satsningar på infrastruktur motiveras
som ett sätt att förlösa en dynamisk positiv utveckling.73 Till detta lades bland annat
åsikten att den breda regionala uppslutningen och engagemanget, som vi ovan sett delvis var följden av ett strategiskt agerande, i sig var en indikator på att det fanns en efterfrågan på den nya banan.
Slutligen kom Botniabanan att ännu mer än tidigare att framhållas som en positiv
miljösatsning. Detta ofta genom en argumentationsmässig dubbelräkning då miljövinsten först räknades in i de samhällsekonomiska kalkylerna, för att sedan explicit framhållas som argument i opinionsbildningen.74 Miljöfrågornas ökade betydelse var delvis
en fortsättning av en trend i den riktningen som vi sett pågå sedan 1970-talet, men delvis även den mer direkta effekten av att det policyklimat som skapades av att KomKom
i hög grad fäste betydelse vid miljöfrågorna. I miljöargumentationen lyftes även fram en
tydlig regional rättviseaspekt fram. Genom att inte få tillgång till miljömässiga transporter, missgynnades Norrland. Detta framställdes både som ett ekologiskt, genom att leda
till ökad miljöbelastning, och ett ekonomiskt problem, genom att konkurrenskraften i
det norrländska näringslivet minskade.75
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Ytterligare ett motiv till att bygga en järnväg med TEN-status skulle vara att det möjliggjorde en
viss medfinansiering av EU för investeringen. RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen i Västernorrlands län den 30 augusti 1996” samt RADC K1996/854/3 ”Utveckla Norra Sverige! – Ett underlagsmaterial framlagt av kommunikationsexperterna i de sex nordligaste länen i samarbete med
Ban- och Vägverkets två nordligaste regioner”.
RADC K1996/854/3 ”Remiss Företagarna i Västerbotten 10 september 1996”.
I denna typ av argumentering kunde hänvisningar göras t.o.m. till den positiva regional- och nationalekonomiska effekten av 1800-talets järnvägssatsningar. RADC K1996/854/3 ”Remiss Härnösands kommun 30 juni 1996”.
Umeå universitet menade bland annat att man inte beaktat den långsiktiga miljöhållbarheten järnvägen kunde skapa. RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Umeå universitet 10 september 1996”.
Det sistnämnda inte minst genom att allt mer ekologiskt medvetna konsumenter skulle rata produkter tillverkade av företag utan miljöanpassade transporter. RADC K1996/854/3 ”Yttrande Umeå
kommun 29 maj 1996”.
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Argumentationen mot Botniabaneutredningens resultat
I det föregående kapitlet såg vi hur Botniabanegruppen under sitt tidiga arbete spenderade en hel del tid och resurser åt att argumentera mot de slutsatser och utgångspunkter
som Kaj Janérus utredning från 1987 hade fört fram. I takt med att ett liknande scenario,
där kustjärnvägsfrågan hotade att föras av den nationella politiska dagordningen, under
åren 1995-1996, styrdes också mer och mer av de regionala aktörernas argumentation
över mot att behandla utredningen snarare än banan i sig. Denna kritik hade två huvudlinjer; dels angrepp på de samhällsekonomiska kalkylmetoderna utredningen använde
sig av, dels ett ifrågasättande av de underliggande orsakerna bakom dess slutsatser.
Det fanns ett antal element i utredningens samhällsekonomiska kalkyler som intressegruppen såg sig nödgade att reagera mot. Det huvudsakliga angreppet riktades mot att
utredningens samhällsekonomiska kalkylmetodik, helt i enlighet med det uppdrag om
metodutveckling de hade av regeringen, gjorde avsteg från de gängse beräkningsmallarna för infrastrukturinvesteringar. Detta fick den paradoxala konsekvensen att regionala instanser kunde döma ut KomKom:s fixering vid fasta samhällsekonomiska kriterier, och samtidigt kritisera Botniabaneutredningen för att man gjorde avsteg från samma
kriterier.76 Detta var en kritik som fick en bred uppslutning från både norrländska aktörer och sektorsorgan. Därigenom undvek man samtidigt en diskussion om de lönsamhetsberäkningar som utredningen faktiskt utfört. Framför allt riktades kritiken mot att
detta särbehandlade Norrland att genom tillämpa kalkylmetoder som man redan a priori visste skulle påverka lönsamheten negativt.77 Även om den yttre motiveringen till detta sades vara att skapa en metodutveckling på det samhällsekonomiska kalkylområdet,
menade man att det även skapade en lika omotiverad som orättvis nackdel för Botniabanan. Skulle beräkningarna användas borde de tillämpas på infrastrukturplaneringen
i sin helhet, vilket skulle få väldigt få projekt att passera KomKom:s nålsöga på en nettonuvärdeskvot på 0,4.78
I och med att utredningen räknade ned de dynamiska effekterna av järnvägen, menade kritikerna att modellen dels blev för statisk, dels kom att helt missa de stora poängerna med Botniabanan.79 Från regionalt håll accepterade man heller inte SIKA:s och Karl76

RADC K1996/854/3 ”Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna m.fl. i Västernorrlands län ’Regional inriktningsplan för infrastrukturinvesteringar i Västernorrlands län’ 30 augusti 1996”.
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Banverket ansåg till exempel att Karlström gjort ett schablonmässigt antagande att basindustrin i
Norrland skulle minska i betydelse, enbart på grundval att den gör det i resten av landet. RADC
K1996/2419/3 ”Remissvar Banverket 13 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Länsstyrelsen Norrbottens län 6 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Banverket 13 september 1996” samt K1996/854/3 ”Remissyttrande Botniabanegruppen 13 september 1996”.
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ströms resonemang om att Botniabanan inte kunde jämföras med gängse beräkningsmodeller eftersom banan utgjorde ett nytillskott till järnvägssystemet, snarare än en förbättring av en existerande bana.80 Istället hävdade man från regionalt håll att det just var
därför att Botniabanan var en helt ny järnväg, med åtföljande kalkylproblem, som det
fanns ett behov av att ta in dynamiska effekter i beräkningen.81 Detta speciellt som man
menade att det redan fanns en väl anpassad och erkänd kalkylmetodik för att fånga upp
dessa effekter. I debatten uttrycktes förvåning om att dessa bortsetts ifrån, speciellt som
resultatet blev en klart missvisande bild av nyttan av Botniabanan.82 Till detta kunde läggas en kritik av att Karlströms utredning inte heller ville inkludera den trafik som i framtiden kunde påräknas genom trafik från Finland och Ryssland i kalkylen, vilket förutom
att det sänkte lönsamheten i kalkylen, även hotade att medföra att en nationellt strategiskt viktig investering tack vare konservativa kalkylmetoder inte skulle bli av.83
I ett något senare skede kom en liknande kritik att riktas mot de alternativkostnadskalkyler utredningen genomförde genom en jämförelse mellan nyttan av Botniabanan
jämfört med investeringar i en förbättring av Stambanan genom Övre Norrland. Här
kritiserades kalkylen för att den i jämförelsen misslyckats med att fånga den dynamik
som frigjordes av att helt nya former av transportarbete möjliggjordes med en kustjärnväg, och därför i högsta grad blev missvisande.84 Detta var särskilt allvarligt eftersom
KomKom förutsåg ökad efterfrågan av järnvägstransporter tack vare högre miljökrav,
vilket skulle medföra att utredningens prognoser underskattade volymen på de framtida
godsmängderna på de norrländska järnvägarna och trycket på Norra Stambanan.85
Botniabaneutredningens lösning av hur man skulle lösa kapacitetsproblemen på Norra Stambanan på kort och lång sikt, underkändes kraftfullt från regionalt håll. Förordandet av en vänta och se inställning till behovet av investeringar i det norrländska järn80
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Denna uppfattning fick man också stöd för av SJ och Banverket som redan under utredningstiden menat att de hade bättre prognosmodeller. Botniabaneutredningens arkiv: Volym 2 ”Angående
SIKA:s utredning ’Botniabaneprojektet – en samhällekonomisk bedömning’ ”.
Bland de som uttalade sig i den frågan var Boverket som argumenterade för Botniabanan bland annat för att utredningen ej beaktat ”de riktigt långsiktiga samhällsbyggnadseffekterna av banan.”.
RADC K1996/2419/3 ”Remisvar Boverket 13 september 1996”.
Kramfors kommun fann detta inte bara förvånande utan även stridande mot både historiska iakttagelser och vanligt sunt förnuft. RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Kramfors kommun 10 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Västerbottens läns länsstyrelse 20 augusti 1996” samt ”Remissyttrande Kvarkenrådet 26 augusti 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar SJ 18 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Botniabanegruppen 13 september 1996”.
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vägsnätet fördömdes. Att föreslå inköpet av kraftigare lok för att kunna öka genomsnittslasterna på den kurviga och kuperade stambanesträckan Ånge-Vännäs menade
man bara skulle kunna lösa en tillväxt utifrån nuvarande trafikering, medan ny efterfrågan på godstrafik varken skulle kunna skapas eller rymmas på banan.86 Istället hotade
den defensiva inställningen till järnvägen istället att undergräva den långsiktiga efterfrågan på järnvägstransporter i Norrland och hota trafiken i sin helhet. Dessutom konserverade det fortsatta förlitandet på ett enkelspår genom övre Norrland en stark sårbarhet
i järnvägssystemet, vilket även utan en kapacitetsbrist var en hämsko på nyttjandet av de
norrländsk järnvägarna.87 På samma sätt utsattes Karlströms förslag att öka kapaciteten
på Stambanan genom att slopa nattågstrafiken mellan Norrland och Södra Sverige, vilket skulle frigöra spårkapacitet med upp till en fjärdedel, för mycket skarp kritik. Bortsett från ett ifrågasättande av om inte utredningen överskattat hur mycket kapacitet som
kunde frigöras genom de föreslagna åtgärderna, menade man från norrländskt håll att
betydelsen av nattågstrafiken lättvindigt negligerats och att både regionens invånare såväl som turistbranschen allvarligt skulle drabbas om nattågen försvann.88
Till detta kom en strid om hur man skulle definiera banan och om vad som egentligen skulle ingå i kalkylen. Framför allt Botniabanegruppens medlemmar opponerade sig
starkt mot att Botniabaneutredningen ville räkna in kringinvesteringar som Ådalsbanan
och Sundsvalli kalkylen, med sänkt samhällsekonomisk lönsamhet som följd. Man drev
hårt linjen att Botniabanan enbart skulle bedömas på sina egna meriter, utifrån kostnaderna och intäkterna på bandelen Nyland-Umeå.89 Härigenom hade man från regionalt
håll övergivit en tidigare linje, där åtminstone de nödvändiga förbättringarna på Ådalsbanan brukat tas med i kalkylerna för järnvägen. Alla kringinvesteringar runt banan
skulle antingen betalas av andra huvudmän, som kommunerna längs banan som stod för
stationer och resecentra, eller så fick varje övrigt projekt bedömas var för sig utifrån samhällsekonomiska kalkyler på egna meriter. Om inte trafiklösningen genom Sundsvall eller på förbättringen av Ådalsbanan gav så pass hög samhällsekonomisk nytta att det motiverade investeringen skulle de inte genomföras, och definitivt inte ligga den beräknade nyttan av Botniabanan till last. Detta alldeles oavsett om dessa investeringar var nödvändiga för att Botniabanan skulle fungera optimalt eller ej!90
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RADC K1996/2419/3 ”Remissvar SJ 18 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Västerbottens läns länsstyrelse 20 augusti 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Sollefteå kommun 2 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Kramfors kommun 10 september 1996”.
RADC K1996/2419/3 Remissvar Banverket 13 september 1996” samt ”Remissvar SJ 18 september
1996”.
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Argumentationen mot Botniabaneutredningens legitimitet
Ovan diskuterades de tyngst vägande, eller åtminstone flitigast förekommande, metodologiska invändningarna som fördes fram mot utredningen. Till detta kom en diskussion,
ofta förd i ett påfallande högt tonläge, som utifrån principiella ståndpunkter ifrågasatte
Botniabaneutredningens slutsatser och utgångspunkter. Som vi redan konstaterat ifrågasatte flera regionala aktörer det tveksamma i att bortse från de positiva regionala effekterna av järnvägen. Visserligen fanns inget entydigt samband mellan järnvägar och regional utveckling. Vad som däremot fanns var en mängd klara transportflaskhalsar och en
bred regional enighet om järnvägens betydelse.91 Järnvägens regionala effekter var inte
heller så metodologiskt svårbedömbara som utredningen ville göra gällande, utan man
pekade på att både Banverket och SJ tagit fram teoretiska och praktiska beräkningsmetoder som undvek flera av de problem utredningen pekade på.92
Grunden till kritiken mot kalkylmetodiken uppkom redan i början av Botniabaneutredningens arbete när uppdragen att göra nya samhällsekonomiska bedömningar kring
Botniabanan skulle fördelas. Det orsakade en del misstämning inom Botniabanegruppen när Botniabaneutredningen, som de uppfattade det, inte ville använda sig av deras
kompetens på det samhällsekonomiska kalkylområdet. Detta kom av vissa regionala aktörer att uppfattas som en markering att Karlströms utredning egentligen hade till avsikt
att ta fram beslutsunderlag som visade på att Botniabanan inte var samhällsekonomiskt
lönsam, Detta var spekulationer som underlättades av att den grupp som hade kompetens att utföra kalkyler av detta slag var tämligen liten till och med på nationell nivå vilket gjorde de olika forskarnas inställning till Botniabanan allmänt känd. Av detta skäl
kom resultaten av de samhällsekonomiska bedömningarna redan innan de presenterades att betraktas med viss reservation från intressegruppen kring Botniabanan, vilka löpande bevakade de resultat som utredningen kom fram till i syfte att kunna kritisera bedömningsgrunder som hotade att påverka den framräknade lönsamheten negativt.
Diskussionen om Botniabaneutredningens legitimitet var samtidigt förbunden med
en påtaglig rättviseargumentering om att Norrland måste behandlas likvärdigt med andra
regioner.93 Varför skulle en bana, som enligt vedertagna beräkningsmetoder hade minst
lika stor om inte högre samhällsekonomisk lönsamhet som flera projekt i södra Sverige,
91
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RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30 augusti 1996”.
RADC K1996/2419/3 Remissvar Banverket 13 september 1996” samt ”Remissvar SJ 18 september
1996”.

Denna debatt kunde föras med ganska höga brösttoner. Centern i Norrland avfärdade till exempel
Karlström som ”oseriös” och ”icke-objektiv” RADC K1996/2622/3 ”Öppet brev från Centerpartidistrikten i Norra Sverige ’Botniabaneutredningen i papperskorgen’ ”.
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till skillnad mot dem inte byggas? Detta speciellt som projekt som Västkustbanan eller
Citytunneln i Malmö fick ett byggbeslut, trots att det fanns tveksamheter i bedömningarna om deras samhällsekonomisk lönsamhet.94 Det ifrågasattes samtidigt om utredningen hade kompetens, eller tagit tillräcklig hänsyn till, att bedöma Norrlands speciella ekonomiska struktur och därför kanske hamnat snett i sin sammanlagda bedömning av nyttorna som järnvägen skulle kunna skapa.95 Överhuvudtaget ifrågasattes det legitima i att
utreda Botniabanan i särskild ordning när man inte gjorde det för andra genomförbara
projekt. Men nu när det ändå gjordes framhölls att det var viktigt att inte särbehandla banan enbart för att den låg i Norrland, långt ifrån nationella maktcentra.
Denna kritik mot Botniabaneutredningens legitimitet och kompetens ledde ofta till
den mer eller mindre explicit uttryckta misstanken, att dess egentliga syfte var att skriva ned lönsamheten på Botniabanan för att den skulle kunna avföras från den politiska
dagordningen.96 Man uttryckte också misstänksamhet över att inte den samfällda kritik
som riktats mot kalkylerna vid olika samrådsmöten beaktats redovisats i utredningen.97
Eftersom det inte fanns någon metodologisk kanon i detta fall hävdade flera regionala
aktörer att det i så fall var bättre att överge urvalsprincipen med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler för att istället avgöra frågan genom ett politiskt ställningstagande.98 Man
konstaterande att trots att alla tänkbara åtgärder genomförts för att räkna ned nyttan,
uppvisade kalkylerna för Botniabanan ändå en nettonuvärdeskvot på 0,02. Skulle andra, beslutade eller genomförda, järnvägsprojekt utsatts för samma bedömning menade
man att de knappast skulle uppvisad en samhällsekonomisk vinst överhuvudtaget, vilket
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RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen i Gävleborg 2 september 1996” samt K1996/4184/3

”Skrivelse TCO-råden i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Örnsköldsvik till Kommunikationsdepartementet 11 november 1996”.
I en diskussion om att utredningen var både metodologiskt oklar och lyfte fram unika osäkerhetsfaktorer för Botniabanan hävdade Örnsköldsviks kommun att ”… det är ett allvarligt demokratiskt snedsteg om utredningen … får utgöra ett underlag för politiska ställningstaganden.”. RADC
K1996/2419/3 ”Remissyttrande Örnsköldsviks kommun 3 september 1996”.
Länsstyrelsen i Västerbotten gav uttryck för detta när de konstaterade att helhetsintrycket av utredningen var att negativa effekter fått en framskjuten plats, positiva effekter undervärderats och
slutresultatet påverkats av en alldeles för snäv horisont. Härnösands kommun å sin sida fann svårt
att finna tilltro till utredningens objektivitet. RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Västerbottens
läns länsstyrelse 20 augusti 1996” samt ”Remissyttrande Härnösands kommun 23 augusti 1996”.
RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Örnsköldsviks kommun 3 september 1996”.
Länsstyrelsen i Västernorrland uttryckte detta resonemang som följer: ”När ingen absolut sanning
finns att tillgå om den regionalpolitiska effekten av en investering skall den avgöras med ett politiskt ställningstagande.”. RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30
augusti 1996”.
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bara bevisade att lönsamheten för Botniabanan var robust.99 Samtidigt var just Botniabaneutredningens framräknade nettonuvärdeskvot på 0,02 ett av de främsta argument
som Botniabanans motståndare om att skjuta in sig på i sitt agerande inom ramen för de
båda här aktuella utredningarna, vilket vi skall se närmare på i nästföljande avsnitt.

