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•  Banan tog cirka 50 år att bygga och  
stod klar 1937

•  Originalsträckan var ursprungligen mellan  
Kristinehamn-Gällivare, totalt 1288 km, idag 
är sträckan Mora-Gällivare öppen för trafik

• Banan är oelektrifierad 

•  Banan består av:

- 19 driftplatser/mötesplatser varav 7  
   är ombyggda för fjärrmanövrering

- 23 hållplatser

- 16 linjeplatser för lastning

- 90 radioanläggningar, GSMR

- 723 öppna plankorsningar varav 142 
   med bommar eller ljud och ljus

- 192 broar (60% stålbroar)

- 1 689 trummor

- en tunnel

- 1,75 miljoner slipers på huvudspår

•  Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag  
från Trafikverket. 2018 var summan 149,7 
miljoner kronor, varav 74 % går direkt till 
infrastrukturen

•  Inlandsbanan AB förvaltar 10% av  
Sveriges järnvägsnät

•  Inlandsbanan AB förvaltar banan mellan 
Mora-Gällivare, samt tvärbanedelen Orsa- 
Furudal. Inlandsbanan anknyter till tvär- 
banorna Arvidsjaur-Jörn, Storuman- Hällnäs, 
Hoting-Forsmo och Furudal (Orsa)-Bollnäs. 
Banan angränsar också till järnväg som 
förvaltas av Trafikverket i Mora, Brunflo  
(Östersund) och Gällivare.

•  Koncernen har lokalkontor i Sveg, Hoting, 
Storuman och Arvidsjaur som hyrs av IBAB. 
Huvudkontor/verkstad i Östersund ägs av 
Inlandsbanan AB.

Fakta Inlandsbanan

Trycks endast i begränsad upplaga.

Finns digitalt på vår hemsida inlandsbanan.se/utveckla

Innehåll

Produktion: nestorville.se | Tryck: Berndtssons Tryckeri
Foto: Håkan Wike, Pierre Jarawan, Peter Rosén
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Med omvärldens starka intresse för transporter på järnväg, en 
ökad miljömedvetenhet, vårt framgångsrika arbete att utveckla 
trafiken och att få till en totalupprustning av Inlandsbanan 
har vi haft ett spännande och givande år.

Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet är påtaglig och godstra-
fiken trängs hårt undan av den ökade persontrafiken. Inlandsbanan kan på 
kort tid rustas upp och helt integreras med det övriga svenska järnvägs-
nätet vilket snabbt skulle öka kapaciteten i hela systemet. 

Trafikverket fick under året ett regeringsuppdrag att tillsätta en funk-
tionsutredning avseende Inlandsbanan. I förslaget till nationell åt-
gärdsplan för transportsystemet 2018–2019 pekas banan ut som en brist 
gällande användbarheten. Förslaget är att utreda den framtida funktionen 
vad gäller överflyttning från väg till järnväg och att fungera som om-

ledningsbana. För att inte näringslivet ska få sämre 
förutsättningar måste kapacitet fram innan politiken 
sätter in styrmedel till förmån för överflyttning väg 
till järnväg. 

Snötåget hade minskat antal resenärer 2017/2018 och 
den rejäla vintern satte våra motorvagnar under pröv-
ning. Sommartrafiken hade en tillväxt och ökade för 
andra året i rad. Prognosen visade vid årsskiftet att 
vintersäsongen slår rekord i antal resenärer och att 
det fortsätter att öka är jag övertygad om.  
För att kunna möta utvecklingen 
av persontrafiken 

behövs moderna fordon. I slutet av 
året öppnade sig möjligheten att  
förvärva modernare motorvagnar och i 
skrivande stund kan vi meddela att vi 
köpt fem motorvagnar av typen Alstom 
Lint 41. 

En arbetsgrupp bestående av politiker 
och tjänstemän från Länstrafikbolagen i 
Jämtland och Dalarna, Inlandsbanan AB 
samt kommunerna har sedan hösten 2018  
bedrivit ett aktivt arbete för att  
utveckla kollektivtrafiken i inlandet.  
Nu tas helhetsgrepp om trafiken mellan  
Mora och Östersund. Under 2019 hoppas  
vi på regionernas uppdrag att få köra  
hela trafikupplägg med upphandlad reguljär 
kollektivtrafik.

Snälltågets nattågstrafik till Vemdalen 
fortsätter att öka och slog nya resenärs- 
rekord även denna vinter. Den starka till-
växten har resulterat i att det i slutet av
året togs beslut tillsammans med destinationerna Borgafjäll,  
Kittelfjäll och Tärnaby/Hemavan samt Snälltåget att köra det fossilfria 
Fjälltåget från Malmö via Stockholm till inlandets destinationer i  
Lapplandsfjällen. En utveckling av den trafiken kommer vi garanterat  
att få se mer av i framtiden, alla aktörer är överens om att fortsätta 
utveckla nattågstrafiken i norr.

Med nya tåg, en pågående utredning av Inlandsbanans funktion och det 
ökade trycket av spårbundna transporter så ser framtiden spännande ut.