Botniabaneutredningen som ett verktyg för banans motståndare
Motståndet mot Botniabanan kom inom ramen för KomKom och Botniabaneutredningen att inrikta sig på tre huvudargument. För det första att det en gång för alla, i och
med de nya kalkylerna i Karlströms utredning, var bevisat att banan saknade tillräcklig
samhällsekonomisk lönsamhet, samt i huvudsak var av regional betydelse. För det andra
att det visst fanns ett reellt behov av statliga infrastrukturinvesteringar i regionen men
att det inte var järnväg som Norrland behövde utan snarare bättre vägar och flygförbindelser. Slutligen argumenterades det för att exemplet Botniabanan visade på betydelsen
av en uppstramad statlig beslutsprocess kring infrastrukturplaneringen, för att undvika
att liknande projekt skulle genomföras i framtiden.
En kärnpunkt var att de tidigare genomförda samhällsekonomiska beräkningarna
överdrivit Botniabanans lönsamhet, framför allt genom att nyttorna överdrivits, huvudsakligen genom att efterfrågan på järnvägstransporter beräknats till orealistiska nivåer.100
Dessutom hade kostnaderna underskattats genom att inte de nödvändiga kringinvesteringarna medtagits i kalkylen.
Den andra huvudsakliga kritiken mot Botniabanan var att man tidigare i beslutsprocessen inte beaktat det norrländska transportsystemet som en helhet, eller sett på alternativa investeringar. Istället för att enbart fokusera på lönsamheten av en ny kustjärnväg
borde man se på hur medlen antingen kunde användas för andra typer av investeringar
i eller utanför regionen.101 Dessutom menade man att Botniabaneutredningens resultat
pekade på att investeringskalkylerna för järnvägssektorn som helhet var inflaterade och
borde omprövas.102 Detta speciellt mot bakgrund av de eftersatta behov som fanns i sto99

Botniabanegruppen menade vidare att med gängse kalkylmetoder så skulle banan ha en nettonuvärdeskvot på 0,7, det vill säga klart över den tröskel som KomKom ställt upp RADC K1996/854/3
”Remissyttrande Botniabanegruppen 13 september 1996”.
100
RADC K1996/854/3 ”Remissyttrande Ånge kommun 5 september 1996”.
101
Föreningen Svenskt Flyg använde Botniabanan som ett typexempel för att visa hur de samhällsekonomiska kalkylerna blir fel därför att man inte jämför restidsvinsten med alternativa färdmedel.
RADC K1996/854/3 ”Remissyttrande Svenskt Flyg Bilaga: ’Persontrafik med tåg och flyg i Sverige’
29 augusti 1996”.
102
RADC K1996/854/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Norrbottens län 6 september 1996”.
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ra delar av den norrländska infrastrukturen. Skulle staten väl investera i Norrland var det
bäst att man tog det försiktigt och utredde frågan ordentligt. Detta inte minst utifrån
perspektivet att Botniabanan förmodligen skulle vara den sista större statliga infrastrukturinvesteringen under överskådlig framtid.103 Det riktades även en kritik mot de regionala snedfördelningsaspekterna av Botniabanan, med förstärkta koncentrationstendenser mot Norrlandskusten till inlandets förfång.104
Det fanns en dubbelhet i motståndarnas argumentation mot banan. Vissa anslöt till
Botniabaneförespråkarnas utgångspunkt om att det fanns en betydande utvecklingspotential i den norrländska ekonomin som kunde lösgöras genom rätt sort av infrastrukturinvesteringar. Andra menade att staten över huvud taget inte borde investera i norrländsk infrastruktur i den här omfattningen, utan istället styra om medlen till mer angelägna projekt i andra delar av landet och satsa på mindre förbättringar av den existerande infrastrukturen i Norrland. I det perspektivet var Botniabanan en bevisat olönsam
satsning som staten subventionerade av politiska skäl.105
Motståndarna mot banan engagerade sig antingen utifrån geografiska eller branschmässiga kriterier. Till den föregående gruppen hörde tydligt järnvägsknuten på norra
Stambanan, Ånge. De ifrågasatte grunden för banan, och menade att det varken var troligt att de totala järnvägstransporterna i Norrland skulle öka med en kustjärnväg, eller
att det ens fanns en kapacitetsbrist på Norra Stambanan.106 Inlandskommunerna tenderade att yrka, utan att direkt gå emot Botniabanan, på att staten först skulle satsa på järnvägslinjer av mer nytta för dem.107 I Norrbotten uttalade sig, trots Botniabanegruppens
långvariga ansträngningar att få stöd i länet, endast Piteå av alla länets kommuner för
banan.108 Det var dock ganska få intressegrupper kring andra infrastrukturprojekt som
uttalade sig mot banan. Det förekom relativt lite av, offentlig, pajkastning trots den hårda konkurrensen om de statliga pengarna.
103

RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Länsstyrelsen Jämtlands län 12 september 1996”
RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län: ’Reservation Arne Englund,
Ånge’ 30 augusti 1996”.
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RADC K1996/854/3 ”Remissyttrande Motormännens Riksförbund 4 september 1996”.
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Ånge’ 30 augusti 1996”.
104

107

I led med detta argumenterade både Bollnäs, Ånge och Östersund för att hellre satsa på investeringar i Norra Stambanan och Mittlinjen/Atlantbanan innan Botniabanebygget kunde bli av. Se kommunernas remisser i RADC K1996/854/3.
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RADC K1996/854/3 ”Sammanställning av yttranden från kommunerna i Norrbotten angående
Kommunikationskommitténs delbetänkande”.
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Till de som engagerade sig mot Botniabanan utifrån ett sektorsperspektiv var flera
infrastrukturverk. Vägverket anslöt till utredningens slutsatser, att den samhällsekonomiska vinsten och den framräknade nyttan var för låg. Detta framför allt jämfört med
osäkerheterna som var förbunden med investeringen i Botniabanan.109 Även Luftfartsverket menade att banbygget borde anstå. De menade bland annat att både konkurrensen från flyget och de tidsförluster, snarare än tidsvinster, som skulle uppstå om passagerarströmmar fördes över från flyg till tåg underskattats. Detta hade sålunda gjort att
lönsamhetsberäkningarna på banan överskattas kraftigt.110 Branschorganisationer inom
sektorn var också synnerligen aktiva som remissinstanser mot Botniabanan både inom
ramen för Botniabaneutredningen och KomKom.111 Botniabanan användes av Föreningen Svenskt Flyg som ett avskräckande exempel på hur infrastrukturinvesteringar inte
styrs av samhällsekonomiska kalkyler eller sektorsjämförelser.112
De industriorganisationer som uttalade sig poängterade ofta behovet av förbättrade transporter på godssidan. Dock menade man att nyttan av en järnväg var begränsad,
och att statens pengar skulle komma till avsevärt större nytta om de investerades i vägnätet eller banförbättringar.113 Dessutom pekade man på risken att nu binda upp statliga investeringsmedel, som skulle komma till bättre nytta på mer angelägna, men mindre
spektakulära investeringar.114
Här förtjänar Sundsvall att nämnas som ett särfall i sammanhanget. Staden hade
kommit att hamna i något av en mellanställning gentemot Botniabanegruppen. Detta berodde till viss del på att de skulle dra begränsad nytta av banan. Men den största
stötestenen var ändå trafiklösningen genom centrala staden, som enligt Sundsvall kommuns mening skulle bli ohållbar genom att en utbyggnad av Botniabanan skulle ge ökade tågrörelser rakt genom centrum.115 I samband med att KomKom och Botniabaneutredningen började arbeta skedde också något av en brytning mellan Sundsvall och
109

Vägverket hävdade bland annat att ”Det är därför orimligt att motivera infrastruktursatsningar på
flera miljarder utifrån effekter som den regionalvetenskapliga forskningen inte kan påvisa.”. RADC
K1996/2419/3 ”Remissvar Vägverket 4 september 1996”.
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RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Luftfartsverket 13 september 1996”.
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Bland de som uttalade sig var svenskt Flyg, Svenska Åkeriförbundet, Sveriges redareförening,
Svenska Bussbranschens Riksförbund, m.fl. Se remissvaren i RADC K1996/2419/3.
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Botniabanegruppen. Från Sundsvallshåll försökte man få till stånd finansiering från SJ/
Banverket för en trafiklösning genom staden i samband med byggandet av Botniabanan.
Man fick dock inte stöd från Botniabanegruppen för detta, eftersom det skulle inverka menligt på investeringsutrymmet och lönsamhetskalkylen på projektet, och därmed
minska dess chanser i den politiska processen. Konsekvensen av detta blev att Sundsvall
började agera på egen hand för en lösning av Sundsvalls trafikfråga. Därigenom upphörde man i princip också att verka inom Botniabanegruppen, och propagerade heller inte
för banan inom ramen för remissen på KomKom:s delbetänkande.116
Samtidigt poängterade Botniabaneutredningen att man i en kalkyl för Botniabanan var tvungen att räkna in ett antal systemeffekter och kringinvesteringar på det övriga bannätet. Bland dessa fanns en lösning av trafikproblemen som en post. Från Botniabanegruppens sida däremot fick denna inställning föga eller inget stöd alls. Att lägga
över kostnaderna för trafikproblem i Sundsvall på Botniabanan vore ologiskt eftersom
de samhällsekonomiska vinsterna av förbättringsåtgärderna skulle tillfalla en mängd andra sektorer än Botniabanan, viket i sin tur borde medföra att även kostnaderna för åtgärderna borde fördelas på samma sätt. Detta var en linje som till och med länsstyrelsen
i Sundsvalls eget län argumenterade efter.117
I sin remiss kring Botniabaneutredningen hade Sundsvalls kommun mildrat inställningen något. Man anslöt sig till den övriga regionala kritiken att Botniabaneutredningen underskattat nyttorna med järnvägen. Kommunen ansåg att nyttan med järnvägen var
bevisad och att den snarats möjligt måste byggas ut. Dock med det förbehållet att man
samtidigt som en del projektet genomföre åtgärder som löste problemen i centrala Sundsvall.118 Sundsvalls ökade entusiasm för Botniabanan. Kopplat till en argumentation att den
nya banan skapade en ohållbar trafiksituation, vilket i sin tur Banverket borde betala för att
reda upp, pekar på hur kommunen använde järnvägen för att försöka uppfylla andra preferenser. I linje med detta kan man notera att Sundsvalls kommun yrkade på att banan skulle byggas ut etappvis söderifrån, vilket även Timrå, Härnösand och Mitthögskolan gjorde.
Sundsvall hade således svängt i sin negativa inställning till Botniabanan. Det för oss till frågan hur övriga aktörer hanterade Botniabaneutredningens resultat.
116

En indikation på hur frånvarande, bortsett från att vara ett problem, Botniabanan är i remissvaret
är att ett förslag på tillägg om att ”en satsning på Botniabanan är viktig för Norrland och bör prioriteras högt” röstades ned i kommunstyrelsen. RADC K1996/854/3 ”Remiss Sundsvalls kommun
18 juni 1996”.
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RADC K1996/2419/3 ”Remissvar Länsstyrelsen Västernorrlands län 30 augusti 1996”.
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Här kan man notera att moderaterna reserverade sig mot att kommunen skulle yrka på att Botniabanan snarast skulle byggas ut. RADC K1996/2419/3 ”Remissyttrande Sundsvalls kommun”4 september 1996.
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Sökandet efter alternativa vägar att driva Botniabanefrågan
De regionala aktörerna hade aldrig helt övergett att agera för Botniabanan utanför Botniabaneutredningens ram. Ju mer Botniabaneutredningens slutdatum juni 1996 närmade sig, desto oftare sökte de regionala aktörerna alternativa policyprocesser där man lätttare kunde påverka utfall och dagordning. Detta fick exempelvis den effekten att KomKom:s betydelse för de regionala aktörerna ökade.119 Trots att Botniabanan lyfts ut ur
KomKom, fortsatte man från regionalt håll att så fort det var möjligt lyfta in Botniabanan i dess översyn över transportpolitiken. Ett mål var att få KomKom att skapa ett
fait accompli som skulle sätta ramarna för Botniabaneutredningen. Så länge Botniabaneutredningen framstod som en i högsta grad framkomlig väg att driva Botniabanefrågor inom, var KomKom mer ointressant som arena, men när detta vändes till sin motsats ökades också engagemanget i den mer övergripande utredningen.
Samtidigt skapades ett spelutrymme för aktörerna i svårigheterna att upprätthålla en
rågång mellan Botniabanan och andra norrländska infrastrukturfrågor, vilka fortsatt behandlades inom ramen för KomKom. Exempelvis var det svårt att skilja den nya kustjärnvägen från snabbtågsutbyggnaden Sundsvall-Stockholm, förbättring av Stambanan eller trafikproblemen i Sundsvall, viket gjorde att Botniabanan i alla fall åtminstone indirekt måste behandlas i KomKom. Det gav också andra norrländska aktörer än
de närmast berörda legitimitet att verka gentemot Botniabaneutredningen.120 KomKom
menade även att behovet av investeringar i järnvägen skulle öka om dess förslag genomfördes, vilket i sin tur skulle föranleda ett investeringsbehov i det norrländska järnvägsnätet.121 Detta kom att ge Botniabaneförespråkarna ammunition att angripa Karlströms
utredning redan innan den var klar, eftersom det stödde tanken att banan var nödvändig
i ljuset av en ökad betydelse för järnvägssektorn, samtidigt som det delvis tog bort mandatet och självständigheten för Botniabaneutredningen. Detta gav ökade incitament för
de regionala aktörerna att söka nya arenor att verka på när vägen att påverka inom Botniabaneutredningens ram framstod som stängd.
I och med att de regionala aktörerna redan hade en förhandskunskap hur utfallet på
utredningen skulle bli, hade de en färdig strategi hur de skulle behandla dess resultat.
Detta bland annat genom att strategiskt försöka påverka opinionsbildningen när slutrapporten presenterades. Bland annat genom att förekomma den och gå ut i mediedebatt redan innan utredningen själv presenterade sina resultat.122 Även långsiktigt behöv119
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121
SOU 1996:26.
120

208

des dock en strategi för hur Botniabanegruppen skulle agera i fortsättningen utvecklas.
Konsekvensen av utredningen blev ju att Botniabanan hamnade i ett järnvägspolitiskt
Limbo. I och med att utredningen levererats hade både den särskilda undersökning som
beställts av regeringen och trafikutskottet genomförts. Samtidigt hade Botniabanefrågorna lyfts från KomKom:s bord, utan att det fanns några större utsikter till att kunna
lyfta in dem igen eftersom kommitténs delbetänkande redan var levererat. Det fanns således inte längre några självklara forum att driva Botniabanefrågan inom. Intressant nog
fattades heller inget beslut om att banan inte skulle byggas, vilket för överskådlig framtid
hade kunnat avföra frågan från dagordningen. Botniabaneutredningen resulterade därför i ett icke-beslut, vilket visserligen inte förde banbygget närmare att realiseras, men
samtidigt höll den kvar på den politiska dagordningen tills det att nya möjlighetsfönster
kunde öppnas, vilket som vi skall se i nästa kapitel kom att ske snabbare än många aktörer kunde ana.
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Det utarbetade en medveten informationspolicy i dessa frågor som lade upp strategin hur man
skulle agera före och efter Botniabaneutredningens rapport. Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 22 mars 1996”.
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8. Botniabanan genom bakdörren 1996-1998
Botniabanan från infrastruktursatsning
till regional- och miljöpolitisk åtgärd
Botniabanan i 1996 års infrastrukturproposition
Trots motgångarna lyckades Botniabanan hålla sig kvar på dagordningen. De regionala
aktörerna med Botniabanegruppen i spetsen tvingades dock att omorientera sitt arbete
och söka nya beslutsprocesser att driva frågan inom.
Ett självklart mål att driva Botniabanan mot, var den proposition om framtida infrastrukturinvesteringar som regeringen utifrån KomKom:s första delbetänkande skulle presentera för riksdagen i december 1996.1 Betänkandet hade följt regeringens hårt kritiserade upplägg där KomKom skulle ge ett förslag till infrastrukturinvesteringar för 19982007, för att först därefter ta fram principunderlaget för ett nytt trafikpolitiskt beslut. Utgångspunkten var de grundmål som riksdagen uppsatt redan i 1988 års trafikpolitiska beslut.2 KomKom hade i sitt betänkande presenterat tre investeringsalternativ utifrån de olika trafikpolitiska delmålen, trots att man menade att målen till stora delar inte gick att
uppfylla samtidigt.3 Tillsammans skulle dessa alternativ totalt kostat 250-300 miljarder
1
2

Proposition 1996/97:53 ” Infrastrukturinriktning för framtida transporter”.
Målen var att trafikpolitiken skulle syfta till att erbjuda näringslivet och medborgarna i landets olika delar en tillfredställande, säker och miljövänlig försörjning av transporter till så låga samhällsekonomiska kostnader som möjligt. Detta var i sin tur indelat i fem delmål om att transportsystemet skulle tillgodose de grundläggande transportbehoven för medborgare och näringsliv och bidra
till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. Det skulle även uppfylla höga säkerhetskrav, främja en god miljö och resurshushållning samt bidra till regional balans. SOU 1996:26 samt
Proposition 1996/97:53, s 21f.
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kronor. Utredningen lade fram ett förslag på 190 miljarder kronor. Prioriteringen hade
huvudsakligen skett utifrån de samhällsekonomiska beräkningarna kompletterat med
miljöpolitiska grundmål samt en del kvalitativa bedömningar. Botniabanan rymdes inte
i KomKom:s förslag, vilket heller inte var förvånande med tanke på att banan uttryckligen lämnats därhän med motiveringen att den utreddes av Botniabaneutredningen.4
KomKom:s betänkande kom med mindre modifikationer i stort sett att utgöra grunden för 1996 års infrastrukturproposition. Investeringsramen på 190 miljarder kronor
för investeringar 1998-2007 bibehölls, även om det skedde en viss omfördelning från
järnvägsinvesteringar till vägsatsningar.5 Vid sidan av denna investeringsram beräknade
man att bygga ytterligare vägar och järnvägar för 50 miljarder kronor under planeringsperioden. I de järnvägsprojekt som rymdes i den statliga investeringsbudgeten fanns
Citytunneln i Malmö, förbättringar av spårkapaciteten i Stockholm (bl.a. Årstabanan)
samt investeringar i Västra Stambanan.6 Förutom detta innehöll propositionen medel
för en upprustning av norra Stambanan.
Dessutom kom propositionen att direkt påverka Botniabanan. Regeringen anslog 1,6
miljarder för att rusta upp Ådalsbanan Sundsvall-Nyland till en standard som möjliggjorde effektiv snabbtågs- och godstrafik, vilket motiverades som en etapputbyggnad av
Botniabanan i enlighet med argumentationen i Botniabaneutredningen. Vidare skulle en statlig förhandlingsman tillsättas för att tillsammans med berörda parter undersöka förutsättningarna för finansiering, utbyggnad och trafikering av hela Botniabanan
Sundsvall-Umeå under perioden fram till år 2007. Motiven för detta var enligt regeringen att Botniabanan överensstämde med flera av de trafikpolitiska målen, som miljö och
regional balans, och borde därför, trots att den samhällsekonomiska lönsamheten inte
bedömdes som stor nog, ändå vara ett investeringsobjekt.7
Dock framhöll regeringen att Botniabanan i sin helhet inte rymdes inom de givna ekonomiska ramarna för statliga infrastrukturinvesteringarna innan år 2007. Därför
skulle målsättningen för den statliga förhandlingsmannen vara att få lokala och regio3