Inlandsbanan 
– en viktig
pusselbit i 

Sveriges 
infrastruktur

Peter Ekholm 
VD Inlandsbanan

Peter Ekh
olm

 Koncernen, ägarna 
och uppdraget
Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de 

två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB�

Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banans originalsträckning�

Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs av moder- 

bolaget till 100 procent�

Uppdraget från våra ägare är att driva en  
verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela  
Inlandsbanans sträckning�

Vi ska aktivt arbeta för att hela den nedlagda sträckan mellan Mora och Kristine-

hamn öppnas för spårbunden trafik� Vi ska också verka för att tvärbanorna åter 

öppnas för trafik�

En väsentlig del i det arbetet utgörs av att vi aktivt ska arbeta för ökade transport- 

volymer av gods från företag som är verksamma i inlandet, i merparten av de  

branscher som arbetar inom exempelvis trä, torv och bergskross�

Förutom ökade godstransporter ska vi aktivt verka för att persontrafiken på banan 

ökar�

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna 

av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska bidra med ökad 

miljöprestanda�

VD har ordet
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Grundstenarna
Om Inlandsbanan

 Vision
Dragkraft som utvecklar inlandet

 Affärsidé
Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt

 Ledord
Grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt och hur vi vill  
uppfattas, har vi sammanfattat i våra ledord:

KREATIVA
Inlandsbanan är lång och koncernen liten men vi har en bred och mångårig kompetens inom 
järnvägsbranschen vad gäller logistiklösningar, säkerhet, miljö, persontrafik och turisttrafik� 
Med den tryggheten i ryggen har vi stora möjligheter att arbeta aktivt och kreativt med  
utveckling av Inlandsbanan�
Vi har modet att ifrågasätta det invanda, och tar initiativ för att hela tiden bli bättre� Vi strävar 
efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att 
uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft�

STOLTA
Inlandsbanan binder samman Sveriges inland och är en naturlig länk till övriga Sverige, och 
därigenom ut till världen� Vi är stolta över banans historiska betydelse samtidigt som vi tar 
ansvar att förvalta och utveckla den i takt med nutidens krav och behov� Vår stolthet och 
engagemang hjälper oss att förstå våra kunder, så att vi kan erbjuda dem ett tillgängligt och 
hållbart transportsätt�

TROVÄRDIGA
Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av  
trovärdighet� Vår kompetens gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och att vi  
står för det vi gör� Trovärdigheten finner vi i kompetensen som vi alla besitter� Vi tror på  
professionalitet och leveranssäkerhet och att värdet av att skapa flexibla lösningar i  
samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden�

RESPEKTERANDE
Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett respektfullt och personligt bemötande� 
Det gör vi genom att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den enskilda personens 
behov� Vi är öppna, lyhörda och vi samarbetar� Vi respekterar Inlandsbanans historiska värde 
samtidigt som vi strävar efter att utveckla den och vara den dragkraft för inlandet som är vår 
vision�
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 Koncernledning 2018
Peter Ekholm, Vd

Mats Portinson, Vice vd/Infrastrukturchef

Peter Grönlund, Ekonomichef

Therese Fanqvist, Marknad- och kommunikationschef

Roger Sundin, Chef Inlandståg AB

Eva Palmgren, Tf Chef Destination Inlandsbanan AB

Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK/HR-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalité och HR)

 Verksamhet 

Inlandsbanan AB | Regional utveckling
Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gäl-
livare på uppdrag av staten� Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla järnvägen Inlands-
banan� För detta får bolaget ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av 
anläggningen� 

Inlandsbanan AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner� För 
ägarkommunerna är banan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt 
skogs- och gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner� En utveckling och satsning 
på Inlandsbanan gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan 
även den nationella tillväxten�

Destination Inlandsbanan AB | Mitt i äventyret
Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsbanan genom turisttrafik� Längs 
banan finns mängder av äventyr och upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till 
utveckling av besöksnäringen i ägarkommunerna� 

Destination Inlandsbanan utvecklar reseupplevelser, säljer och marknadsför paketresor, tågluf-
farkort och biljetter� Charter är också en del av verksamheten�

Inlandståg AB | Din resurs i inlandet
Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och godstrafik på Inlandsbanans 
och på Trafikverkets infrastruktur samt på ett antal järnvägsnät som förvaltas av övriga infra-
strukturförvaltare�

Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt� Huvuddelen av transporterna 
består främst av skogsråvaror och torv� I verksamheten ingår även uthyrning av fordon och 
verkstadsarbeten�

FastighetsförvaltningTrafiksektionBansektion

Affärsstöd
Försäljning

Trafikproduktion

Säkerhet

Fordonsförvaltning

Infrastruktur

Inlandsbanan AB

Destination
Inlandsbanan ABInlandståg AB

Kommunikation
och marknad

SMAK/HR (Säkerhet, miljö, 
arbetsmiljö, kvalitet)

Försäljning

VD
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Inlandsbanans hållbarhetsarbete omfattar samt-
liga verksamheter inom koncernen� Ambitionen 
är att årsredovisningen inklusive hur vi arbetar 
med hållbarhet ska möta informationsbehovet 
och ge en god bild av Inlandsbanans sociala, 
ekonomiska och miljömässiga påverkan och 
resultat�

För oss är hållbarhetsarbetet en viktig faktor i vårt vardagli-
ga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra 
verksamheter. Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyras 
i samtliga processer i koncernen. Att frakta gods på tåg har 
många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt 
och samhällsekonomiskt perspektiv.

Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där  
gruv-, metall- och skogsbaserade näringar dominerar. Närings-
livet längs sträckan domineras av branscher med koppling till 
de näringarna och tillgången till effektiva transportsystem är 
nödvändiga för dessa företag.

Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för 
konkurrenskraften. Svensk basindustri är beroende av funge-
rande godstransporter, framför allt skogsnäringen vars råvaror 
ofta inleds på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta 
transporter på järnväg.

Vi vill även vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och 
framtida medarbetare samt attrahera ny arbetskraft till bran-
scherna vi verkar i.