4
5

6
7

Inriktningsalternativen inbegrep ett grundalternativ, där bara de objekt som gav störst samhällsekonomisk nytta listades, ett miljöalternativ, ett trafiksäkerhetsalternativ, ett näringsbalansalternativ
samt ett regional balans- alternativ, där grundalternativet kompletterats med tillgänglighetsåtgärder på 42 miljarder på väg- och 19 miljarder på järnvägsåtgärder i sådana områden som EU utpekat
som målområden för sina strukturfonder. SOU 1996:26. Se även Proposition 1996/97:53, s 21ff.
SOU 1996:26.
Regeringens förslag (med KomKom:s i parentes) såg ut som följer: Totalt vägåtgärder 111 (105); totalt Järnvägsinvesteringar 66 (72) Se SOU 1996:26 samt Proposition 1996/97:53, s 57ff.
Proposition 1996/97:53.
Proposition 1996/97: 53, s 90ff.
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nala aktörer att delfinansiera sträckan Nyland-Umeå. Vilka dessa regionala finansiärer
skulle vara, eller vilka parter förhandlingsmannen skulle förhandla med angavs dock inte
konkret. Om resultatet av förhandlingsmannens arbete visade förutsättningar för att finansiera Botniabanan, skulle regeringen återkomma i ärendet.8
När propositionen skulle behandlas i riksdagen kom Botniabanefrågan bli ett av de
ärenden som genererade mest följdmotioner. I Trafikutskottets behandling av frågan
kom regeringens förslag i allt väsentligt att kvarstå. I utskottsbetänkandet trycktes dock
tydligare på att investeringen i Ådalsbanan enbart var en första etapp av hela sträckan
upp till Umeå. Samtidigt underströks dock även här att Botniabanan i sin helhet förutsatte att extra medel måste tillskjutas någonstans ifrån, samt att den regionala delfinansieringen var ett krav.9
Från trafikpolitik till regionalpolitik
Riksdagsbeslutet om infrastrukturpolitiken i mars 1997 och tillsättandet av en statlig
förhandlingsman den 16 januari samma år, innebar en halv seger för den regionala intressegruppen. Framför allt hade en hotande katastrof för de regionala ansträngningarna
till följd av Botniabaneutredningen nu definitivt undvikits. Samtidigt hade man lyckats
visa att det gick att nå resultat, vilket blev en sporre för de regionala aktörerna.
Besluten hade föregåtts av ett hårt lobbyarbete från framför allt Botniabanegruppen.
Redan innan Karlström presenterade sin utredning började gruppen arbeta för att regering och riksdag inte skulle ta hänsyn till utredningens resultat. Detta skedde både i form
av opinionsbildning och försök till direkt påverkan mot aktörer inom den nationella beslutsprocessen, som regerings- och trafikutskottsledamöter.
Utåt hävdade den regionala intressegruppen att infrastrukturpropositionen innebar
att riksdagen nu slutligen beslutat att Botniabanan skulle byggas. Internt i Botniabanegruppen betraktade räknade man dock inte hem banan riktigt än. Det enda som beslutats var en utbyggnad av banan i etapper, vilket man från Botniabanegruppens sida ville
undvika. Detta eftersom man inte såg en upprustning av Ådalsbanan till Nyland som en
garanti för att resten av sträckan skulle byggas. Varken finansieringen av banan eller några bestämda datum för dess utbyggnad hade slagits fast, samtidigt som de statsfinansiella
kraven begränsade den vidare satsningen på Botniabanan utöver de första 1,6 miljarderna till Ådalsbanan. Av de båda andra infrastrukturprojekt som utretts vid sidan av KomKom, Citytunneln och Götalandsbanan, hade det förstnämnda, till skillnad från Botniabanan, både beslutats om och särfinansierats inom ramen för propositionen, medan
8
9

Proposition 1996/97:53, s 92.
1996/97: TU07.
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den sistnämnda inte verkade att bli av.10 Det fanns därför en reell hotbild för att Botniabaneprojektet som helhet inte skulle genomföras, vilket gjorde att man från regionalt
håll inte fick vila på lagrarna.
Den statliga förhandlingsmannen Bengt-Owe Birgersson hade tillsatts den 16 januari
1997, tre månader innan infrastrukturpropositionen klubbades av riksdagen. Dessa förhandlingar om finansieringen av banan pågick sedan under i princip hela 1997. Parallellt bedrev man ett intensivt lobbyarbete mot regering och riksdag kring Botniabanan.
Förhandlingarna kom tidvis att bli mycket hårda, där Botniabanegruppens förhandlare hade en svår kryssning mellan statens Scilla och de regionala aktörernas Karybdis, när
det gällde att sy ihop lösningar som fördelade risktagandet och betalningsambitionerna
mellan olika parter.11
Den 27 november 1997 kunde slutligen ett huvudavtal om byggandet av en järnväg
Nyland-Umeå slutas mellan å ena sidan Kramfors, Umeås, Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner samt Västerbottens och Västernorrlands landsting, och å andra sidan staten.12 Avtalet stipulerade att de kostnader, som beräknades till 8,2 miljarder i
1997 års penningvärde, för utredning, upphandling och byggande för järnvägen skulle finansieras med lån som togs upp av ett nybildat bolag, Botniabanan AB som gemensamt skulle ägas av kommunerna (9 procent) och staten (91 procent). Därigenom finansierades banan på ett sätt som inte direkt belastade statsbudgeten, eller tog av medlen
för övriga infrastrukturinvesteringar. Detta löste elegant de finansieringstekniska svårigheter som tidigare satt hinder i vägen. Samtidigt lyftes kostnaderna för nya resecentra på
600 miljoner kronor ut från Botniabanan AB:s ansvarsområde, och lades på kommunerna. Dessutom skulle hela banan byggas i tre etapper. Den första Örnsköldsvik-Husum,
skulle färdigställas år 2002 medan delarna Nyland-Örnsköldsvik samt Husum-Umeå
skulle vara klara 2005. Botniabanan AB skulle sedan när banan 2006 togs i trafik hyra ut
spåret till Banverket till en hyra som täckte räntor och amorteringar på de upptagna lånen. När lånen var betalda, skulle banan säljas till Banverket för en miljon kronor. Till
detta kom att kommunerna längs banan maximalt fick belasta bolaget med 8 miljoner
kronor för redan utförda utredningar. Till detta kom ett åtagande från regionen, att om
inga andra operatörer fanns förband sig länstrafikbolagen att under 15 år driva regionaltågtrafik på Botniabanan.
10

11
12

Samtidigt kom idén om Götalandsbanan att helt avslås på obestämd tid i regeringens förslag. Se
Proposition 1996/97:53, s 92ff.
Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckning Ledningsgruppen 29 maj 1997”.
RADC K1997/4830/3 ”Aktieägaravtal mellan staten och berörda kommuner 27 november 1997”
samt ”Huvudavtal den 27 november 1997 om byggande av Botniabanan”.
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Samtidigt hade beslutsprocessen kring Botniabanan, börjat länkas samman med andra statliga politikområden vid sidan av de rent transportpolitiska. I regionalpolitiskt
hänseende var 1997 ett synnerligen aktivt år. En rad regionalpolitiska utredningar presenterades och remissbehandlades under året, vilka låg grund för regeringens regionalpolitiska proposition i mars 1998.13 I riksdagen kom Botniabanan att kopplas med den
pågående regionalpolitiska beslutspricessen som en ur regionalpolitiskt, miljömässigt
och samhällsekonomiskt hänseende perfekt reform av Botniabanegruppen. Detta gällde
inte minst Centerpartiet, som både utgjorde regeringens parlamentariska underlag och
tillhörde de som agerade starkast för banan i riksdagen i enlighet med deras klara regional- och miljöpolitiska profil.14
Följden blev att det färdiga avtalet mellan staten och de regionala huvudmännen kom
att bli en del av den regionalpolitiska dagordningen. Trots att avtalet kom på regeringens
bord flera månader innan den regionalpolitiska propositionen presenterades, och egentligen var en del av en annan beslutsprocess, kom det ändå att rymmas inom den regionalpolitiska ramen. Därigenom blev Botniabanan en av de få stora och konkreta reformerna i ett i övrigt tunt regeringsförslag.15
Samtidigt kom Botniabanan också att röra sig mot att även vara en miljöpolitisk fråga. Förutom att vara en viktig infrastruktursatsning presenterades från 1998 Botniabanan
även som en del av omställningen till ett hållbart Sverige.16 Detta som den bärande delen
av ett nationellt investeringsprogram för miljö- och säkerhetsfrämjande åtgärder.17
På så sätt hade de regionala aktörerna på lite mer än ett år vänt en hotande katastrof
till en i princip fullständig framgång. Detta syntes inte minst i att de äldsta kraven från
regionalt håll i kustjärnvägsfrågan, ett samtidigt byggande av hela sträckan och samt att
Husum-banan skulle färdigställas först, faktiskt blev uppfyllda. Under våren 1998 bekräftade både riksdagen och de berörda kommunerna avtalet och därmed var de beslutsprocesser vi här studerat över.

Intensifiering och koncentrering av det regionala lobbyarbetet
En strömlinjeformad aktörsuppsättning
I och med att den beslutsprocess där Botniabanan slutligen kom att klubbas var en direkt fortsättning av agerandet kring Botniabaneutredningen fanns föga tid att blanda in
13
14

15
16
17

Se Proposition 1997/98:62, s 80ff.
Värt att notera är dock att samarbetet mellan Centerpartiet och regeringen upphörde hösten 1997.
Se Motioner 1996/97:T528; 1996/97:T5071996/97:T208, 1996/97:U208.
Proposition 1997/98:62, s 7.
Proposition 1997/98:150 Bilaga 5, s 13.
Regeringens skrivelse 1997/98:13.
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nya aktörer i agerandet för banan. Ett undantag utgjordes av att betydelsen av konsulthjälp ökade i samband med förhandlingarna gentemot staten. Framför allt involverades
konsulten Tom Rosander än mer än tidigare. Han var särskilt värdefull från de regionala aktörernas perspektiv utifrån sina erfarenheter, från bland annat arbetet för Mälarbanan, om hur regionala intressegrupper skulle bedriva lobbyarbete och förhandlingar mot
staten. När förhandlingarna väl kommit igång kom Rosander också att fungera som något av en coach för Botniabanegruppens förhandlingsgrupp i deras förhandlingar med
Bengt-Owe Birgersson.18
Det skedde samtidigt en ökad koncentration av det regionala agerandet till Botniabanegruppen, mycket tack vare en ökad intensitet i lobbyarbetet. Detta syns inte minst
i det att det var Botniabanegruppen som var regionens länk till förhandlingarna med
staten. Detta bidrog samtidigt att den regionala aktörsuppsättningen förblev densamma. En huvudgrupp var de berörda kommunerna och länsstyrelserna. Även de regionala länstrafikbolagen, som ägdes av kommunerna och landstingen, deltog i arbetet. Till
detta lades det regionala näringslivet i form av handelskamrarna och en del företagsrepresentanter, främst NCC och Skanska. De andra regionala företagen var mer osynliga i beslutsprocessen. Detta gäller även MoDo som börjat driva ut ur Botniabanegruppen redan något år tidigare, och inte längre deltog lika flitigt i dess möten. De agerade
dock starkt på egen hand för att försöka undvika kravet på medfinansiering av stickspåren till Husumfabriken, som de ansåg ekonomiskt ogörligt.19 Samtidigt fortsatte arbetet
mellan Botniabanegruppen och Banverket att anta en närmast dual struktur. På samma
gång som Botniabanegruppen samarbetade intimt med en del av Banverket, främst Region Nord, arbetade man med lobbying mot samma organisations styrelse och ledning.
Dock kom även de regionala Banverksföreträdarna att gradvis hamna utanför Botniabanegruppens arbete. Detta beroende på att Banverkets roll mer och mer kommit att beröra handfast planering av bansträckningarna, i och med att Husum-spåret skulle byggas, samtidigt som Botniabanegruppens verksamhet i ökad grad inriktade sig på lobbyarbete direkt in i politiska beslutsprocesser.
Den gradvisa förändringen av Botniabanans sammansättning kom att på allvar befästas efter att avtalet med staten slutits, och Botniabanan AB stod i färd att bildas. De regionala aktörerna valde då att byta aktörsuppsättning inom gruppen och göra den till en
18

19
20

Se diskussionerna i Botniabanegruppens arkiv: ”Mapp ’Diverse handlingar från förhandlingarna
1997’ ”.
RADC K1997/4664/3 ”Brev MoDo till Bengt-Owe Birgersson 3 oktober 1997”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen Styrgruppen 10 februari 1997”
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ren politikerorganisation, bestående av kommunerna, landstingen och länsstyrelserna.20
Detta i och med att målet var uppnått för näringslivets del, samtidigt som de politiska
aktörerna fortsatt var starkt inblandade i planeringen av banan.
Det var fler aktörer som lämnade det direkta arbetet för Botniabanan. Bland annat
syntes inte längre Botniaakademin till vare sig inom ramen för Botniabanegruppen eller i den övriga nationella beslutsprocessen. Efter remissen på Botniabaneutredningen
upphörde också det mesta av det samarbetet kring policyskapande och påtryckningsarbete mellan universiteten och högskolorna i Norrland och Botniabanegruppen. Detta
möjligen som en följd av att de akademiska aktörerna började betrakta ett allt för nära
samarbete med en regional intressegrupp som problematisk med hänseende till sina yrkes- och myndighetsroller. Även i fortsättningen fortsatte dock Botniabanegruppen att
ha god information om vad som pågick inom universitetet.21
Botniabanegruppen
Den viktigaste arenan inom vilken regionala aktörer kunde samverka och agera gemensamt var således Botniabanegruppen. Dess betydelse kom att öka under de aktuella åren
som en följd av en ökad intensitet i påtryckningsarbetet och ökade kontaktytor mot
den nationella beslutsprocessen. Detta gjorde att gruppens officiella status ökade, till att
både bli självklar remissinstans och förhandlingspart mot regeringen. Samtidigt fick detta följden att gruppens arbetssätt effektiviserades och centraliserades, med mer av arbetsmöten förlagda till Örnsköldsvik med färre deltagare. Förhandlingarna med Bengt-Owe
Birgersson fördes huvudsakligen av en mindre förhandlingsgrupp, som hade konsulten
Tom Rosander till hjälp.22 De hade sedan i uppdrag att löpande stämma av med de ledande företrädarna för kommunerna om förhandlingsresultaten var godtagbara.
Direkt efter att de lämnat remiss på Botniabaneutredningen i september 1996 lanserade Botniabanegruppen två stycken större undersökningar kring Botniabanans regionalekonomiska inverkan, utförda av Stellan Lundbergs Infraplan AB.23 Dock var det
inte främst utredningsverksamhet som sysselsatte Botniabanegruppen från hösten 1996.
Tvärtom upphörde det mesta av Botniabanegruppens egna utredningsverksamhet. Istället intensifierades gruppens funktion som lobbyorganisation i takt med att agerandet
21
22

23

Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 6 december 1996, §5”.
Förhandlingsgruppen bestod åtminstone inledningsvis av kommunalråden Elvy Söderström,
Christer Nilsson, Lennart Holmlund samt Västerbottens landshövding Georg Andersson. Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen Styrgruppen 10 februari 1997”.
Botniabanegruppens arkiv: ”Kompetensförsörjning med högre utbildade: Praktikfall Botniabanan
1996-09-30” samt ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning
och miljö 1996-10-31”.
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mot externa politiska beslutsprocesser ökade i intensitet. Den accelererande hastigheten
i lobbyarbetet gav inte tid för långsiktiga utredningsarbeten, speciellt som man redan
från intressegruppens sida redan etablerat färdiga argumentationslinjer och beslutsunderlag. Det viktiga var nu istället att få genomslag för sina argument i det politiska beslutsfattandet på nationell nivå.
Detta märktes inte minst när förhandlingarna med regeringens förhandlingsman
Bengt-Owe Birgersson startade. De hölls i ett hårt tempo och förhandlingarna gjorde
samtidigt att det inte alltid fanns tid till att samla hela ledningsgruppen eller alla medlemmar för konsultation. Detta ledde till en koncentration i beslutsfattandet. Förhandlingarna krävde samtidigt att Botniabanegruppen visade en enig front utåt, vilket krävde en hel del samordning.24
Samtidigt intensifierades gruppens opinionsbildande verksamhet. En serie informationsblad hade redan börjat att ges ut under våren 1996 och de fortsatte nu spridas på en
månatlig basis. Temat för de olika månadsbladen valdes med omsorg, för att presentera
aktuella aspekter av antingen nyheter eller policyargumentering kring Botniabanan. Till
detta lades ett ökat engagemang mot att visa upp projektet utåt. Bland annat resulterade detta i deltagande i olika mässor och konferenser, men också i arrangerandet av de så
kallade Botniabanedagarna.25 Poängen med deltagandet denna typ av aktiviteter var dels
opinionsbildningen i sig, men också att det var ett sätt till direktkontakter med beslutsfattare inom transportsektorn. Opinionsbildningen för Botniabanan skedde även via pressen, där gruppen dock hade det vanliga problemet att det var betydligt lättare att få åtkomst till de regionala än de nationella medierna.26 De båda konsulterna Rosander och
Lundberg samt Botniabanekansliets administratör Tommy Dickens fick mycket av ansvaret för utformningen av olika debattinlägg.27 Det fördes även ett arbete med att få fler undertecknare på artiklarna, för att visa på bredd i intresset och ge inläggen ökad tyngd.
Vid sidan av denna typ av opinionsbildning är det tydligt att gruppens medlemmar
använde sig av sina respektive kontaktnät för att på informell väg arbeta för Botniabanan.
Gruppens medlemmar förväntades att arbeta mot ”sina” riksdagsmän, medier och nä24
25