Järnvägen är ett hållbart transportmedel 
och det är vi stolta att bidra till

Så jobbar vi 
med hållbarhet
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 Kommunikation & dialog
Genom att samverka får vi insikt om hur vår omvärld ser på oss och 
vårt hållbarhetsarbete� Vi strävar efter en öppen och transparant dialog 
med våra kunder, resenärer, leverantörer, medarbetare, ägare, myndig-
heter och med de intresseorganisationer som följer vårt arbete�

Genom denna dialog kan vi bedöma var vi har vår största påverkan och 
hur vi ska göra våra prioriteringar� Den ger också ett värdefullt underlag 
till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt�

Inlandsbanan AB har under året arbetat med att, 
via olika kommunikationskanaler, informera om 
koncernens verksamhet� Genom nyhetsbrev når 
vi ca 5 700 resenärer och intressenter�
Vi kommunicerar med ägarna via nyhetsbrev cirka 
tre gånger per år�

Koncernens hemsida är en viktig kanal med ca 
22 000 besökare (sessioner) per månad� Den är 
utvecklad för att besökaren ska kunna navigera 
sig genom tre spår: res, använd och utveckla�  
Via hemsidan når besökaren pressrummet och  
de sociala kanalerna�

Information och nyheter har publicerats 
löpande under året via pressmeddelanden och 
uppdateringar i sociala medier� Antal publiceringar i 
pressrummet under 2018 var 28 stycken� 

Koncernen har 10 775 följare på Facebook, uppdelat på en svensk 
och en engelsk sida� Vi är också aktiva på Instagram, Twitter, Youtube och 
Linkedin�

Dialogen med våra intressenter bedrivs på flera olika sätt.  
Exempel på detta är formaliserade forum såsom: 

• Arbetsplatsträffar

• Styrelsemöten

• Ägarträffar

• Samverkansmöten

Dialogen bedrivs även via andra icke formaliserade forum som möten med beslutsfattare, 
medarbetare samt via en strukturerad omvärldsbevakning�

Vi prioriterar att medverka vid evenemang och möten som tydligt kopplar till koncernens 
verksamhet och med syfte att utveckla bolaget och Inlandsbanan� Exempel på forum där 
Inlandsbanan AB deltagit under året är Mässa Järnvägens säkerhetskonferens, Eko-transport 
2030, Visit Arctic Europe, Innotrans, kvalitets- och miljöseminarier samt riksdagsträffar� 

 Våra fokusområden
För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska lägga fokus på 
genomfördes en väsentlighetsanalys under hösten� Med de befintliga 
underlagen att tillgå skapades en bruttolista på de frågor som är viktiga 
för våra intressenter� 

De underlag som granskades var direktiv, planer, utredningar, undersökningar samt 
omvärldsanalyser� Frågorna delades in i de tre hållbarhetskategorierna miljö, människa och 
samhälle/ekonomi� Två referensgrupper inom organisationen fick prioritera de sju viktigaste 
frågorna utifrån sina egna perspektiv och dess kontakter med intressenter� 

De två grupperna var ledningsgruppen samt en sammansatt grupp av medarbetare från alla 
avdelningar/bolag� 

Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som till-
sammans definierar vårt spår framåt. De fyra fokusområdena är:

• Möjliggöra säkra och prisvärda transporter
• Skapa en attraktiv arbetsplats
• Minska klimatpåverkan 
• Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar

DIALOG
Ägarträffar, policys, löpande rapportering 
och styrelsemöten

NYCKELFRÅGOR
Långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling,
Affärsetik och transparens

VÅR RESPONS
Strategisk och hållbar verksamhetsplanering, 
löpande nyheter, rapportering och
information från koncernen

DIALOG
Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, personal-
konferens, samverkansforum, medarbetar-
undersökning (NMI)

NYCKELFRÅGOR
Tydlig och transparent kommunikation, säker 
arbetsmiljö, kompetensutveckling, delaktighet, 
gott ledarskap

VÅR RESPONS
Strukturerat kommunikations- och informations-
arbete genom utvecklad intern besluts- och 
kommunikationsstrategi, fortbildningar inom 
säkerhet, ledarskapsutbildningar/forum, utvecklat 
system för förbättringsförslag

DIALOG
Kundmöten, e-post och telefon, mässor, seminarier

NYCKELFRÅGOR
Fossilbränslefria transporter, leveranssäkerhet, prisvärdhet

VÅR RESPONS
Förbättrade logistikflöden, trafiksäkra transporter, 
avtal med kunder för fossilbränslefria transporter

DIALOG
Samrådsmöten, seminarier, möten

NYCKELFRÅGOR
Utveckling och tillväxt, klimatpåverkan

VÅR RESPONS
Kontinuerligt arbete med att förbättra 
infrastrukturen, dialog- och samverkansforum

DIALOG
Mässor, e-post och telefon, NöjdkundIndex (NKI), resenärers möte 
med förare och tågvärd

NYCKELFRÅGOR
Klimatneutrala transporter, restid, prisvärdhet, personligt och 
kundfokuserat bemötande

VÅR RESPONS
Kontinuerligt arbete med att förbättra infrastrukturen, fordonsunderhåll, 
utveckla och förbättra reseinnehållet och erbjuda attraktiva resepaket

ÄGARE KUNDER

MEDARBETARE

RESENÄRER

SAMHÄLLET
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Våra mål

 Globala
hållbarhetsmål
Ledningsgruppen har vid verksamhetsplanering  
genomfört målarbete� Ledningen har analyserat 
affärsmålen tillsammans med de globala  
hållbarhetsmålen för att göra kopplingen till  
vilka hållbarhetsmål som Inlandsbanan direkt  
arbetar med�

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

EKOSYSTEM
OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT

BEKÄMPA
KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARHETSMÅL SOM INLANDSBANANS AFFÄRSMÅL STÖDJER:

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

EKOSYSTEM
OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD
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Att investera i infrastrukturen är viktigt för att underlätta en hållbar 
utveckling� Det är även en förutsättning för att skapa tillgängliga, säkra 
och hållbara transporter på Inlandsbanan� En normalstandard innebär 
effektivare trafik på hela banan och skapar möjligheter att flytta över 
trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur klimatsynpunkt� Det 
möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät 
som bidrar till att exempelvis stambanan kan avlastas�

Projekt Inlandslänken syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen 
Inlandsbanan� Det har vuxit fram genom Inlandsbanan AB:s uppdrag att förvalta och utveckla 
infrastrukturen�

Omfattning: 
Projekt Inlandslänken kan skapa en avsevärd kapacitetsökning genom bärighets-, hastig-
hets- och tåglägesökning� Detta är tänkt att ske genom ett spårbyte av dagens undermåliga 
spikspår på träsliprar till helsvetsad 60 kilo räl på betongsliprar vilket också kräver att dagens 
grusballast ersätts med makadam�

Ökad tåglägeskapacitet planeras ske genom etappvis ombyggnation av ett 30-tal driftplatser 
med förlängda mötesspår som medger mycket långa tåg� Initialt byggs driftplatserna om för 
fjärrmanövrering med tågledningssystemet Cactus� 

Som en följd av ökad hastighet krävs av trafiksäkerhetsskäl om- och nybyggnation av ett 
stort antal vägskydd liksom översyn av trafiklösningar för mindre enskilda vägövergångar� Det 
behövs också en översyn av trafiksäkerheten för stationsområden/större samhällen�

Som infrastrukturförvaltare av den statligt ägda järnvägen siktar Inlandsbanan AB på att skapa 
en anläggning med så låg drift- och underhållskostnad som möjligt efter att reinvesterings- 
projektet är genomfört� Anläggningen ska drivas till så låg kostnad som möjligt men samtidigt 
med en hög tillgänglighet och god övervakning av anläggningens komponenter� I projektet 
säkerställs en hög nivå för det förebyggande underhållet men också för att minska antalet 
felavhjälpningar� Målsättningen är att bli den mest och bäst uppkopplade järnvägen vilket 
innebär innovationer och ett helt nytt systemtänk�

Projektet hanterar också konsekvenser som en kapacitetsökning av trafiken medför i form av 
buller och vibrationer liksom inverkan på rennäringen�

 Affärsmål
Inlandsbanan ska ha svensk normalstandard 

integrerat med anslutande järnvägsnät 

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA
KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN

ÖVERGRIPANDE MÅL:
•  Största tillåtna axeltryck (Stax) 22,5 ton 8 tonmeter (D4)

•  Sträckhastighet (Sth) 140 km/h för persontåg, såväl lokdragna som motorvagnar

• Sträckhastighet (Sth) 100 km/h för godståg

•  Fjärrmanövrerade driftplatser (mötesplatser) som medger upp till 20 tåglägen per dygn på banan

HUVUDAKTIVITETER 2018:
•  Informerat och fört dialog med samtliga berörda länsstyrelser, kommuner, samebyar, SSR, 

Sametinget och Transportstyrelsen�

•  Gjort riskbedömning enligt CSMR-A, väsentlig risk

•  Konstruktionsberäknat broar med avseende på bärighetskrav, upprättat statusrapport�

•  Genomfört geotekniska undersökningar av banunderbyggnad/banvall

•  Projekterat ny spårlinje/spårgeometri

Förprojekterat:

•  Ombyggnation av 35 driftplatser med förlängda mötesspår

• Åtgärder för 1 910 plankorsningar

Upprättat:

•  Ny hastighetsprofil och grafisk tidtabell utifrån projektering

•  Strategi för godkännandeprocessen avseende myndighetstillstånd/beslut 

•  Status- och åtgärdsprogram för 1 689 trummor

•  Tekniska riktlinjer – kravspecifikation för samtliga teknikområden

• Geografiskt informationssystem (GIS)

•  Förfrågningsunderlag för inköp av räls, slipers och makadam

•  Förfrågningsunderlag för upphandling av spårbytesentreprenader

• Detaljerade investeringskalkyler

• Samhällseffektbedömningar (SEB)

Gjorda utredningar:

•  Optofiber, ERTMS och framtida drift och underhåll 

•  Bullerpåverkan, naturvärden och kulturvärden

22,5 ton

MÅL: 
År 2020 ska vi ha en bana som klarar 
22,5 tons axellast hela sträckan

RESULTAT: 
Bärighet på banan 2018,  22,5 ton 

Mora-Arvidsjaur (mer än 70 procent)  
resterande 20 ton
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 Inlandsbanan bidrar till 
landsbygdsutveckling genom 
ökad trafik på hela banan  

En väl fungerande och hållbar järnväg genererar flera positiva effekter 
och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling� Inlandsbanan går genom 
ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och metallbaserade samt 
skogsbaserade näringar dominerar� Tillgången till stabil transport- 
kapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften och svensk bas- 
industri är beroende av fungerande godstransporter� 
En hållbar järnväg skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,  
ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade� 

En ökad trafik på Inlandsbanan bidrar också till en hållbar turism som skapar arbetstillfällen 
och främjar lokal kultur och lokala produkter�

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR OCH
EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