26
27

Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 6 december 1996”.
Det sistnämnda var ett slags seminarium kring Botniabanan och trafikfrågor i Norrland som samlade Botniabanegruppens intressenter, näringsliv, politiker, forskare och sektorsfolk. Se Botniabanegruppens arkiv ”Botniabanan - vad har hänt? 1989-2001” Om genomslaget på den första Botniabanedagen i Stockholm se Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen Styrgruppen 10 februari 1997”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 17 september 1997”.
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Styrgruppen 16 september 1996”.
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ringslivsföreträdare.28 Detta gav i sin tur Botniabanegruppen tillgång till en rad olika nätverk inom industri, politik, järnvägssektorn eller andra intressegrupper och lobbyorganisationer.29 Dessa användes bland annat att föra ut gruppens argument till relevanta aktörer inom andra organisationer. De var också betydelsefulla som informationskälla kring
de ständigt pågående policyprocesserna på infrastrukturområdet. Nätverken bidrog också till att föra in Botniabanefrågan på andra organisationers dagordningar. Slutligen var
detta viktigt, speciellt med hänsyn till att Botniabanan manglades genom den rikspolitiska beslutsprocessen, som ett sätt att få beslutsfattare att agera för Botniabanan.
Den nationella politiska processen
En av de viktigaste arenorna för intressegruppens agerande var således den nationella
politiska beslutsprocessen. En avgörande faktor för framgång där var att Botniabanegruppens hårda lobbyarbete inför 1996 års trafikpolitiska proposition resulterade i att
ett principbeslut att bygga Botniabanan när finansiellt utrymme fanns. Det legitimerade den regionala intressegruppens arbete mot den nationella nivån och gav dem en god
grund att stå på i det vidare intressegruppsarbetet. Tillsättandet av en förhandlingsman
för att förhandla med regionen gav de regionala aktörerna, i praktiken Botniabanegruppen, ett direkt och legitimt tillträde till maktens korridorer. Den direkta effekten av detta blev bland annat att förhandlingarna med Birgersson, snabbt kopplades samman till
en bredare politisk beslutsprocess, främst kring den regionalpolitiska propositionen.
Basen för de regionala aktörernas agerande var dock den kompetens och de kontakter
man upparbetat under den långa period som man arbetat för Botniabanan. Detta hade
gett aktörerna en vana för intressegruppsarbetet, finslipade argument samt ett kontaktnät inom den transportpolitiska beslutsprocessen, vilka nu kunde användas för ett intensifierat lobbyarbete. Detta påverkansarbete skedde utifrån medvetna strategidiskussioner inom Botniabanegruppen. Detta rörde dels vilka aktörer man skulle vända sig
mot, vilka argument man skulle trycka på samt vem av de personer som var anknutna till Botniabanegruppen som skulle kontakta vilken beslutsfattare.30 Den som härvidlag var den som hade flest kontakter inom rikspolitiken, samt var flitigast använd i lobbyarbetet, var Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström. I och med att hon varit
28
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Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 6 december 1996”.
Det fanns en fast punkt på Botniabanegruppens mötesdagordningar som handlade om ”Övrigt
lobbyarbete” eller liknande. För exempel på sådana diskussioner se Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Botniabanegruppen 11 oktober 1996”.
Bland de beslutsfattare man inriktade fanns kommunikationsministern och statsministern, trafikutskottets ordförande, centerledaren, högre tjänstemän på departementen samt Banverket. För exempel se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Botniabanegruppen 11 oktober 1996”.
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både riksdagsledamot och satt i SAP:s Verkställande utskott (VU) hade hon ett ofta använt kontaktnät in i regeringen och ledande kretsar ibland de socialdemokratiska rikspolitikerna.31 Detta gjorde att Söderström också kunde användas för att göra akuta brandkårsutryckningar när den normala policyprocessen kring Botniabanan kärvade.
Samtidigt intensifierades kontakterna mellan riksdagsledamöterna och den regionala
intressegruppen, vilket i ökad grad gjorde riksdagen till en arena inom vilken arbetet för
Botniabanan bedrevs.32 Detta syntes bland annat i att det lades fler motioner och fördes
en aktivare diskussion i kammaren kring Botniabanan.33 Det var dels de regionala riksdagsmännen från alla partier, som, ibland i strid mot partilinjen, gjorde interpellationer,
motioner och debattinlägg i frågan. Detta både inför den transportpolitiska och den regionalpolitiska propositionen.34 Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gav öppet stöd till en utbyggnad av Botniabanan i sin helhet, utan de förbehåll som angavs i
regeringens proposition.35
Den främsta effekten var opinionsbildande och dagordningssättande, då det manifesterade för både partiledningar och allmänhet att Botniabanan var en aktuell fråga som också till synes hade mycket stöd. Även om smärre förändringar av regeringens förslag skedde i det avgörande utskottsarbetet, var det heller inte där som den avgörande makten stod.
Det var istället på toppnivån i de politiska partier som utgjorde regeringen med stödpartier som Botniabanefrågan avgjordes, och där det var viktigast att påverka. Det är i ljuset
av detta som det är betydelsefullt att Centerpartiet var särskilt aktiv i frågan i riksdagen, eftersom Botniabanan passade väl in i deras miljö- och regionalpolitiska profil.36 Detta samtidigt som de utgjorde regeringsunderlag för den socialdemokratiska regeringen.37
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Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Botniabanegruppen 11 oktober 1996” samt
”Minnesanteckningar Styrgruppen 8 november 1996”.
Bland annat koordinerade Botniabanegruppen sina utåtriktade verksamheter för att passa in hur
Botniabanefrågan behandlades i riksdagen. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar
Styrgruppen 12 augusti 1996”.
Botniabanegruppen förde också explicita policydiskussioner om behovet av att påverka riksdagsmännen att skriva motioner i frågan. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Styrgruppen 12 augusti 1996”.
Se sammanställningarna i utskottsbetänkandena 1996/97:TU10; 1997/98:TU10 samt 1997/98:AU11
1996/97:TU10 samt 1997/98:TU10.
Detta, samt de regionala riksdagsmännens uppslutning kring Botniabanan, syns i debatten kring
Per-Ola Erikssons (c) interpellation hösten 1996. Interpellation 1996/97:58 samt Riksdagens protokoll 1996/97:37.
Detta hade även Botniabanegruppen insett och en hel del av deras lobbyinsatser riktades just mot
Centerpartiet. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Minnesanteckningar Botniabanegruppen 4 oktober
1996”.
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På samma gång som Botniabanegruppen agerade mot riksdag och regering var man
också inblandad i en förhandling med staten. Förhandlingarna med regeringens förhandlingsman Bengt-Owe Birgersson pågick under större delen av 1997. Tidvis kom
den att medföra att Botniabanegruppen hamnade i en besvärlig position, där de hade
att ta hänsyn till utvecklingen på tre arenor samtidigt. Till att börja med hade man själva förhandlingen med Bengt-Owe Birgerssson, som tidvis var intensiv och ganska hård.
För det andra hade man att ta hänsyn till regionens krav på utfallet av förhandlingen.
Och slutligen hade man att fortsätta sin lobbyverksamhet mot berörda beslutsfattare för
att säkra finansieringen av banan. Detta skapade en del prekära situationer som Botniabanegruppen måste ta hand om. Dels vilket mandat man egentligen hade från regionen att förhandla med Birgersson och hur långt den regionala betalningsviljan verkligen sträckte sig. Dels i vilken mån man skulle gå vid sidan av förhandlingen och agera
mot andra politiska processer, och om det i så fall skulle kunna skada förhandlingarna. I
slutändan blev utfallet positivt, inte minst därför att Botniabanegruppens förhandlingsgrupp dels kunde nyttja konsulten Tom Rosanders erfarenheter kring liknande förhandlingar. Dessutom var de flesta inblandade, som Christer Nilsson, Elvy Söderström och
Bengt-Owe Birgersson, del av socialdemokraternas toppnivå, detta gav informella kontaktytor som underlättade förhandlingarna och dessutom parallellt kunde förankra frågan i regeringskretsen.38
Det var slutligen inte enbart längre den nationella politiska arenan som Botniabanegruppen orienterade sig emot. Den europeiska dimensionen kom att bli allt viktigare
för gruppen. Detta inte minst utifrån att den både var en källa till argument och finansiering av banan. Botniabanegruppen började söka, och fick också så småningom medel
från EU-kommissionen. Inriktningen mot EU gav dock inte bara finansiellt stöd. Tanken på att göra Botniabanan till en del av det europeiska TEN-nätverket gav inte bara
ett starkt argument i sig, det ställde också i utsikt möjligheten att få investeringsmedel
från EU till banan.

Gamla argument i ny tappning
Tempot i beslutsfattandet gjorde det således opraktiskt att formulera nya argument och
undersökningar till förmån för banan. Det var också onödigt eftersom det redan fanns
en arsenal av argument för kustjärnvägen tillgängliga för omformulering och ombetoning. Det var huvudsakligen två källor som stod för argumenteringen. Dels Botniaba38

Se diskussionerna i Botniabanegruppens arkiv: ”Mapp ’Diverse handlingar från förhandlingarna
1997’ ”.
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negruppen själv som byggde på tidigare argumentationslinjer, samt Infraplans två nya
utredningar. Dessutom argumenterades det för banan inom ramen för riksdagsbehandlingen av Botniabanan. Dock kan man se att det i riksdagsbehandlingen tillfördes väldigt lite av nya argument. I huvudsak anslöt motionerna i sakfrågan till vad Botniabanegruppen och andra aktörer redan anfört. Argumentationen formades snarare utifrån vad
som var mest gångbart i den aktuella politiska situationen. Detta riktade sig framför allt
in mot tre områden, den regionala balansen, transnationellt samarbete och miljöpolitik,
vilka samtliga var gångbara inom en nationell beslutsprocess. Den samlade konsekvensen av detta var en ökad betoning på persontransporternas betydelse, främst på grund av
den ökade betoningen av kompetensförsörjning och samspelet mellan orter.
När det gällde den regionala balansen framhävdes nu mer än tidigare Botniabanans
positiva inverkan genom att bidra till en regionförstoring längs Norrlandskusten. Detta som ett direkt svar på Botniabaneutredningens avfärdande av de regionala effekterna
som omöjliga att räkna på. Vad som framför allt lyftes fram var hur snabbtågen skulle
skapa större funktionella enheter av de inbördes ganska små kuststäderna, genom att integrera de sinsemellan strukturellt olika orterna. Därigenom skulle dessa bli mer balanserade både vad gällde arbetsmarknad och utbildning, men även sådant som livskvalitet.
Detta skulle även sprida den akademiska kompetensen, så att inte bara högskoleorterna utan även arbetsmarknaden i hela regionen kunde dra nytta av den, till gagn för produktiviteten.39 Detta skulle ge en betydande både social och samhällsekonomisk vinst.
Den norrländska råvarubaserade industrins stora betydelse för den svenska exporten och
dess behov av en modern järnväg för sin fortsatta utveckling framhävdes närmast axiomatiskt. Järnvägen kunde erbjuda en bättre kvalitet i transporter av råvaror, insatsvaror
och slutprodukter, vilket var betydelsefullt i ljuset av omläggningen mot en mer processinriktad just-in-time produktion med ökad störningskänslighet. Dessutom hänvisades
till en fortlöpande strukturomvandling som gett upphov till en mer teknikintensiv produktion, som krävde tillgång på mer högutbildad arbetskraft, vilket järnvägen förväntades medföra genom att göra arbetsmarknaderna större.40
Även argumenteringen kring Botniabanan som ett bidrag till ökad internationalisering och regionalt samarbete över gränserna förstärktes. Detta både i ett EU-perspektiv
och i ljuset av regionala transportflöden och samarbetsprocesser i norr, framför allt mot
Finland och Ryssland. Speciellt framhävdes betydelsen att kunna bli en del av den av EU39
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Botniabanegruppens arkiv: ”Kompetensförsörjning med högre utbildade. Praktikfall: Botniabanan
1996-09-30”, s 43 och 58ff samt Motion 1996/97:T507 (c).
Botniabanegruppens arkiv: ”Kompetensförsörjning med högre utbildade. Praktikfall: Botniabanan
1996-09-30”, s 12 och 41ff samt Motion 1996/97:T507 (c).
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kommissionen planerade stomnät av järnvägslinjer i Europa, Trans-European Network
(TEN). Botniabanan skulle, till skillnad mot Norra Stambanan, ha nog hög kvalitet att
bli en del av TEN. En ny järnvägslinje som ett del i TEN-systemet skulle ha möjlighet att
ta över trafik från norra Finland och Ryssland till svenska spår. Trafik som annars skulle gå på finländska vägar, spår och hamnar. Botniabanans framtida konkurrenskraft skulle inte enbart begränsa sig till att kunna vinna över trafik från de allra nordligaste delarna
av Ryssland. Banan skulle även i gynnsamma fall kunna ta trafik från ryska Karelen, eller
i optimala fall till och med St. Petersburg.41 Denna argumentering kopplades till de regionala samarbetsförsök som berörde norra Sverige under den aktuella perioden. Bland annat gjordes en koppling mellan försöken att föra över den ryska järnvägstrafiken på svenska spår och det så kallade Kvarkensamarbetet mellan Väster- och Österbotten (framför
allt Umeå och Vasa), vilka under perioden arbetade för att säkerställa en nöjaktig båttrafik över Kvarken även efter det att taxfreeförsäljningen på färjorna försvann efter ländernas EU-inträde.42 Även Barentssamarbetet mellan de nordligaste länen i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland, vilken siktade till att skapa en integration och ett starkt regionalt
samarbete på Nordkalotten, gavs ett större utrymme i argumentationen för Botniabanan.
Järnvägen skulle både kunna bidra och dra nytta av den förväntade tillväxt Barentssamarbetet förde med sig framför allt om Botniabanan förlängdes norrut ifrån Umeå för att
via Haparanda kopplas samman med det ryska järnvägsnätet.
Botniabanan framhävdes vidare nu mer än tidigare som en positiv miljöåtgärd. Den
skulle minska både utsläpp och förbrukning av icke-förnyelsebara råvaror, genom att biloch lastbilstrafik överfördes till järnväg.43 Detta hade samtidigt fördelen att man därigenom uppfyllde regeringens miljöpolitiska mål om minskade utsläpp och hållbar utveckling.44 Samtidigt kopplades miljöargumenten samman med järnvägens positiva effekt på
internationalisering och regional balans. En långsiktig överlevnad för de regionala näringslivet krävde tillgång för ekologiskt hållbara transporter, vilket av rättvise-, och konkurrensskäl, även Norrland borde få tillgång till. Samtidigt menade man att om man kunde styra över mer av de regionala transporterna på Nordkalotten från miljömässigt tveksam rysk
trafik till järnväg skulle både internationaliseringen och miljön vinna långsiktigt.
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Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 26 samt Motion 1996/97:T208 (c).
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 22f samt Motion 1996/97:T510 (kd)
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 45 samt Motion 1996/97:T52 (v).
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Vad som framför allt trycktes på var att Botniabanan var av nationell, inte främst regional betydelse.45 Snarare än att vara en gåva från staten till Norrland, var Botniabanan
istället i själva verket var ett erbjudande från regionen till samhället. Botniabanan utgjorde något så unikt som en regionalpolitisk åtgärd som samtidigt var samhällsekonomiskt
lönsam.46 På så sätt gavs nu staten möjligheten att slå ett antal flugor i en smäll med en
investering som både bidrog till regional utveckling, inverkade positivt på det uppställda miljömålen samt dessutom bidrog till att stärka ekonomin i landet som helhet. Att
regionen fäste stor betydelse vid vikten av banan skulle inte gå att ta miste på. Bland annat hävdade Botniabanegruppen i ett pressmeddelande att de deltog i den ”… för regionens utveckling viktigaste satsningen sedan beslutet att starta universitetet i Umeå.”.47
De regionala aktörerna kom att allt mindre vikt vid att diskutera utifrån termer av banans samhällsekonomiska lönsamhet. Istället betonades betydelsen av att Botniabanan
uppfyllde andra mål som formulerats inom olika politikområden, som regional-, arbetsmarknads-, miljö eller transportpolitiken. Den tekniska diskussionen utifrån kronor och
ören eller decimalen i de samhällsekonomiska kalkylerna ersattes av en mer idémässigt
färgad diskussion, medan den synbarliga exakthet som varit mer framträdande under de
föregående åren tonades ned. Dock menade Botniabanegruppen att den sammantagna
effekten av förbättrad kompetensförsörjning, bättre fungerande arbetsmarknader och
samt miljöeffekter avsevärt bidrog till Botniabanans samhällsekonomiska lönsamhet.48
Den minskade betoningen på den samhällsekonomiska lönsamheten gjorde samtidigt att man delvis undvek ett dilemma som den regionala intressegruppen brottats
med. Förlitande man sig för hårt på en argumentering utifrån samhällsekonomiska kalkyler, öppnades en blotta ifall förutsättningarna för kalkylerna förändrades eller om man
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Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 45 samt Motion 1997/98:T35 (c)
Botniabanegruppens arkiv ”Minnesanteckningar Ledningsgruppen 6 december 1996” samt Motion
1996/97:T509 (fp).
Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 45 samt Motion 1996/97:T513 (s).
Botniabanegruppens arkiv ”Pressmeddelande – Avtal om Botniabanan klart 27 november 1997 ”.
Botniabanegruppen och Infraplan menade att påräknat arbetsmarknads och kompetensförsörjningseffekter på Botniabanan skulle dess nettonuvärdeskvot öka med 0,41. Till detta lades direkta miljövinster samt effekten av att det norrländska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft bibehölls. Sammanlagt skulle det höja nettonuvärdeskvoten i spannet 0,8-1,7. Vilket var exceptionellt
högt, eftersom man räknat utifrån Botniabaneutredningens förslag och därför bland annat antagit
att Ådalsbanan inte skulle byggas till snabbtågsstandard. Se Botniabanegruppens arkiv: ”Botniabanans effekter för näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och miljö 1996-10-31”, s 46f.
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inte hade kontrollen över deras utförande. Med mer av en principargumentation, med
de samhällsekonomiska kalkylerna i en tillbakadragen position undvek man denna svaghet.49 Samtidigt avtog den öppna kritiken från Botniabanegruppens sida mot Botniabaneutredningens resultat. I de fall man överhuvudtaget pratade om Karlströms utredning. tolkades dess slutsatser på ett för Botniabanan så gynnsamt sätt som möjligt, vilket möjliggjordes av att det ingenstans i utredningen kategoriskt slogs fast att banan inte
borde byggas. Den framställdes som den visat på samhällsekonomisk lönsamhet för banan, vilken skulle blivit än större om de undersökts med vad de regionala aktörerna ansåg mer realistiska kalkylramar.
Argumenteringen och påverkansförsöken mot makthavare i riksdag och regering riktade sig framför allt åt tre håll. För det första mot de regionala riksdagsmännen, för att
få dem i att arbeta för banan, vilket man också var framgångsrik i om man får tro motionsfloran till förmån för banan. För det andra mot regeringen, vilket både verkar ha
gått genom formella uppvaktningar och informella kanaler. Slutligen riktades ansträngningarna mot regeringens stödparti Centern. Effekten av lobbyarbetet mot de båda sistnämnda är svårbedömda, eftersom vi vet väldigt lite om hur förhandlingarna mellan intressegruppen och regeringen samt regeringen och dess parlamentariska underlag gick
till. Eftersom intressegruppen både ansåg det mödan värt att fortsätta lobbyarbetet och
Botniabanefrågan lyckades komma till beslut, är en rimlig hypotes att ansträngningarna faktiskt bar frukt. På så sätt kanske den regionalt torgförda uppfattningen att Botniabanan är ett erbjudande från regionen till staten faktisk stämmer. Dock i den meningen
att Botniabanan var ett erbjudande om regeringen att på en och samma gång få en regional-, real- och miljöpolitisk åtgärd. Dessutom en som både var i allra högsta grad påtaglig och symbolladdad samt färdig att direkt implementeras.