55 606 957
bruttotonkilomoter 2018. Mål: 100 000 000

5 830 120
personkilometer 2018. Mål: 8 000 000

INLANDSBANAN – EN PULSÅDER FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige� Längs Inlandsbanan finns flera 
stora destinationer med verksamhet året om� Snabba, bekväma och hållbara persontransporter 
är en faktor som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft�  

Allt fler söker idag klimatsmarta resealternativ, vilket gör tåget och Inlandsbanan till en oerhört 
viktig pulsåder för besöksnäringen i Norrlands inland�

Snötåget, som körs på uppdrag av näringen och ägarkommunerna, hade under vintern 
2017/2018 tuffa förhållanden och våra ålderstigna motorvagnar, Y1, fick slita ont med tyvärr 
många inställda trafikdagar där ersättningsbussar fick sättas in� Det märktes även i  
passagerarantal vilket minskade mot föregående år� 

Turisttrafiken på Destination Inlandsbanans uppdrag hade däremot en bra sommar� Med 
omvårdnad gick våra Y1: or väldigt bra och hade 98,7% tillgänglighet�  Antalet resenärer som 
reste med Inlandsbanan under sommaren 2018 ökade för andra året i rad� Det är paketresor 
och tågluffarkortet, Inlandsbanekortet, som är populärast� Totalt såldes upplevelser för 12,8 
miljoner kronor under turisttrafikens tio veckor� Antalet resenärer ökade med sex procent 
jämfört med förra året och totalt har 12 600 resenärer rest sommaren 2018� Paketresorna, 
där tågresa, boende och vissa utvalda aktiviteter ingår, ökade med 25 procent och står för två 
tredjedelar av sommarens omsättning�

Totalt reste 20 560 resenärer med Inlandsbanans egen trafik under 2018� Snälltåget som 
trafikerar Inlandsbanan med nattåg till Vemdalsfjällen vintertid har en fortsatt stark tillväxt�

Fjärrmanövrering
Införandet av fjärrmanövrering av strategiska driftplatser innebär förutom en avsevärd kapaci- 
tetsökning av möjliga tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar� Nuvarande manuell 
tågledning innebär att tågklarerare ofta får resa för att bemanna driftplatser och hantera lokala 
tågmöten, fjärrmanövreringen innebär att detta arbetssätt avsevärt kommer att minska�

Projektet planerade en driftstart till årsskiftet 2018–2019 men denna kommer att förskjutas till 
sommaren 2019 på grund av försening i tillståndsprocessen och inkoppling mot Trafikverkets 
trafikledningsnät/optofiber�

Godstransporter
Inlandståg har under året kört växling och timmerlastning i Östersund, lastat massaved i  
Brånan åt GreenCargo, kört fliståg på Hissmofors, timmer Sveg till Blyberg och massaveds-
tåg från Hissmofors till Iggesund�

Militärtåg
I början av november 2018 genomförde Inlandståg på uppdrag av Green Cargo planering, 
hantering och transport av närmare 100 fullt lastade vagnar med militära fordon fördelade 
på fem tåg som kördes på Inlandsbanan från Sveg till Mora� Tågen kördes med sex timmars 
mellanrum och uppdraget pågick under 24 timmar�

Tågvikten anpassades till maximal dragkraft på loktypen för att vara så effektiv som möjligt�

Timmervagnar
I september förvärvade Inlandståg 12 stycken timmervagnar� Tidigare har vagnar hyrts in för 
att kunna köra önskade volymer� Att ha ett komplett set i egen ägo skapar större flexibilitet 
och ger en bättre långsiktig ekonomisk lönsamhet samt besparar transporter för att frakta 
inhyrda vagnar från olika delar av landet� 
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 Inlandsbanan verkar  
för lägre miljöbelastning   

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för 
att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag� 
Genom att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser 
i atmosfären hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som 
är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling� 

Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt per-
spektiv, har de förutsättningar som krävs för att skapa 
en verksamhet som inte bidrar med några nettout-
släpp av växthusgaser ser vi det som en självklarhet 
att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och 
hållbart samhälle�

Ett långsiktigt affärsmål är att;

År 2025 ska den verksamhet  
som Inlandsbanan genererar  
inte bidra med några  
nettoutsläpp av växthusgaser

För att jobba systematiskt mot målet har vi upprättat  
ett miljöprogram bestående av sju delprojekt.  

• Fossilbränslefria järnvägsfordon
• Omställning företagsbilar
• Omställning arbetsfordon
• Klimatneutrala tjänsteresor
• Energikartläggning lokstallet
• Energikartläggning bana
• Fossilbränslefria tankstationer

För att integrera hela koncernen i miljöarbetet har delprojekten  
fördelats på olika verksamheter där respektive avdelning driver  
projektet med hjälp av projektmedlemmar från olika delar i koncernen�  
Genom att ha integrerade projektgrupper skapar vi en delaktighet och 
en djupare förståelse för vårt miljöarbete vilket gynnar vår miljökultur�  

Fossilbränslefria nattåg
Inlandståg har uppdraget av Snälltåget att köra persontrafik mellan Östersund och Röjan 
för vidare transport med buss till Vemdalsfjällen� Snälltåget är Inlandstågs första kund som 
önskar fossilfria drivmedel vilket är uppskattat av såväl resenärer som medarbetare� Sedan 
2017 är hela transporten fossilfri� Fordonen som används i uppdraget, tågvärmevagn och lok, 
körs med HVO� 

Klimatklivet
Vi har i år ansökt för tre investeringar om medel från klimatklivet, varav vi fick bifall för ett� Det 
gäller två laddstolpar med fyra laddpunkter för elbilar till lokstallet i Östersund� 