Avslutande kommentarer
En avgörande faktor för att de regionala ansträngningarna för Botniabanan skulle krönas med framgång under 1990-talet, var att den järnvägspolitiska regimförändringen
öppnade möjligheten att driva regionala järnvägsprojekt. Delningen av SJ skapade nya
aktörer inom järnvägssektorn som både var intresserade av att bygga och trafikera ny
järnväg. Slutenheten inom det järnvägspolitiska beslutsfattandet minskade och mottagligheten inom sektorn för regionala krav ökade. Utvecklingen förstärktes av att investeringsramar för järnvägsinfrastrukturen ökade parallellt. Betydelsefullt i det samman49

Detta syns bland annat i hur Botniabanegruppen lyfter fram andra faktorer än de rent samhällsekonomsikt kalkylerbara kritik av beräkningsunderlaget för 1996 års infrastrukturproposition. Botniabanegruppens arkiv: ”Skrivelse Botniabanegruppen till Kommunikationsdepartementet 17 oktober 1996”.
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hanget var också regionaliseringen av Banverket, vilket för första gången sedan 1930-talet återskapade regionalt förankrade sektorsaktörer på infrastruktursidan. Samtidigt skapades det förebilder när andra regionala intressegrupper fick genomslag för sina frågor.
Detta bidrog till intressegruppsformeringen, genom att visa på att det var möjligt för regionala ansträngningar att nå framgång. Dessutom skapades prejudikat som bidrog till
att legitimera den norrländska intressegruppens ansträngning.
Hela processen sammanföll med en betydelsefull teknikförändring inom järnvägssektorn. Det var framför allt snabbtågen som gjorde att järnvägen framstod som attraktivare för de regionala aktörerna att verka för, vilket ökade järnvägens symbolvärde inom regionen. Samtidigt som de nya former av transportarbete möjliggjordes bidrog till att introducera en rad nya argumentationslinjer.
Den sammantagna effekten av detta var att det skapades ett underlag för att i bilda en
effektiv intressegrupp, utan vilken Botniabanan aldrig kommit till stånd. Botniabanegruppens styrka låg på flera plan. För det första bestod den av skickliga aktörer med en
stark maktbas och goda kontaktnät både regionalt och nationellt. På så sätt skapades en
regional sammanhållning kring Botniabanan och allianser med andra norrländska projekt, vilken gav projektet en bas att stå på. Dessutom kunde dessa aktörer integrera nationella och regionala politiska nivåer. Inte minst viktigt var att ledande regionala politiker, som Elvy Söderström, hade kanaler in i nationella beslutsprocesser. För det andra
fortsatte Botniabanegruppen att utnyttja skillnaden i regional utveckling och dynamik
mellan de två orterna som utgjorde kärnan in intressegruppen, den växande utbildningsoch servicestaden Umeå och den stagnerande industriorten Örnsköldsvik. Detta bidrog
dels med en viss förnyelse av argumentationen för banan, framför allt vad gäller pendling
och komplementaritet mellan orterna. Dels fick intressegruppen ytterligare ett ben att stå
på vid sidan av de grupper av kommunala politiker och lokalt näringsliv som drivit kustjärnvägsfrågan under hela seklet. Nytt under denna period var att aktörer från den starka högskolesektorn i Umeå, tidvis kom att agera samfällt till förmån för järnvägen. Förhoppningen om spridningseffekter från Umeås utveckling var samtidigt en betydelsefull
faktor i att skapa en regional uppslutning och sammanhållning kring projektet.
Trots det nya, var 1990-talets arbete för Botniabanan i allt väsentligt den logiska förlängningen på hur järnvägsfrågan betraktats i regionen under 1900-talet. Grundargumentet för Botniabanan var det systemfel som byggts in i stambanenätet under 1800talet. Tillgången på industrispår var nu, liksom förut, en av de största drivkrafterna för
tunga näringslivsaktörer att engagera sig i projektet. I slutändan var det också en i sammanhanget klassisk aktörsuppsättning av kommunpolitiker, näringslivsföreträdare och
konsulter som drev igenom bygget av banan.
226

Trots att förhållandena för deras arbete till det yttre hade blivit mer gynnsamt, var det
inte helt lätt för de regionala aktörerna att driva igenom bygget av banan. Motståndet
var hårt, inte minst eftersom möjlighetsfönstret öppnats för alla regionala projekt av detta slag. Detta skapade en hård konkurrens om en plats på dagordningen och om de statliga investeringsmedlen. I den renodlat transportpolitiska beslutsprocessen fick inte heller
Botniabanan annat än mjuka avslag eller löften utan fastslaget schema eller finansiering.
Bakom framgången för Botniabanan som intressegruppen till sist skördade låg även i
detta fall järnvägens attraktivitet på dagordningen, som en fast lösning till vilket olika aktörer kunde koppla olika problem. Detta uppenbaras inte minst eftersom banan vid tiden
för beslut kom att framställas som en regional- och miljöpolitisk, snarare än en renodlat
transportpolitisk, åtgärd av regeringen. En bidragande faktor till detta var snabbtågen, som
medförde en kvalitativ förstärkning järnvägens position som lösning på problem som kom
av Norrlands perifera läge. Detta verkade samtidigt för att förstärka de regionala rättviseargument som ständigt legat som en underström i de beslutsprocesser vi studerat.
Att frågan kom till beslut utanför de ordinarie beslutsgångarna inom järnvägspolitiken är således helt i linje med hur vi sett den norrländska kustjärnvägsfrågan utvecklas
under 1900-talet. Särlösningen för att finansiera Botniabanan är därför knappast någon
anomali, även om vissa belackare såg det så. Beslutet är tvärtom, vägt mot sådant som
Ostkustbanans delförstatligande, helt i linje med ett mönster av tidigare avsteg från järnvägspolitiken till förmån för de norrländska järnvägssträvandena.
Problemen för Botniabanan var inte över där denna studie slutar. Precis som i fallet
Ostkustbanan, blev de regionala aktörerna snart varse att det är en sak att få till stånd
ett beslut om att bygga, och en helt annan att faktiskt ro bygget iland. Dock rörde de
frågor miljöprövningar, dragningsstrider och liknande, andra problemområden jämfört
med de som legat i fokus här och verkade på delvis andra arenor och med andra aktörer
inblandade. Oavsett vilka eventuella konsekvenser de fått för Botniabanan får de därför
bli föremål för en annan undersökning. Härnäst skall vi i stället i det avslutande kapitlet sammanfatta dryga hundra år av intressegruppsformering och beslutsprocesser kring
den norrländska kustjärnvägen.
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9. Sammanfattande slutdiskussion
Intressegrupper och beslutsprocesser kring
de norrländska kustjärnvägarna
I de föregående kapitlen har vi kunnat följa hur intressegrupper formerats kring frågan om
att investera i en kustjärnväg i Norrland och hur de med olika grad av framgång fått genomslag för frågan i nationella beslutsprocesser. Fokus har legat på tre projekt. Det första
var Ostkustbanan, vars färdigställande 1927 var kulmen på en 30-årig kamp från regionala aktörer att få till stånd en kustjärnväg i södra och mellersta Norrland. Banbygget mellan
Gävle och Härnösand började, i enlighet med den rådande järnvägspolitiska regimen, som
en enskild järnväg, huvudsakligen finansierad av lån och aktieteckningar från regionala företag och kommuner med endast begränsat statligt lånestöd. Efterhand visade det sig dock
att det regionala kapitalet, tvärtemot de ursprungliga förhoppningarna, inte räckte för att
föra järnvägsplanerna i hamn. De regionala aktörerna lyckades nu att få staten att betala en
större del av kostnaden för järnvägen. Detta genomfördes på så sätt att Ostkustbanan, efter en hård dragkamp i regering och riksdag, kom att få sin huvudsakliga finansiering genom staten. Lösningen gick ut på att man, i strid med den existerande järnvägspolitiska
regimen, skapade en järnvägspolitisk ”skvader” i form av att staten gick in som majoritetsägare i det fortsatt självständiga enskilda järnvägsbolaget Ostkustbanan AB.
Trots att Ostkustbanan inte kom att bli någon ekonomisk framgång, vare sig under
byggperioden eller sedan den väl kommit i drift, kom den att inspirera andra regionala
aktörer att driva frågan om en förlängning av banan vidare norrut. Närmast ett byggande av järnvägen kom de regionala aktörerna under 1940-talet, då både de järnvägsekonomiska och järnvägspolitiska grunderna för en järnväg förändrats. Under 1940-talet sammanföll tre separata utvecklingslinjer som tillsammans bidrog till att göra de regionala
försöken att få en förlängning av Ostkustbanan till stånd ovanligt stark. På den regiona229

la dagordningen var till att börja med redan idén om en förlängning etablerad sedan tiden för Ostkustbanans byggande, vilket bidrog med både argument och aktörer villiga
att agera i frågan. Samtidigt fanns det i det lokala näringslivet ett aktivt intresse för vissa begränsade järnvägsinvesteringar för att lösa transportflaskhalsar, framför allt vad gällde fabrikerna i Gullänget och Husum, vilket ytterligare både stärkte järnvägens plats på
dagordningen samt mobiliserade starka aktörer för järnvägen. Till detta kom slutligen
att det i och med den statliga Norrlandskommitténs tillsättande 1944, skapades en arena som gav de regionala aktörernas ansträngningar för att få en järnvägsinvestering både
legitimitet och en arena att verka på, vilket i sin tur accelererade den regionala mobiliseringen kring järnvägsfrågorna. Detta till trots kom dock inte Ostkustbanan inte kom
att förlängas under 1940-talet. Orsakerna till detta var huvudsakligen att den järnvägspolitiska regimförändring som järnvägsförstatligandet medförde, gjorde att regeringen
och SJ framgångsrikt lyckades att förhala frågan. Tillsammans med att järnvägen fick
konkurrens från andra regionala frågor på dagordningen, medförde detta att Ostkustbanans förlängning rann ut i sanden. Trots att kustjärnvägen denna gång inte kom till
stånd kom den dock inte att avföras helt från den regionala dagordningen under de följande decennierna. Från slutet av 1980-talet kom frågan om en förlängning av Ostkustbanan att få en starkt förnyad aktualitet, från 1989 under namnet Botniabanan.
Revitaliseringen sammanföll med att järnvägssektorns institutionella struktur förändrades i grunden i och med 1988 års järnvägspolitiska regimförändring. Förändringen skapade nya aktörer inom järnvägssektorn, vilka var intresserade av investeringar i järnvägsinfrastrukturen, bland annat i form av nya banor. Detta skedde samtidigt som nya tekniska
trafiklösningar, tydligast symboliserad av snabbtågen för persontrafik, utvecklades. Härigenom hade ett möjlighetsfönster öppnats som underlättade för olika regionala aktörer att
mobilisera i syfte att få staten att investera i regionala järnvägar. Detta öppnade för regional mobilisering kring järnvägar i hela Sverige. I Norrland underlättade det formerandet
av en mycket effektiv regional intressegrupp i form av Botniabanegruppen. Gruppen fungerade som ett samordningsorgan och katalysator för de regionala aktörerna som önskade
järnväg, samtidigt som den bidrog till att ge de regionala ansträngningarna legitimitet på
den nationella nivån. Det slutgiltiga beslutet om att bygga Botniabanan kom dock att vara
föremål för en hård politisk kamp om åtkomsten till beslutsprocessen. Kampen stod både
mellan den regionala och den nationella nivån, och mellan regionala infrastrukturprojekt
i olika delar av landet, vilka kämpade om samma investeringsbudget.
I denna beslutsprocess kom Botniabanan att särbehandlas på två avgörande sätt. Till
att börja med kom banan kom att bli föremål för en statlig utredning i särskild ordning,
där delvis annorlunda samhällsekonomiska kalkylmetoder, vilka visade på en svag lön230

samhet för banbygget, tillämpades. Botniabaneutredningen hade i sig kunnat få till effekt att banan fördes av dagordningen som olönsam eller åtminstone skjutits på framtiden som lägre rankad av då aktuella infrastrukturinvesteringar. Detta resultat undveks,
genom att de regionala aktörerna föregick och förbisåg utredningens resultat för att istället manövrera så att Botniabanan inte enbart blev en fråga för transportpolitiken utan istället kopplades samman med andra politikområden, som regionalpolitiken. För det andra kom finansieringen av banan att löstas utanför de övriga investeringsramarna för infrastrukturen, genom lånefinansiering inom ramen för Botniabanan AB, vilket gjorde att
konkurrenssituationen mot övriga regionala projekt minskades något. Sammantaget fick
detta effekten att möjligheter öppnads för att driva igenom ett beslut om byggandet av
Botniabanan under 1997-1998.
Vad studien visat på, är att det under hela 1900-talet, och egentligen ända sedan dragningen av Stambanan i det inre av Norrland, funnits en regional mobilisering kring kustjärnvägsfrågan, som ofta varit framgångsrik i att säkra stöd på en nationell arena. Resten av detta kapitel skall se på varför denna regionala mobilisering kunnat genomföras och
orsakerna till dess effektivitet. Här skall ett flertal faktorer beröras. Till att börja med hur
kustjärnvägsfrågan kom upp på dagordningen och kom att bli attraktiv för olika aktörer
att verka för. Vidare betydelsen av den regionala kontexten för de norrländska järvägarna.
Dessutom skall förutsättningarna för intressegruppsformerandet och betydelsen och inverkan av den institutionella kontexten för de regionala intressegrupperna studeras, vilket
också är det första område som vi ska gå in på.

Förutsättningarna för en regional intressegrupps
formering och effektivitet
Den regionala intressegruppens anatomi
Vi har i denna studie kunnat följa förutsättningarna för regionala aktörer att gång på
gång formera sig till en intressegrupp och föra upp och bibehålla en fråga på den politiska dagordningen för att till sist kunna driva igenom den. Fanns det då, trots yttre skillnader över tid några gemensamma drag kring denna intressegruppsformering?
Det är inledningsvis tydligt att de intressegrupper som formerats kring de tre järnvägsprojekt som hade störst framgång, Ostkustbanan, Ostkustbanans förlängning under
1940-talet samt Botniabanan från början var öppna både till arbetsformer, mål och deltagande i dem.1 Istället var det så att regionala aktörer formerade sig i nya intressegrupper
kring järnvägen i en process genom att först identifiera potentiella regionala aktörer som
var tänkbara att delta i en intressegrupp varefter själva intressegruppen formerades.
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Identifieringsfasen bestod av att de regionala aktörerna fann grunder att samarbeta på
utifrån gemensamma preferenser och en plattform där man identifierat lämpliga problem
och lösningar. I allmänhet initierades detta av ett fåtal aktörer som hade mycket att vinna på tillkomsten av en järnväg, och som aktivt letade efter allierade bland övriga regionala aktörer. Fram till det att de olika järnvägsprojekten tagit en fast form, vilket i allmänhet
sammanföll med att bansträckningen slutligen fastställts och man utifrån denna börjat arbeta mot den nationella trafikpolitiska arenan, var deltagandet i gruppen fortfarande öppet för de flesta aktörer. Det skedde också en aktiv rekrytering bland olika regionala subgrupper i syfte att vinna ett brett stöd för planerna på en kustjärnväg. I och med att de olika järnvägsprojekten fortfarande var relativt diffust definierade, framför allt vad gäller dess
dragning, fanns därmed fortfarande potential att uppfylla fler aktörers preferenser. Således
var möjligheterna att vinna en bredare regional uppslutning betydande.
Formeringen av intressegruppen tog däremot fart på allvar, och blev samtidigt mer sluten, när man väl var tvungen att definiera exakt hur järnvägen man skulle dras. Detta skedde till exempel när koncessionsansökan skulle färdigställas och aktiebolag bildas, när det
gällde Ostkustbanan, eller när Botniabanegruppen efter 1988 försökte få in Botniabanan
i Banverkets stomnätsplanering på grundval av de egna samhällsekonomiska kalkylerna.
Härigenom tvingades olika aktörer att för första gången att jämka samman sina preferenser
och laka fram en största möjliga gemensamma nämnare som möjligt vad det gäller projektets utformning.2 Det som i detta sammanhang var den största stötestenen var dragningen av banan. Beroende på aktörernas preferenser, fick fastställandet av planerna effekten
att vissa aktörer kunde lämna arbetet i intressegruppen i takt med att det blev uppenbart
att de inte skulle få genomslag för sina önskemål.3 Det var dock inte bara dragningen som
fastställdes i och med att kustjärnvägsfrågan började definieras tydligare. Det skedde också en stadfästning av en gemensam problemformulering för intressegruppen som sedan låg
till grund för argumenten för järnvägen. Det kom således på ett tidigt stadium att etableras en kanon i argumentationen för banan. Denna förblev relativt stabil över tid, och karaktäriserades av att argument kunde läggas till men mycket sällan tas bort.
1
2

3

Se diskussionen om gruppers karaktär i Olson 1990.
Här kan man ansluta sig till Olson som menar att de frågor som en intressegrupp kan enas om dels
är beroende av maktresurser samt bör ha sådana egenskaper att den dels kommer hela kollektivet
till nytta och är odelbar. Detta för att minska riskerna för att aktörer skall nyttja sig av free-riding.
Se Olson 1965.
Det är under denna period som frågan är som mest kontroversiell och omdebatterad i Gävleborgs läns
landsting. Bland de mest högljudda kritikerna i landstinget finns flera personer som tidigare varit aktiva i Ostkustbaneprojektet men som hoppat av då de inte kunnat få genomslag för sina frågor.
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En starkt bidragande faktor till att regionala aktörer över huvud taget kunde formera sig
till en intressegrupp var de starka informella nätverken mellan de ledande eliterna inom
regionen. Dessa kunde användas för att mobilisera stöd och idka inflytande på informell
väg både horisontellt inom regionen och vertikalt mellan regionen och en nationell nivå.
Nätverkens användbarhet var att mobilisera stöd och medlemmar till intressegruppen och
stärka dess interna sammanhållning. Men i lika stor grad var dess funktion att tjäna som en
kanal till att få tillgång till informella informationskanaler och påverkansmöjligheter gentemot beslutsfattande organ som intressegruppens medlemmar inte själva kontrollerade. I
detta avseende spelar det mindre roll exakt hur nätverken mellan dessa eliter såg ut. Mekanismerna som band samman den politiska och bolagsanknutna eliten i Norrland under tidigt 1900-tal och de socialdemokratiska politikernas band till varandra och det lokala näringslivet påminde klart om varandra. När inte tillgången till dessa nätverk fanns, eller när
de inte omfattande de tongivande aktörerna i regionen, blev också intressegruppsformeringen svagare eller misslyckades helt. Ett exempel är 1970-talet då socialdemokratin regionalt förhöll sig avvaktande till kustjärnvägen och därför inte bidrog till att försöka påverka den avvisande inställningen hos partiet på nationell nivå.
De intressegrupper som formerades kom också att uppvisa en tydlig skiktning i engagemanget och aktiviteten bland deras medlemmar. Skiktningen var i mycket avhängig
av graden av uppfattad nytta som olika aktörer omfattade. Det skapades en tydlig kärna av huvudaktörer vilken kom att ta ledarskapet både vad gäller strategisk planering i
agerandet för banan, för den konkreta utformningen av järnvägsprojektet samt även det
huvudsakliga finansiella ansvaret för intressegruppsarbetet. Kring denna kärna fanns flera aktörer, vilka visserligen var med i intressegruppen men som spelade en betydligt mer
passiv roll i policyskapandet och agerandet. Denna grupp var huvudsakligen med för att
bevaka sina intressen och informera sig om vad som skedde, då de påverkades av järnvägen i alla fall, samt för att inte verka som om man motarbetade en fråga det fanns en
stark regional uppslutning bakom. En sista grupp aktörer kring banan var de som verkade inom ramen för intressegruppen kring kustjärnvägen utan att egentligen vara särskilt
intresserade av tillkomsten av en ny kustjärnväg. De såg frågan som en väg att driva på
andra infrastrukturfrågor som låg dem varmare om hjärtat. Bland båda dessa sistnämnda grupper var uthålligheten och offerviligheten i arbetet för kustjärnvägen mindre, och
det fanns mer av ett flytande deltagande där man kunde gå in och ut ur i intressegruppens arbete beroende på händelser i beslutsprocessen.
Intressegruppens struktur påverkades samtidigt av att kärnan aktivt försökte påverka
dess utformning. Det ansågs i allmänhet betydelsefullt att få med så många aktörer som
möjligt för att skapa en bild av en bred regional uppslutning bakom järnvägen, eftersom
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ett brett regionalt stöd var något som kunde framhävas i argumentationen för banprojektet. Denna rekrytering av aktörer till intressegruppen sammanföll vidare med försök att
knyta till sig strategiska allianser mellan andra norrländska infrastrukturprojekt för att därigenom kunna ge varandra stöd i olika frågor.4 Detta förstärktes i sin tur av att det fanns en
parallell rörelse där andra norrländska intressegrupper, som kring byggandet av Inlandsbanan, eller dagens Norrbotniabana, själva försökte skapa strategiska allianser när de intressegrupper som här studerats blev framgångsrika.
Den institutionella kontexten och möjlighetsfönstrets öppnande.
En förutsättning för de regionala aktörernas framgångar var ett gynnsamt institutionellt
klimat att verka inom. Detta måste finnas på flera nivåer. Till att börja med krävdes det
att det att det på regional nivå fanns gynnsamma institutionella förhållanden som möjliggjorde för regionala aktörer att formera en intressegrupp och säkra ett regionalt stöd
för projektet. I Ostkustbanans fall gjorde det faktum att en ganska liten och homogen
elit av bolagsmän och politiker under 1900-talets första decennium kunde kontrollera stora delar av både de ekonomiska och politiska regionala resurserna, att den institutionella miljön var exceptionellt väl anpassad till genomförandet ett enskilt järnvägsprojekt. I och med demokratiseringen vittrade denna starka maktbas gradvis bort. Detta hindrade dock inte att de nya institutionella arrangemangen fyllde samma funktion
som de tidigare för de regionala aktörerna. Både på 1940-talet och 1990-talet underlättades den regionala intressegruppens formering och arbete av gynnsamma institutionella förhållanden. Detta är särskilt tydligt kring Botniabanefallet, där den lokala politiska nivån med stabilt socialdemokratisk maktinnehav gav de ledande politiska aktörerna
stora kontaktytor och stor handlingsfrihet på den lokala nivån, samt goda förbindelser
till viktiga aktörer inom rikspolitiken. Även om det inte fanns samma intima och institutionaliserade koppling mellan politik och näringsliv i slutet av 1900-talet, som i dess
början, fanns det dock nära kopplingar mellan aktörerna i de båda sfärerna. Detta hade
i sin tur att göra med att näringslivet koncentrerats till färre enheter, samtidigt som en
tradition av samarbete mellan företag och kommun växt fram.
På den regionala nivån utgjorde de institutionella arrangemangen en maktbas och
handlingsutrymme för de regionala aktörerna, från vilken de kunde verka både på regionala och nationella arenor. De ledande politiska aktörerna i intressegrupperna hade påfallande ofta en markant ohotad maktposition på hemmaplan. Bortsett från att det gav
4

Detta är i linje med Lena Andersson-Skogs diskussion om hur regionala aktörer i Norrland verkat
och organiserat sig regionalt och nationellt. Se Andersson-Skog 2001.
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möjligheten att använda den egna kommunens resurser i intressegruppsarbetet, gjorde det också att dessa aktörer som individer var erfarna ”seniorer” med både erfarenhet
och kontaktnät som utgjorde betydelsefulla tillgångar och konkurrensfördelar i intressegruppsarbetet. Detta bidrog starkt till intressegruppernas effektivitet. Trots att de ledande aktörerna i intressegrupperna hade sin huvudsakliga bas på en regional arena, hade
de även försänkningar mot den nationella arenan, vilka var oundgängliga kanaler för informationsinhämtning och informellt lobbyarbete. I och med detta underlättades de regionala aktörernas tillgång till den nationella beslutsprocessens olika element. Med tanke på att arbetet för kustjärnvägarna tenderade att röra sig från regionala till nationella
arenor, ju längre beslutsprocesserna höll på var det en betydelsefull tillgång. Informella
nätverk mellan de aktörer som utgjorde intressegruppen bidrog samtidigt till dess effektivitet. Nätverken tjänade dels som ett sätt att rekrytera medlemmar till intressegruppen
och skapa sammanhållning inom den. Behovet av en formell organisation minskade i
och med att kontakten mellan ledande aktörer kunde skötas underhand eller i samband
med träffar för andra typer av aktiviteter, dels bidrog det till att sprida information som
hade relevans för att främja arbetet för järnvägen i de aktuella beslutsprocesserna. Nätverken hade också en finansiell funktion, för att exempelvis underlätta finansieringen av
det egna arbete eller minska kostnaderna för nödvändiga undersökningsarbeten.
De institutionella arrangemangen på regional nivå kunde de regionala aktörerna bara
reagera på, utan att kunna påverka annat än i begränsad omfattning. Detsamma gäller
om man ser på de järnvägspolitiska regimerna, vilka var institutioner som mer än något
annat direkt påverkade möjligheterna för en intressegrupp att från regionalt håll driva
igenom frågan om kustjärnvägen. Det är ingen slump att de intressegrupper som faktiskt
genomdrev ett byggande av en kustjärnväg verkade under järnvägspolitiska regimer som
på olika sätt erbjöd strukturer för järnvägsbyggande, som de regionala aktörerna kunde
verka inom och emot. Framför allt var det ovärderligt om den järnvägsbyggande organisationen, vare sig det var ett enskilt järnvägsföretag eller Banverket med en regionaliserad
struktur, hade en regional anknytning. En regional bas var dock inte allena saliggörande.
Det visas inte minst av att planerna på en förlängning av Ostkustbanan under 1940-talet,
vilka trots ett extremt ogynnsamt klimat för järnvägsbyggande på regionala initiativ, likväl både kom att få en plats på dagordningen och vinna ett visst genomslag.
Det är tydligt att det gynnsamma institutionella klimatet därför inte räcker som förklaring till att de regionala intressegrupperna kunde formeras och få genomslag. Detta är
något som med önskvärd tydlighet blir uppenbart om man betänker att besluten om de
norrländska kustjärnvägarna i samtliga fall helt eller delvis genomförts vid sidan av, eller
till och med i strid med, det existerande järnvägspolitiska ramverket. Ramverket har så235

ledes styrt aktörernas beteende, men bara till en viss grad. Det har tidvis varit möjligt för
olika aktörer att gå utanför de formella ramarna. Staten själv har också ett flertal gånger tänjt på de formella ramar man satt upp för järnvägspolitikens utformning. Det är i
sammanhanget således tydligt att institutionella arrangemang som faststället veto-positioner inom järnvägspolitiken inte alltid varit absoluta, utan faktiskt varit föremål för en
förhandling mellan aktörer på regional och nationell nivå. Således har det järnvägspolitiska ramverket inte varit en tillräcklig förutsättning, och i vissa fall ett hinder, för att intressegruppen skall få genomslag. För att kunna förklara detta måste vi se på frågan i sig:
vad var det för egenskaper i den norrländska kustjärnvägen som både bidrog till att dess
attraktivitet hos de regionala aktörerna kring den och samtidigt bidrog till att underlätta dess genomslag i en nationell beslutsprocess? Detta är kärnan i kapitlets nästa del.

Ideologi, strategi och anpassningsbarhet
- Järnvägens plats på dagordningen
Kustjärnvägen som problemlösning
Tanken på en järnväg längs Norrlandskusten har, som vi sett, upprepade gånger under
1900-talet förts upp på den politiska dagordningen av regionala aktörer. Trots att utfallen av försöken att driva frågan varierat betänkligt, har ändå den regionala ihärdigheten
att driva frågan varit påtaglig över tid. Orsakerna till järnvägens attraktivitet har i mycket legat i anpassningsbarhet som lösning på en mängd olika problem. I alla de studerade fallen har aktörerna utifrån den givna lösningen, järnvägen, kunnat haka på de problem de utifrån sina varierande preferenser sett angelägna att lösa. Detta har både fått
den effekten att rekryteringen av aktörer till intressegruppen breddats, vilket i sin tur bidragit till en bredare uppslutning kring intressegruppen. Dessutom bidrog detta till att
frågan blev anpassningsbar och kunde hänga kvar på dagordningen trots förändringar i
den tekniska, politiska och ekonomiska kontexten. Detta möjliggjorde även för intressegrupperna att strategiskt anpassa agerande och argumentering för järnvägen efter den
dagsaktuella händelseutvecklingen.
Järnvägens plats på dagordningen var dock på intet sätt enbart följden av opportunism
från de regionala aktörernas sida. Inte heller kan det förklaras enbart av att de aktörer som
haft mest att direkt vinna på dess tillblivelse verkat i egenintresse, även om även det haft
en roll att spela. Järnvägen i sig har, vid sidan av strategiska och egennyttiga värderingar, haft ett högt symbolvärde. Det har framför allt inom regionen funnits en ideologisk
föreställning om järnvägsförbindelser som en nödvändig förutsättning för regionens status och utvecklingspotential, som gått långt utanför de rena lönsamhetskalkylerna. Detta är heller inte begränsat till det tidiga 1900-talet, då avsaknaden av konkurrenskrafti236

ga landstransportalternativ gjorde järnvägen till en naturlig symbol för framsteg och modernitet, samtidigt som den hade en påtaglig regionalekonomisk effekt. Järnvägens ideologiska betydelse är uppenbar även vid slutet av seklet, när järnvägen reducerats till mer
av ett komplementtransportslag till landsvägs- och flygtrafiken. Här spelar teknikutvecklingen en viktig roll, vilket tydligt åskådliggörs av kontrasterna mellan 1940-talets försök
att få till stånd en förlängning av Ostkustbanan och 1990-talets agerande kring Botniabanan. Att styrkan i det senare agerandet var större kan till stora delar förklaras med att utsikterna till en snabbtågskoppling ökade attraktiviteten för järnvägen både hos den regionala eliten och befolkningen i stort. I och med X2000s intåg i det svenska spårnätet hade
järnvägen återigen återtagit lite av sitt symboliska värde som tecken på en orts framsteg
och modernitet, vilket kan förklara delar av dess attraktivitet hos olika aktörer.
Utifrån detta kan man förklara stora delar av de händelser vi kunnat följa i spåret av
den norrländska kustjärnvägsfrågan utifrån någonting som skedde decennier innan den
första Ostkustbanekommittén, bildades när staten 1873 respektive 1881 beslutade att de
statliga stambanorna genom Norrland skulle få en sträckning inne i landet. Utifrån den
stora betydelse aktörerna i den relativt befolkningstäta och ekonomiskt starka, men nu
stambanelösa kustregionen lade i järnvägen, var detta som att öppna en Pandoras ask för
en framtida regional mobilisering i kustjärnvägsfrågan.5 Detta inte minst därför att järnvägens ideologiska betydelse i en norrländsk kontext sträckte sig vidare och samverkade
med betydelsen av regionens geografiska läge.
Den norrländska kontextens betydelse
Även om det inte finns en direkt kontinuitet i aktörer, kontext eller konkreta argument
mellan de olika fall vi sett i denna studie, finns en sak gemensam mellan samtliga fall – en
norrländsk kustjärnväg. Det är också i den betydelse som olika aktörer tillmätte järnvägen i en norrländsk kontext som mycket av förklaringen till varifrån de regionala intressegruppernas formering och genomslag i beslutsprocessen kommer ifrån, såväl som orsaken
till den påtagliga envisheten de regionala aktörerna uppvisade i järnvägsfrågan, ligger.
Det centrala i sammanhanget är det faktum att järnvägarna skall byggas i Norrland,
en geografiskt perifer region, som visserligen var glest befolkad men både naturresursrik
och relativt starkt industrialiserad, framför allt i den kustregion som banan skulle beröra.
Detta förstärkte argumentationen kring järnvägen, men påverkade även intressegruppsformeringen och genomslaget i beslutsprocessen.
5

Det är i ljuset av detta också troligt att Norrbotniabanan, d.v.s. Botniabanans förlängning norrut
från Umeå, kommer att finnas på dagordningen under en lång tid, fram tills det den att den eventuellt byggs.
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Regionens läge skapade i sig argument för varför järnvägsinvesteringen var nödvändig. Att motverka avståndet, oavsett om detta var till marknader, politiska eller ekonomiska centra, eller mellan orterna i Norrland, krävde investeringar i mer infrastruktur.
Detta var en argumentationslinje som hade en mycket stark legitimitet både inom och
utanför regionen. Detta stärkte de norrländska kustjärnvägarnas konkurrenskraft gentemot andra projekt, samtidigt som den motiverade en särbehandling av dem. Detta kunde användas för en argumentation ifrån två olika riktningar, som kunde ersätta varandra
eller samexistera. För det första betonades att Norrland var en region med stora resurser
och framtidspotential, som behövde investeringar för att överleva och utvecklas i samma takt som resten av landet. För det andra betonades Norrland som en förlorarregion,
vilken behövde stöd för att inte halka efter övriga Sverige. Det gick inte att argumentera mot eller bortförklara det faktum att Norrland faktiskt är perifert beläget. Därigenom
hamnade kustjärnvägarnas motståndare i positionen där de måste motbevisa tanken på
att banan verkligen behövdes, vilket markant försvagade deras agerande.
Således var uppfattningen om ”Norrland” av stor betydelse för att ge intressegruppen
legitimitet för försöken att få en kustjärnväg till stånd.6 Påfallande ofta kopplades detta till en rättviseargumentering om det berättigade att staten skulle satsa i Norrland, vilken var märkbart konsistent över tid. Detta skedde antingen genom att betona att norra
Sverige, trots att det vore motiverat med tanke på regionens perifera läge, inte fått sin berättigade del av statens investeringar i infrastruktur i jämförelse med södra Sverige. Eller
så hade rättviseargumentationen en mer utilitaristisk ansats där man framhävde det som
både orättvist och nationalekonomiskt skadligt att inte investera i Norrland med tanke på regionens bidrag till rikets ekonomi framför allt genom den starka nettoexporten.
Över huvud taget finns det en mycket stark överensstämmelse mellan det sätt på vilket
de regionala aktörerna framhävde att Norrlandskustens starka exportindustri i sig var en
orsak till att kustjärnvägen borde byggas, eftersom det skulle leda till en nationalekonomisk vinst i och med förbättrad lönsamhet och ökade förädlingsvärden. Dessutom kunde investeringen i princip betala sig själv i och med att den genererade ökade förädlingsvärden och nettoexportvinster till samhällsekonomin i stort.
En stark betoning på det regionala rättviseperspektivet var dock ett tveeggat svärd. Eftersom denna legitimitet inte erkändes av alla aktörer på en nationell nivå, kom ”Norrlands”-argumentationen istället att bli ett tecken på att den förslagna satsningen definitionsmässigt var olönsam och/eller effekten av det skadliga inflytandet av särintressen.
6