Kultur- och naturvärdesinventering
Inlandsbanan AB har låtit göra en inventering av kultur- och naturvärden längs med Inlands-
banan� En stor del av inventeringens resultat var inte dokumenterat av företaget sedan tidi-
gare� Det är viktigt att kunna visa erforderlig hänsyn till dessa värden vid planering av föränd-

ringar i bananläggningen och i samband med utförande av entreprenadarbeten� Resultatet 
av inventeringen kommer att inarbetas i Inlandsbanans geografiska informationssystem 

(GIS)�

Differentierade trafikavgifter
För att driva på och gynna järnvägsföretag som arbetar mot de nationella 
miljömålen har Inlandsbanan infört rabatter på trafikavgiften�
Rabattsystemet bygger på att operatören gör en självdeklaration på hur stor 
andel av trafiken som utförts med ett förnybart drivmedel�

Miljöcertifiering
Under året har vi uppdaterat vårt verksamhetsledningssystem så att vi 
möter miljöstandarden ISO 14001:2015� Klimat och miljöfrågorna blir 
allt viktigare och det finns idag ett stort fokus på transportsektorn och 
omställning till fossilbränslefria drivmedel, vilket går hand-i-hand med 
våra miljömål� 

Genom att vi arbetar strukturerat med att möta våra mål och visar 
engagemang att vi vill skydda miljön och öka vår miljöprestanda gick 

vi igenom certifieringsrevisionen utan några anmärkningar och har nu 
ett miljöcertifikat för Inlandsbanan AB och Destination Inlandsbanan AB� 

Under 2019 kommer även Inlandståget AB att genomgå en revision och 
lyftas in i certifikatet� 

Vi är mycket stolta över certifieringen och ser 
fram emot att fortsätt verka gemensamt 
för ständiga förbättringar och en god 
miljökultur� 

Andel fossilfritt drivmedel [%] Reduktion av trafikavgiften [%]

80–100 50

50–80 25

<50 0

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

MINSKAD
OJÄMLIKHET

BEKÄMPA
KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN
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7. Medarbetarnas förtroende för 
säkerhetssystemets effektivitet

6. Medarbetarnas upplärning 
och kommunikation

5. Medarbetarnas prioritering av 
säkerhet och grad av riskacceptans

4. Medarbetarnas engagemang 
i säkerhetsarbetet

3. Ledningens rättvisa
i säkerhetsfrågor

2. Ledningens involvering av 
medarbetarna i säkerhetsfrågor

1. Ledningens säkerhetsengagemang 
och säkerhetsförmåga

År 2018 År 2017 År 2016

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

 Inlandsbanan  
prioriterar trafiksäkerhet   
Säkerhetsfrågorna är viktiga i Inlandsbanans verksamhet� Vår verksamhet 
regleras av många förordningar och regelverk� Det ställer krav på att vi har 
den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt 
dagliga arbete� Trafiksäkerheten har högsta prioritet och kan en uppgift inte 
utföras säkert ska den inte utföras alls� Inlandsbanans mål är att ingen ska 
skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser 
samt att skador och förluster minimeras�

Krisövning 
Beredskap och agerande i nödläge är den viktigaste processen för Inlandsbanans verksamhet och 
för att arbeta effektivt vid en eventuell incident genomför organisationen årligen en krisövning. 
Övningen 2018 genomfördes vid lokstallet i Östersund med stöd av Kriskonsulterna tillsammans 
med Jämtlands räddningstjänst. Statister i övningen var, förutom personal från Inlandsbanan, 
studenter från Mittuniversitetets Risk- och Krishanteringsprogram samt Röda korset. 

En torsdagsmorgon i september ringer tågvärden till SOS alarm och meddelar att  
det skett en krock med en personbil på en plankorsning. Det brinner i förarhytten.  
Tågvärden och resenärerna är fast i tåget. Räddningstjänsten och olycksplatsansvarig 
kommer till olycksplatsen och börjar sin insats medan beredskap och krisledning dras 
igång inne i lokstallet och faktainsamlarna kallas ut. Processen är i full igång. 

Skulle något sådant här hända på riktigt så innebär det ett samarbete med räddningstjänsten 
och det är viktigt för oss att ha övningar som är så verklighetstrogna som möjligt. Allt för att 
minimera skador på såväl människa som miljö. 

Säkerhetskultur
Undersökningen av medarbetarnas upplevelser av vår säkerhetskultur genomfördes november 
2018. Undersökningen bestod av 32 frågor indelad i sju kategorier, se bild nedan. Frågorna 
bedömdes på en skala 1–4.  Inlandsbanans säkerhetsindex ökade i år med ett resultat på 3,4, 
jämfört med 3,1 år 2016 och 3,2 år 2017.

På Inlandsbanan har två allvarliga incidenter inträffat under 
året, det uppstod brand i en vagn för en extern operatör 
och för Inlandståget slog ett träd genom flera fönster på ett 
resandetåg� I övrigt har det inträffat fem mindre olyckor på 
Inlandsbanan med främst påkörning på järnvägsanläggningen 
med vägfordon� Inlandståget har under 2018 tre urspårningar 
på annan infrastruktur än Inlandsbanan�

Koncernen hade ingen arbetsplatsolycka under år 2018�

Övervakning och mätning av infrastrukturen

Under 2018 har antalet faktorer för övervakning och mätning 
av infrastrukturen utökats�  
Faktorer som övervakas är: 

•  Statistik för bruttotonkilometer för godstrafik och personkilo-
meter för persontrafik, antal tåg på olika bandelar, rättidighet 
för gods- och persontåg�  