Här är det viktigt att notera att denna analysen inte skall behandla Norrland ur ett diskursperspektiv. För en ingång till detta se Sörlin 1988.
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För många utanför regionen fungerade ”Norrland” som en symbol för satsningar som
motiverades av regionalpolitiska skäl, och därigenom saknade lönsamhet och bärighet i
sig själv. Därigenom öppnades det upp för ett ifrågasättande om inte norrläningarna fått
nog stöd, eller om inte pengarna kunnat användas på ett effektivare sätt. Beroende på
kontext kunde således den regionala argumenteringen vara i högsta grad kontroversiell,
och användas för att formera ett motstånd mot den regionala intressegruppens planer.
Detta återspeglas även i det faktum att även de aktörer som från en position utanför regionen argumenterade för de regionala järnvägarna oftare använde regionalstödsperspektivet än en argumentering byggd på banans samhällsnytta. Det är heller inte någon tillfällighet att Botniabanan, när den väl beslutas, i första rummet framhölls som en betydelsefull regionalpolitisk reform, snarare än en betydande nationell infrastrukturinvestering.
På liknande sätt kan vi se hur det regionala perspektivet tjänat som ett medel att undvika försök att bedriva infrastrukturinvesteringspolitik utifrån olika former av samhällsekonomiska kalkylmetoder. Tvärtemot vad dessa försök till rangordning av projekt utifrån ”objektiva” kriterier syftade till, var det likväl möjligt för de regionala aktörerna att
genom en dubbel ansats kringgå hindren. För det första genom att faktiskt hävda, ofta
på grundval av kalkyler genomförda på egen hand, att deras järnvägsprojekt faktiskt uppfyllde de olika kalkylkriterier som efterfrågades. För det andra genom att hävda att den
specifika nyttan med den norrländska kustjärnvägen inte fångades in i de standardiserade kalkylmetoderna, vilket gjorde jämförelser med andra projekt lika felaktiga som orättvisa. Effektiviteten i denna argumentering har vi också sett i det att de accepterats på nationell nivå i samband med besluten att bygga såväl Ostkust- som Botniabanorna.
Här måste det dock poängteras att betydelsen av ”Norrland” för intressegruppens formering och dess genomslag är väldigt olika beroende på vilken nivå man avläser dess inflytande på. I regionen självt fungerade visserligen Norrlandsbegreppet som ett sätt både
att mobilisera aktörer och som en källa för argument för järnvägen. Detta gäller dock
bara till en viss gräns. I länen norr om Dalälven saknades, som vi sett, egentlig sammanhållning och uppslutning bakom de olika kustjärnvägsförslagen. Olika län eller länsdelar satsade på sina egna projekt och bekämpade ofta varandra på olika politiska arenor.
Undantaget var om det slutits allianser, i allmänhet utifrån att man gav varandras infrastrukturfrågor ömsesidigt stöd. Då var det möjligt att formera en bred norrländsk uppslutning kring kustjärnvägen. Ser man däremot på en nationell nivå fungerar ”Norrland” som begrepp utan de skillnader och konflikter som är synligare i ett inomregionalt
perspektiv. Detta gör att dess funktion som symbolargument och sätt att komma fram i
beslutsprocessen blir starkare och blir tillgängliga för infrastrukturprojekt i norrlandslänen oavsett vart i regionen de verkligen genomförs.
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Betydelsen av den norrländska kontexten för intressegruppens formering och genomslag perspektiv pekar på avståndets betydelse både i ett faktiskt och uppfattat perspektiv.
Utifrån ett oantastligt geografiskt faktum, det perifera läget, kopplades en mängd förväntningar på betydelsen av infrastrukturinvesteringar som en lösning på de problem
som förväntades uppkomma tack vare det geografiska läget. Detta var effektivt skilje för
att sortera vilka frågor som kunde få plats på dagordningen, både regionalt och nationellt. Infrastrukturfrågor har under 1900-talet varit en effektiv katalysator för regionala
aktörer i Norrland, inte bara vad gäller järnvägar. Norrländska intressegrupper har haft
stor framgång i att få genomslag för sina frågor även på de områden som inte behandlats
inom ramen för denna studie. Begränsar man sig till järnvägssidan så kan man konstatera att egentligen inga andra järnvägspolitiska projekt före 1980-talet realiserats, samtidigt
har praktiskt taget alla norrländska järnvägsprojekt realiserats, samt att landsändan klarat
sig bra från de neddragningar av järnvägsnätet som genomfördes under efterkrigstiden.7
Regionens betydelse för intressegruppen kan till viss mån förklaras med en opportunism från olika aktörers sida. De regionala aktörerna har varit medvetna om att de har
en konkurrensfördel i att driva igenom infrastrukturfrågor på en nationell arena. Även
beslutsfattare på nationell nivå har vetat att det finns en legitimitet för infrastruktursatsningar i Norrland som varit svåra att argumentera emot, men som man genom att bifalla
haft ett sätt att visa handlingskraft på. Dock är detta inte hela förklaringen. Det har funnits en genuin övertygelse om infrastrukturens betydelse för regionen. Detta har i sin tur
att göra med att det funnits en uppfattning om regionen som isolerad från politiska, kulturella och ekonomiska centra söderut, vilka utgjorde en kvarnsten runt regionens hals.
Här måste poängteras att vi kan observera att denna uppfattade isolering, som framför
allt kunde brytas genom förbättrade kommunikationer, har funnits i någon form i alla
de fall vi studerat. Denna konsistens över tid pekar på att känslan av isolering inte enbart bygger en faktisk brist på kommunikationer. I sådana fall hade inte isoleringsargumentet fungerat i det sena 1900-talets Norrland, som hade det väl förspänt med allehanda former av infrastruktur.
Den regionala och sektorsideologin bidrog till att skapa ett institutionellt stigberoende.8
Det har etablerats en praxis för intressegruppsformering och dagordningssättande kring
kustjärnvägens betydelse som förblev densamma oberoende av den politiska, tekniska och
7

8

Ett av de få regionalt drivna järnvägsprojekt som inte blivit av var förslagen på en bana mellan Ljusdal över Sveg till Norge. Se SOU 1946:84. Visserligen har flera tvärbanor fått neddragen trafik men
nedläggningarna av hela bansträckor har varit relativt få. Inte ens på Inlandsbanan, vars trafik aldrig
varit helt lönsam, lades persontrafiken ned helt och hållet utan ersattes med en, delvis statsstödd,
turisttrafik.
Detta i linje med vad som hävdas i Pettersson 1999, s 28ff och 173ff.
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ekonomiska utvecklingen i regionen förändrats runt den. Dels har det funnits en ideologiskt rotad uppfattning om järnvägens stora betydelse för att täcka regionens stora behov
av kommunikationer. Detta har varit styrande för valet av vilka frågor man funnit intressanta att lyfta på dagordningen och verka för. Legitimiteten för kustjärnvägsfrågan har dels
förstärkts genom att nya specifika argument kunnat kopplas på dem utifrån den ideologiska föreställningen om Norrlands behov att kompensera sitt geografiska läge och behovet
av rättvisa förhållanden mellan landets olika delar. Stigberoendet har också haft en praktisk dimension. Eftersom detta visat sig vara en framkomlig väg för genomslag för regionala frågor inte enbart inom järnvägssektorn, så är det heller inte underligt att kustjärnvägsfrågan kunnat återkomma upprepade gånger på den regionala dagordningen.
Intressegrupper och beslutsprocesser i perspektiv:
Exemplet Mälar- och Svealandsbanorna
Denna studie har haft som en given utgångspunkt att studera den norrländska kustjärnvägsfrågan. Den uppenbara risken med detta är att man övertolkar de regionala särdragen och får svårt att särskilja generella från specifika drag inom ämnesområdet. Ett uppenbart sätt att komma undan detta är att jämföra de studerade fallen med någonting
annat. Delvis har jag redan gjort det i och med jämförelsen av hur de regionala aktörerna agerat i liknande frågor över ett längre tidsperspektiv. Ett annat sätt att göra detta på
är att se på liknande frågor i en annan regional kontext. Här ska därför förutsättningarna
för de regionala aktörerna kring byggandet av Mälar- och Svealandsbanorna diskuteras.
Som antyddes i inledningen finns det ett flertal punkter på vilka de fall vi nu studerat berör Magnus Carlssons studie om Mälar- och Svealandsbanorna, vilka motiverar en
närmare jämförelse.9 Det har framför allt en utgångspunkt i orsakerna bakom de regionala ansträngningarnas framgång. En av de faktorer Carlsson lyfter fram är timingens
betydelse för de regionala ansträngningarnas framgång, uttryckt i att de båda projekten
var ”på rätt plats vid rätt tid”.10 Den regionala intressegruppens arbete sammanföll med
att järnvägsfrågans aktualitet ökade mot slutet av 1980-talet, med ett ökat fokus på regional och ekonomisk tillväxt som följd. Även ett av de bärande argumenten för byggandet av Mälardalsbanorna, att skapa en flexiblare och större arbetsmarknad, stod i samklang med den nationella politiska dagordningen kring 1990-talets början. Här finns
klara paralleller till Botniabanan. Även Botniabaneprojektet tjänade på att järnvägen
9

10

Mälarbanan omfattar ny och ombyggnationer på sträckan Örebro-Arboga-Köping-Västerås-Enköping-Kallhäll-(Stockholm). Svealandsbanan omfattar järnväg på sträckan Kungsör-EskilstunaSträngnäs-Mariefred-Nykvarn-Södertälje-(Stockholm), Se karta i Carlsson 2001, s 15.
Carlsson 2001, s 148.
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fick en renässans efter 1988, med en markant ökning av investeringsvolymerna i järnvägssektorn som följd. Likaså kan man se att de motiv som lyftes fram till förmån för
den norrländska kustjärnvägen till stor grad sammanföll med de prioriteringar som gjordes i policyområden på en nationell arena.
Det sistnämnda resonemanget pekar på ett annat gemensamt drag mellan Botniabanan och de båda Mälardalsbanorna: betydelsen av de inblandade aktörernas taktiska
skicklighet. Det finns tydliga exempel när det gäller Botnia-, Mälar- och Svealandsbanorna att man anpassade argumenteringen för banan för att ge den en ökad lyftkraft på en
nationell arena, samt såg till att passa in sitt agerande för att få de regionala frågorna att
rymmas i beslutsprocesser på regional nivå. Vare sig det är frågan om taktik eller inte, fick
den samhällsvetenskapliga kalkylmetodiken en stor betydelse i främjandet av järnvägsfrågorna efter 1988 genom att lyfta fram alternativa nyttor eller dynamiska effekter av ny trafik, som inte omfattades av de gängse metoderna. Sammantaget var det övergripande målet likadant i samtliga fall. Att transformera ett regionalt särintresse till att bli ett allmänintresse av nationell betydelse var lika centralt för Mälar- och Svealandsbanorna.11
Betydelsefullt i alla fallen var också förmågan att mobilisera en regional intressegrupp
bestående av ett brett spektrum av de regionala eliterna inom näringsliv och politik. Man
kan även kring Mälar- och Svealandsbanorna se att engagemanget mellan olika aktörer
varierade där det fanns kärnaktörer som var betydligt mer pådrivande och engagerade än
andra. På det hela taget sammanföll tempot i de regionala aktörernas agerande i en hög
grad. Järnvägsfrågorna väcktes av regionala aktörer på en regionala arena, vilka genom
en beredning och förstudier banade vägen för att på allvar lyfta upp frågan på en nationell nivå. I samtliga fall blev effekten av att det regionala järnvägsprojektet blev en del av
en nationell beslutsprocess att den grupp av aktörer som verkade för järnvägens blivande breddades från att ha omfattat rena brukarintressen på regional nivå, till att alltmer
omfatta statliga sektorsorgan som Banverket och SJ. I bemötandet från staten påminner
Svealandsbanan mer om Botniabanan. Båda projekten möttes inledningsvis av motstånd
från statligt håll, vilket sedermera förbyttes i en allians med statliga sektorsorgan, för att
sedan integreras som en del av den statliga policyprocessen. Detta är en kontrast mot Mälarbanan som redan från första början bemöttes relativt positivt från statligt håll och på
ett tidigt stadium kom att ses som ett projekt av nationell betydelse.12 Integrationen av de
statliga organen för den regionala frågan, samt kontakter inom regering och riksdag, var
instrumentellt i processen att göra de regionala frågorna till en nationell angelägenhet.
11
12

Carlsson 2001, s 148.
Carlsson 2001, s 143ff.
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En hel del av parallellerna mellan de olika järnvägarna kan möjligen förklaras med att
det fanns stora likheter i vilka aktörer som var verksamma i arbetet för de olika järnvägarna. De kom från liknande organ som kommuner, lässtyrelser, näringsliv och sektorsorgan,
men det fanns även samband på ren personnivå.13 Konsulterna Stellan Lundberg och Tom
Rosander var inblandade i liknande utredningsroller såväl kring Botniabanan som runt
varsin Mälardalsjärnväg. Därigenom finns en indirekt länk mellan de olika järnvägsprojekten, som förklarar delar av likheterna i agerande och argumentation mellan projekten.
I samtliga fall, slutligen, användes det regionala perspektivet som ett sätt att motivera järnvägssatsningen. Den regionala betydelsen av Mälardalen låg framför allt i att regionen behövde järnvägen för att kunna dra nytta av den positiva utvecklingspotential som fanns i
regionen, vilken annars skulle gå förlorad.
Det är också i regionens betydelse som skillnaderna mellan de fall Carlsson studerat och
Botniabanan börjar utkristalliseras. Det sätt på vilket regionen hade betydelse för Mälaroch Svealandsbanorna var i stort sett spegelvänt jämfört med Botniabanan. Där argumentationen runt de norrländska kustjärnvägarna kombinerat den regionala industrins och råvaruresursernas betydelse med behovet av kompensation för det perifera läget och regional
rättvisa, var det i Mälardalsbanornas fall stället närheten, snarare än avståndet, till landets
politiska och ekonomiska centrum som var det viktiga. Närheten till Stockholm, den stora
befolkningstätheten och det starka näringslivet med ABB i spetsen, var det som motiverade järnvägen.14 Det förtjänar samtidigt att poängteras att det finns en stor likhet i det sätt
på vilket samtliga tre järnvägar, oberoende av regional kontext i övrigt, motiverades med
att de skulle bidra till en flexiblare och mer integrerad arbetsmarknad som motverkade regional arbetslöshet genom regionförstoring.
Dock saknades ett av de bärande argumenten för Botniabanan i diskussionen kring
Mälar- och Svealandsbanorna. Där Botniabanan framställdes som betydelsefull för både
person- och godstransporter, var de båda banorna i Carlssons studie renodlade höghastighetsbanor för persontransporter. Detta återspeglar dels det faktum att ett mer glesbefolkat Norrland aldrig skulle kunna utgöra grunden för en positiv samhällsekonomisk
kalkyl för en ny järnväg enbart baserad på persontransporter. Dels var det en följd av
att den norrländska järnvägen mycket starkare kunde föra en argumentering utifrån systemfel i det svenska järnvägssystemet. Det var få som ifrågasatte om att de norrländska
stambanorna var i behov av upprustning och kapacitetsökning för att kunna klara av existerande efterfrågan från godstransporter från den norrländska industrin, vilket i sin tur
13
14

Se översikten över de inblandade aktörerna i Carlsson 2001, s 136f.
Carlsson 2001, s 148.
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öppnade upp för alternativkostnadsresonemang. Kostnaden för den helt nya Botniabanan, som möjliggjorde en hel mängd nya former av transportarbete, kunde vägas mot de
standardhöjningar som i annat fall måste göras på stambanorna, som inte tillförde något
nytt till trafiksystemet.
Att godstrafiken var av större betydelse för Botniabanan än för de båda banorna i Mälardalen hade dock inte den effekten att näringslivets roll var mindre i de senare fallen än i de
förra. Snarare var det tvärtom, framför allt vad gäller Mälarbanan där ASEA/ABB spelade
en viktigare roll än de regionala storföretagen i den norrländska kontexten. Detta berodde
dels på att ABB:s roll i den svenska ekonomin var större än MoDo och Hägglunds, dels på
att de, i motsats till de norrländska företagen, faktiskt gick in och delfinansierade järnvägsbygget och således gav de regionala politiska aktörerna en reell finansiell backning.15
ABB:s samfinansierande av Mälarbanan pekar samtidigt indirekt mot en annan betydande skillnad mellan de olika projekten som gäller timingen av det regionala agerandet. På sätt och vis fungerade Mälar- och Svealandsbanorna, tillsammans med en del andra järnvägsbyggnadsprojekt som en isbrytare för agerandet kring Botniabanan. Detta
gjorde de bland annat genom att faktiskt vara en förebild för att regional mobilisering
kring järnvägsfrågor faktiskt kunde nå framgång, men också som en källa för argumentering eftersom argumentationen för Botniabanan ofta skedde i form av att kontrastera
dess lönsamhet mot andra aktuella järnvägsprojekt.
Om Carlsson menar att Mälar- och Svealandsbanorna kom till på grund av att de var på
rätt plats i rätt tid och därför passade väl in i en nationell beslutsprocess, så är det bara delvis sant i Botniabanans fall. Visserligen kunde aktörerna kring Botniabanan utnyttja samma positiva institutionella, politiska miljö för regionala intressegrupper kring järnvägar
som de båda Mälardalsbanorna. Men snarare än att enbart ha varit på rätt plats med rätt
fråga vid rätt tidpunkt var det också så i Botniabanans fall att det fanns aktörer som väntat in den rätta stunden att agera. Den mer longitudinella studien av den norrländska kustjärnvägen pekar på den långsiktiga spårbundenheten i järnvägens plats på dagordningen
och de regionala aktörernas ihärdighet i att ta upp frågan.16 Carlsson fångar också in betydelsen av det järnvägspolitiska regimbrottet 1988, vilken dispositionsmässigt bryter hans

15

16

Över huvud taget gjorde regionerna större finansiella åtaganden vad gäller byggandet av de båda
järnvägarna än vad gällde Botniabanan. Man kan samtidigt notera att ABB även kom att vara med
i det konsortium som sedermera fick uppdraget att bygga Mälarbanan. Carlsson 2001, s 130ff.
Det är visserligen möjligt att detta också är fallet med järnvägsfrågan längs med Mälarens stränder,
men eftersom Carlssons studie huvudsakligen berör perioden mellan 1983 till 1992 blir detta svårt
att avgöra. För den historiska bakgrunden för järnvägarna i regionen se Carlsson 2001, s 31ff.
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studie i två delar.17 Man kan dock inte se de långsiktiga inverkningarna av de järnvägspolitiska förändringarna inom ramen för Carlsson studie, inte minst därför att de båda järnvägarna, framför allt i Mälarbanan redan hade fått genomslag i beslutsprocessen innan 1988
års trafikpolitiska reform slog igenom fullt ut. I den norrländska kustjärnvägsfrågan är det
tydligt att det funnits ett till stor del ideologiskt betingat institutionellt stigberoende som
spelat roll för händelseutvecklingen. Om liknande regionala särdrag existerat kring Mälarbanorna är dock en öppen fråga, Om det är fallet torde de ha sett annorlunda ut.
Det finns således element som både förenar och skiljer den norrländska kustjärnvägen
från de båda Mälardalsbanorna. Ett element som dock saknas i jämförelsen är att alla tre
banor utgör resultatet av framgångsrisk regional mobilisering. Vad som egentligen hade
behövts som en kontrast i analysen är exempel på hur regionala aktörer med liknande frågor och förutsättningar misslyckats att få genomslag för sina regionala järnvägsfrågor.18
Avslutningsvis kan man konstatera att även om denna studie säger en hel del både om
norrländska aktörer och hur trafikpolitiken fungerar i praktiken, har den implikationer
bortom studiet av intressegrupper kring norrländska järnvägar. Till att börja med pekar resultatet på att det finns en latent konflikt mellan olika nivåer i det politiska systemet. Det är aldrig så att styrning, till exempel genom lagstiftning uppifrån, fullt ut kan
påverka de regionala aktörernas agerande, ens i ett relativt centraliserat politiskt system
som det svenska. Istället handlar det om en kamp mellan olika nivåer om resurser, dagordningssättande och prioriteringar där tempot och takten mellan högre och lägre nivåer. Där är det inte säkert att de nationella aktörerna spelar med den bästa handen. Det
finns även en horisontell intressekamp mellan olik aktörer på samma nivå som förtjänar
att studeras ytterligare, i synnerhet över tid.
Vi har genom att följa en fråga över lång tid pekat på de mekanismer som bidragit till
intressegruppformering, dagordningssättande och genomslag i beslutsprocessen. Segheten och uthålligheten hos de regionala aktörerna i att hålla kustjärnvägsfrågan latent på
dagordningen även i ljuset av upprepade misslyckanden att få genomslag för dem, är ett
fenomen som förtjänar att beforskas i ett vidare sammanhang. Inte minst i ljuset av hur
ideologiska föreställningar, som de om regionen och järnvägens, påverkar aktörernas politiska handlande. Även flexibiliteten i dagordningssättandet, där lösningen konstanthålls medan problemen är mer flytande, är även de centrala element att studera vidare.
17
18

Carlsson 2001, s 145.
En i sammanhanget mycket relevant jämförelse vore att jämföra den norrländska kustjärnvägsfrågan
med försöken att få till stånd en kustjärnväg mellan Kalmar-Valdemarsvik-(Norrköping). Detta inte
minst därför att den småländska kustjärnvägen kommit upp på dagordningen ungefär samtidigt som
de olika norrländska kustjärnvägarna, utan att de regionala ansträngningarna kunnat nå framgång.
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Med detta är det dock inte sagt att det bara är i en norrländsk kontext som det regionala har en stor betydelse. Som vi sett skulle man lika gärna kunna överföra resonemangen om Norrland till en annan region, som Stockholm eller Skåne, även om argumenten skulle vara annorlunda. Framför allt blir detta intressant utifrån perspektivet av
hur regioner som saknar denna starka självbild och legitimitet för sina krav från utomstående aktörer hanterar liknande frågor och framför allt hur de hanteras i en vidare politisk beslutsprocess. Dessutom kan man överföra detta perspektiv på andra politikområden än enbart järnvägar, eller för den delen infrastrukturpolitik i stort. En aktörsstudie över lång tid på exempelvis sådant som lokalisering av högre utbildning eller jordbruksstöd skulle förmodligen ge vid handen ett likande mönster av intressegruppsformering, aktörsseghet och dagordningssättande som vi sett i detta fall även om sammanhanget är annorlunda. Detta pekar på betydelsen av aktörsstudier med ett långt tidsperspektiv i politisk-ekonomiska sammanhang.
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Summary
How and why do regional elites act to form an interest group in order to influence national policy? How do these regional interest groups in turn get their issues accepted on
the regional and national agendas? And, finally, through which mechanisms do the regional actors interact with relevant decisions-making processes in order to influence policy making to fulfil their goals?
In order to answer these overarching questions concerning the formation of interest
groups, the way they work and how they achieve results in a long-term perspective the
question of coastal railways in the northern part of Sweden, Norrland is used as a case
study. When the Swedish government expanded its railway network northwards in the
19th century, it chose, due to fiscal, strategical and practical reasons, to build the so-called Trunk Lines (Stambanor) inland, away from the relatively densely populated and industrialised coastal regions. These decisions did have the indirect effect of creating a focal point for the regional actors to amend “the mistakes of the 19th century”, and an almost continuous regional effort to build a railway along the coast of Norrland from the
late 19th century onwards. This has resulted in two coastal railways actually being built.
The East Coast Line (Ostkustbanan) was completed in 1927, culminating 30 years of regional railway promotion. In 1997, the Swedish government decided to build the Bothnia Line (Botniabanan) after more than a decade of lobbying from regional actors. The
line is, at the time of writing, under construction, and is planned to be in operation by
the year 2008. In addition to these successful attempts, several other attempts were made
to extend the East Coast Line northwards, most notably in the 1940s.
The common denominator of all these cases of railway promotion was that they originated in the region and were advocated by regional actors. However, in the end, it was,
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nevertheless, on a national level where the issues were resolved, with the Swedish government making the actual investments. This winning over of national policy-making by regional interest groups, as well as the remarkable continuity and stubbornness among the
regional actors in working for the coastal railway despite radical changes in the economic
and institutional context, make the Norrland coastal railway question most suited for studying regional interest groups and their work.
The case study shows that in order for the regional efforts to achieve results a number
of preconditions had to happen. Among these were the ability for regional actors to form
a coherent interest group, an institutional framework that was adaptive towards regional
railway promotion, and, finally, a space for the coastal railways on relevant policy agendas.
In periods when all of these preconditions were in place, a window of opportunity opened
for the coastal railway that the regional elites could exploit.
As one could expect, the structure and composition of the regional interest groups
did vary substantially during the century. Nevertheless, the different interest groups shared many similar traits. To begin with they generally drew their members from the same
parts of the regional elite. Politicians from towns and cities along the line, industrialists
from companies benefiting from a connection to the railway line and, even though their
participation was most marked during the early part of the century, county governors.
Another group of actors was added to this line-up of participants: professional railway
consultants who were hired to produce cost and income estimates for the railway proposals. Since much of the argumentation, especially during the later years, tended to concentrate on producing positive cost-benefit analysis for the investment, the consultants
tended to achieve a semi-official standing with regard to the interest group.
The regional interest groups that formed around the coastal railways in Norrland also
resembled one another in being effectively stratified according the commitment of its different members. There was always a core group of actors who did most of the policy-making and took the brunt of financial responsibility of the railway projects. This core typically consisted of actors benefiting the most from the railway. They were generally instrumental in forming the interest group and lifting the railway question onto the agenda. This core group was also among the last to abandon the railway plans if their efforts
turned out to be in vain. A number of actors within the interest group were added to this
core group who had markedly less determined attitudes towards the railway projects, and
had less to gain from it. This included actors whose participation was motivated by other
concerns, such as safeguarding other infrastructure investments that would be directly or
indirectly influenced by the construction of a new railway. This group of actors did subse-
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quently, as a rule, play a more passive role in policy-making and other activities and could
often leave the interest group if it met hard resistance, or if they found other policy areas
more important. In many cases, these actors were more or less actively recruited into the
regional interest group by actors of the core group. This recruitment was needed in order
to create the image of broad regional support of the coastal railway plans, which was important, not the least since the image of the region was influential in securing success for
the regional efforts.
Despite dramatic changes in the political, economical and institutional environment over the long time frame of the study, the way that the coastal railway stayed on the
agenda was remarkably stable. The regional actors were remarkably tenacious in keeping the coastal railway on the regional and national political agenda throughout the century. Despite suffering serious setbacks in different decision-making processes, the regional actors showed great resilience in keeping up the work to secure the investment. Even
when it did leave the agenda, seemingly once and for all, for example in the late 1940s
and early 1970s, the coastal railway did remain a latent question to be picked up by future regional actors.
There was marked consistency over time in the reasons why the regional actors
thought that the coastal railway earned a place on the agenda. By linking the coastal cities
together and creating links with economic, political and cultural centres in the south, the
coastal railway would have several beneficial effects. It could both reduce the disadvantages of Norrland’s peripheral geographical position, as well as give the industries along the
coast the means to diversify their production and increase their competitiveness. But this
was not the sole incentive for regional actors to put the coastal railway on the agenda. To
a large extent it earned its place due to the flexibility of the coastal railway as a given solution to which different actors could pin different problems according to their preferences.
This enabled a wide range of actors to flock to the cause of the regional railway for very
different reasons. It also made it possible to adapt arguments for the railway in accordance with recent events in politics and economy, and fit arguments into other current policy agendas, such as labour market, regional or environmental policies.
As previously mentioned, another element in opening the window of opportunity was
a favourable institutional framework for the interest group to work within. This was important on both regional and national levels, albeit for different reasons. On a regional
level, the institutional framework created a power base for the regional actors. As an example the restricted suffrage and company voting rights in local councils existing before the democratisation reforms in the 1910s, did create a perfect environment for a small
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group of politicians and industrialists of liberal and conservative affiliation to obtain relatively free reins to wield political and economic influence in the region, which could be
channelled into railway promotion. Despite a totally different context, similarly favourable institutional conditions existed in the late 20th century that created freedom of action
for actors on a regional political level. This time it took the shape of stable social democratic majorities in local and regional councils. These kinds of regional institutional environments also created the basis for strong networks between the members of the regional
elite, which in turn were important instruments in forming the interest group, as it created cohesion among its members and became a way to obtain information and financial
support through informal means. The strong regional power-base was also, in many cases, converted into influence on a national level, since it tended to give the regional politicians seniority in party and parliamentary structures. These connections to the national decision-making processes were frequently used as a means to lobby politicians, bargain with other regional interest groups, get access to relevant committees and get inside
information of the workings of the relevant decision-making processes.
While the institutional arrangements on a regional level were influential in forming a
regional interest group, the institutions on a national level that worked with the national railway policy were meanwhile paramount in making the regional efforts successful.
During the 20th century, Sweden has experienced three successive railway policy regimes,
governing the railway sector, each creating different prospects and possibilities for regional railway interest groups. The dual railway policy regime (1850 to 1939) split the Swedish railway sector in two. The government constructed and operated the main Trunk lines, connecting the main population and economic centres of the country, while it was
the responsibility of private railway companies to build adjoining branch lines on routes
not covered by the state rail lines. The natural approach for a regional interest group to
build a railway under this system was to form a railway company and raise capital in order to build a private railway. This was also what the interest group behind the East Coast
Line intended to do when they began their work in 1897, but as we will see later this was
not quite how the railway actually was built.
In 1939, when the Swedish government decided to nationalise the Swedish railway
network, it then replaced the dual railway policy regime with the nationalised railway
policy regime (1939 to 1988). This centralised the responsibility for operating and maintaining the Swedish railway network and placed it in the hands of Swedish State Railways (Statens Järnvägar – SJ). This put an end to the expansion of the railway network
for a long time, since SJ, squeezed between increasing competition from other modes
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of transportation and governmental demands on both profitability and the provision of
service to most parts of the country, neither had the financial opportunity nor the motivation to construct new railway lines. In this centralised and inaccessible institutional
climate, it was in theory virtually impossible for the regional interest group to win attention for their demands. During the years prior to 1988, there were also a number of
equally brief as unsuccessful attempts to promote the Norrland coastal railway. Nevertheless, the regional actors did, in one instance, manage to go beyond the narrow constraints of the nationalised railway policy regime and come close to achieving success in
their attempts to make the government construct a new railway. During the late 1940s,
regional interest groups managed to get an extension of the East Coast Line on the agenda. A principal declaration to build at least parts of the proposed line was passed in parliament and by the government. The realisation of the decision was, however, delayed and
stalled, due much to the opposition from SJ, and before the plans could gain any momentum again the regional interest group was dissolved, to a large extent, due to other
issues that competed for the regional actors’ attention.
In 1988, the Swedish railway sector once again faced a major reform, this time paving
the way for the new dual railway policy regime (1988- ). This reform split the old SJ into
two parts. The new SJ got the responsibility for operating the traffic on the Swedish railway network. Its initial monopoly has since gradually been broken up, paving way for a
partial deregulation and competition on the tracks. From the perspective of regional railway promotion, the most important reform aspect was, however, the fact the creation
of Swedish Rail Track Authority (Banverket), which was responsible for the maintenance and operation of the railway infrastructure. Thereby, the Swedish railway sector for
the first time since the late 1930s contained an organisation that was interested in actually constructing new railway lines. Subsequently, regional interest groups, in Norrland
as well as other parts of the country, soon found themselves with an alliance partner within the railway sector, which could possibly support their lobbying efforts towards the
government for financing investments in new railways. This tendency became even more
marked after an organisational shake-up of Banverket, which was divided into geographical divisions that tended to have close connections with the regional actors. The transfer
of the responsibility of the railway network had the additional effect of simultaneously
making the new SJ either neutral or positive in regard to the construction of new railway
lines, since it was no longer obligated to traffic unprofitable lines and it kept its monopoly on the profitable routes.
The different railway policy regimes subsequently created different prospects for the
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success of the regional interest groups trying to create a coastal railway in Norrland. This
is not, however, sufficient to explain why the East Coast Line and the Bothnia Line were
built nor did it explain why attempts failed during the nationalised railway policy regime. In all the cases studied the regional interest groups managed to get exemptions from
the established policy frameworks in favour of the coastal railway in Norrland. The East
Coast Line, while formally remaining as a private railway, would never have been built if
the government had not saved the project by investing in two-thirds of the stock, contrary to formal rules and established practice. The very fact that the government even
considered building a coastal railway in Norrland in the 1940s, notwithstanding it was
never actually built, was a remarkable exemption from the new railway policy regime.
This was, in part, achieved by regional actors using the government-appointed Norrland
committee, which should supposedly make an inquiry of regional problems and development possibilities, as a way of promoting the regional railway project through the
back door. Not even in the favourable institutional climate after 1988 did the regional
interest group manage to get a positive decision for the construction of a coastal railway
totally within the framework. The Bothnia Line was, to begin with, removed from the
ongoing infrastructure investment policy process in 1995 in order to be examined by a
special government Commission. The Bothnia Line Commission’s final report in 1996
concluded, after making new cost-benefit analysis, that the low profitability and high levels of uncertainty surrounding the coastal railway was enough to postpone it indefinitely. The Bothnia Line Commission was, however, sidestepped during the ongoing policy process, mainly due to the regional interest groups lobbying to discredit and bypass
it. This, in turn, led to the second case of institutional innovation surrounding the Bothnia Line. Partly due to the delay caused by the examination of the special commission,
partly because the competition from other projects over government infrastructure investment funding was too great, the Bothnia Line could not fit into the ongoing investment planning policy process. A unique solution, for its time, was implemented in order to finance the construction of the Bothnia Line. Through the creation of a company,
owned to 91 percent by the Swedish government and 9 percent by the local municipalities along the line, which should build the railway with capital borrowed on the financial market, budgetary constraints were circumvented and the competition with other
projects for infrastructure funding was limited.
The coastal railway question in Norrland was therefore, as we have seen, surrounded by
a remarkable endurance from regional actors to lift the question onto the agenda, which
can not simply be explained by the railway’s flexibility to fit into different agendas. What
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has to be explained is this endurance combined with the repeated inclination from the
government to yield to the regional demands and find special solutions outside the existing policy framework in order to make construction possible. This is done by taking ideological notions of the railway and the region into account. The railway in itself was connected to a view of progress and modernisation, which in turn created a strong pull on
local actors to try to get a rail connection to their town, and perhaps also led to a tendency to overrate the actual need for the railway. This was more marked in the early 20th century, when the railway had a technological edge and had less competition, but was also
apparent in the late century, mainly connected to the introduction of high speed lines for
passenger traffic from the 1980s onwards.
The most important ideological factor at work was, however, the importance of the
view of the region of Norrland itself. Being a peripheral, vast and remotely populated region in Sweden, Norrland had almost always received special consideration in both public opinion and national policy making. This, nonetheless, since the region contained
vast natural resources and was quite heavily industrialised along the coast where the forest industries were clustered. Among actors in Norrland, this created a tendency to focus
on securing infrastructure investments to the region, which explains much of the longevity of the coastal railway question on the local agenda and exaggerations of the expectations of the results of the new railway. It is possible to talk about path dependency behaviour among regional actors, in the sense that a policy solution that at one time in history had been effective survived and could reappear, despite the original reasons for its disappearance long before. Many regional actors felt an alleged or real sense of isolation and
disadvantage as a result of their position in the periphery, something which was translated into demands for better communications. This made an issue like the coastal railway
easy to put on the regional agenda, as well as a basis for forming an interest group. However, this was also dependent on the fact that regional interest groups had learnt that
linking their claims to Norrland’s peripheral position was an effective way of getting access to, and a breakthrough in, national decision-making processes. The region was often most used as an argument in two forms, which were sometimes intertwined. First, through demands for regional fairness, which entailed that all parts of the country should
have an equal opportunity for a positive economic and social development; and second,
by portraying an investment in a coastal railway along the coast of Norrland as a matter
of national, rather than regional, importance since it would supposedly improve the efficiency, productivity and long-term sustainability of the export intensive forest industry
along the coast. Demands for infrastructure investments in Norrland also had high legi-
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timacy outside the region, and provided plenty of arguments that were difficult to counter for potential adversaries. By referring to unique regional circumstances, the regional
interest groups could get higher priority in the decision-making pipeline as well as avoid ranking criteria used in national infrastructure planning, for example by inflating the
cost-benefit calculations due to regional dynamic effects that could not fit into a general
model. It was also by referring to the regional needs it was possible to secure and justify
the exemptions from the national railway policy regimes that were ultimately decisive in
making the regional interest group successful.
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