•  Ekonomiskt övervakas faktorerna banunderhåll uttryckt i kr/
spårmeter och banunderhållets faktiska andel av det årliga 
drift- och underhållsanslaget� 

•  Banans status följs genom statistik för spårlägesfel och be-
siktningsanmärkningar, även allvarliga fel för trafikledningen 
övervakas�

*Arbetsplatsolyckor är inte medräknade

 2016 2017 2018

Inlandsbanan AB
Antal olyckor* /10 000 tågmil  0�66 2�51 2�07

Inlandståg AB  
Antal olyckor*/10 0000 tågmil  2�36 1�47 1�43

Säkerhetsindex 75% 80% 84%
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 Inlandsbanan 
– en attraktiv arbetsplats  
Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och är ambassa-
dörer för koncernens varumärken� Nöjda medarbetare är en förutsätt-
ning för nöjda kunder� För att säkra framtidens kompetensförsörjning 
både att behålla medarbetare och rekrytera den nya generationen 
måste koncernen aktivt erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och 
hälsosam arbetsplats� 

TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR ATTRAKTIVA ARBETSPLATS
För att våra medarbetare ska trivas och ha roligt på jobbet så behöver vi ha en positiv 
företagskultur som förespråkar detta. Inlandsbanan har ett pågående arbete där vi till-
sammans med ledning och medarbetare skapar vår attraktiva arbetsplats, det vill säga vår 
företagskultur.

Vi har under året tillsammans med alla medarbetarna tagit fram nya värdeord som ska 
genomsyra vår vardag på arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi vår attraktiva arbetsplats 
genom att vara respekterande, kreativa, stolta och trovärdiga. Vi jobbar aktivt med våra 
värdeord, främst i ledningen där alla chefer tar arbetet vidare till respektive avdelning. Det 
är viktigt för oss att skapa gemensam syn på hur en hållbar och attraktiv arbetsplats ser 
ut, både för dagens anställda men även för våra framtida arbetssökande.

Ledarskapsutveckling
Ett bra ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska kunna erbjuda en attraktiv 
arbetsplats. Inlandsbanan har under året satsat på utveckling av ledarskap inom lednings-
gruppen genom ökad insikt hur vi kan påverka vårt sätt att kommunicera, ta beslut och 
samarbeta. Hållbart ledarskap handlar för oss om att vara medveten om sin ledarskaps-
roll och balansen mellan chef, ledarskap och den specialistfunktion som respektive chef 
besitter. 

Vi har ledarskapsforum där linjecheferna träffas fyra gånger om året för att jobba med 
frågor som är aktuella och dela med oss av erfarenheter och hur vi gemensamt kan hitta 
möjligheter och lösa problem. Under året har vi jobbat med kommunikativt ledarskap, 
uppföljning av NMI (nöjd medarbetar index) resultat och hur vi ska arbeta med områden 
med lägre resultat samt strategisk kompetensutveckling. 

Personalkonferens
På årets personalkonferens föreläste Annika Malmberg från Hamilton Group AB, på ett 
roande sätt om att vi människor är olika och att det är väldigt smart för oss i ett företag att 
ta vara på våra olikheter, utnyttja varandras styrkor och hjälpa varandra när någon har en 
svaghet. Genom att göra det blir man ett team med mycket bättre förutsättningar att nå 
mål och framgång.

Vi gjorde även detta år en mätning hur attraktiv vi anser vår arbetsplats är. Vi röstade 
anonymt och skalan är mellan 1–10. Vårt mål är att uppnå 9 till år 2020. Årets resultat blev 
7,2, vilket är en höjning från fjolårets 7,1.

röRÄLSeutmaningen 
Att vara en attraktiv arbetsplats innebär att vara en hållbar arbetsplats. Med grund i detta 
utmanades alla medarbetare att under september månad låta bilen vila och förflytta sig 
via cykel eller till fots, samt utöver detta utöva fysisk aktivitet i valfria former. Alla med-
arbetare förde data över antalet kilometrar och timmar som sedan sammanställdes och 
omvandlades till poäng. Syftet var att spara koldioxidutsläpp som är en bidragande faktor 
till de klimatförändringar vi står inför idag, samt att främja hälsan genom den fysiska 
aktiviteten. Utmaningen blev uppskattad och tack vare allas engagemang och kämpaglöd 
lyckades vi tillsammans spara 220 kg koldioxid.  

Förbättringar
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och en viktig del i detta arbete 
är medarbetarnas färdighet att se vad som kan och behöver förbättras. Under året har 
vår förbättringslåda utvecklats och processen är numera en del i vår ärendehantering. 
Förslagen registreras och går därefter igenom bearbetning-, åtgärds- och uppföljningsfas, 
allt för att kvalitetssäkra att förslagen tas omhand på bästa möjliga sätt. 

Varje månad utses det bästa inkomna förslaget som premieras.

359 tim
Mål: Uttag 200 timmar för koncernens 
medarbetare

Friskvårdstimmar uttag 

NMI mål: 70 procent
Snitt 300 andra företag: 65 procent

Koncern
11 kvinnor (24%)
35 män (76%)

Könsfördelning

Nöjd Medarbetarindex

68%

Ledningsgrupp
3 kvinnor (42,8%)
4 män (57,2%)
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 Ökat medvetande  
om Inlandsbanan   
Inlandsbanan har ett långsiktigt koncernmål;

Vi ska öka kännedomen om varumärket  
Inlandsbanan till 2020 med 10 procent  
jämfört med 2018� 
En ökad kännedom om banan och  
koncernens tjänsteutbud är en  
förutsättning för ökade affärer och tillväxt�

För att göra detta mål mätbart genomfördes under 2018 en nollmätning genom Varumär-
kesbarometern� Förutom själva kartläggningen av varumärkets kännedom ligger analysresul-
tatet också till grund för kommande marknadsåtgärder och kommunikationsinsatser�

Resultatet av mätningen visar att Inlandsbanan har 18,3 procents bekräftad igenkännings-
grad hos de 1 122 deltagarna i undersökningen� Med bekräftad igenkänningsgrad menas att 
de inte bara sett varumärket/logotypen utan även kunde associera till verksamheterna� Mål-
gruppens främsta associationer av oss är tåg/tåglinje/Inlandståg, resor/tågresor, transport/
godstransport/tågtransport, Norrland/norra Sverige/ samt semester� 

Vi fick även omdömen på vad deltagarna förknippar varumärket med� Resultatet redovisas 
nedan� Nästa år görs en ytterligare mätning för att följa upp delmålet som vi satt till en ökning 
med fem procent 2019�

Kultur
3,9%

Uppfyller förväntningar
17,1%

Uppfyller ej
förväntningar
5,4%

Familjevänligt
9,3%

Lättillgängligt
5,9%

Prisvärt
24,4%

Totalupplevelse
13,2%

Vet ej
14,6%

Ej svar
6,3%
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Fisketåget
Inlandsbanan tillsammans med destinationerna längs banan vill lyfta  
de många fina fiskevattnen som finns längs banans sträckning�  
Intresset för fiske är stort och för oss är det självklart att tillsammans 
med kommunerna och företagen utveckla möjligheter för besöksnäringen 
i inlandet� Vi vill också att det ska finnas hållbara  
resealternativ för aktiv semester och friluftsliv� 

I april 2018 sändes tv-serien Fiskedestination där fyra avsnitt 
spelats in i kommuner längs Inlandsbanan� Johan Broman, 

fiskeguide, programledare och produktionsansvarig guidar till 
fiskeäventyr i inlandet som du når med Inlandsbanans tåg – 
Fisketåget�

Serien, som spelades in i sommaren 2017, är ett sam- 
arbete mellan Destination Inlandsbanan AB, kommunerna 
Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina,  

Dorotea, Härjedalen, Berg samt Johan Broman, Tackle  
& event� 

Inlandsbanans VD – årets samhällsbyggare   
Hållbara, innovativa och långsiktiga insatser inom samhällsutveckling 
uppmärksammades när insatser inom samhällsutveckling var i fokus 
när Dagens opinion för första året 2018 delade ut priset till Årets  
samhällsbyggare i utmärkelsen Årets Opinionsbildare� Inlandsbanans  
vd Peter Ekholm tilldelades priset�

Juryn som tagit fasta på att Inlandsbanan samlat många aktörer och kommit igång konkret i 
ett omfattande infrastrukturprojekt motiverade nomineringen med: 

”För att ha sett möjligheten att  
utveckla ”granruskbanan” till en  
transportlösning för svensk  
basindustri, samlat 19 kommuner  
runt projektet och hittat alternativ  
finansiering bortom Trafikverkets  
infrastrukturplan.”

Årsredovisning
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Årsredovisning och  
koncernredovisning
för Inlandsbanan AB
Org.nr. 556438-1795

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten 
till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till 
Gällivare.

Företagets uppgift:
Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsba-
nan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som per-
sontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas.
För att IBAB skall kunna fullgöra detta avtal skall Staten årligen 
utbetala ett bidrag för drift och underhåll av Inlandsbanan. 
Staten kan också utge bidrag för olika investeringsåtgärder på 
Inlandsbanan. 

Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bola-
gets uppgifter, i sammanfattning att: 
Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att den 
ger stöd för tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning.
Koncernen ska aktivt verka för att:
-   Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan. 
-   Återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan.
-   Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter.
-   Höja banstandarden.
-   Öka turisttrafiken på Inlandsbanan.
-   Tvärbanorna öppnas för trafik.
-   Hela sträcken fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik.

Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden 
”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt”.

Företagets vision
En dragkraft som utvecklar Inlandet.

Företagets verksamhetsidé
Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert 
sätt.

Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter valda av års-
stämman. Personalrepresentant i styrelsen har sedan bolag-
stämman i maj 2018 varit tillsatt av arbetstagarorganisationen 
men ej deltagit i möten pga ej genomförd styrelseutbildning. 

Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm. 
 
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hölls i Sveg den 16 maj 2018.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under 2018 hållit 12 styrelsesammanträden. 
Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekono-
misk karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhets-
frågor diskuterats.

Företagets säte är Östersund.

Flerårsjämförelse*, koncernen

2018 2017 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter 187 600 250 201 097 186 238 251 338 215 095 648 229 001 787

Res. efter finansiella poster -662 217 -2 302 949 -4 942 286 1 650 966 1 693 957

Balansomslutning 61 527 735 62 361 383 79 562 266 111 786 185 98 738 322

Soliditet (%) 16,44 16,87 15,89 14,24 10,63

Banunderhållets andel av driftsbidraget 74% 75% 82% 77% 74%

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Flerårsjämförelse*

2018 2017 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter 155 850 963 156 460 908 193 669 139 189 338 708 195 909 051

Res. efter finansiella poster 2 477 995 -4 021 053 -7 268 995 2 025 804 -1 736 925

Balansomslutning 50 715 659 49 355 982 55 364 859 102 599 695 90 150 302

Soliditet (%) 13,34 12,93 13,51 11,85 13,04

Banunderhållets andel av driftsbidraget 74% 75% 82% 77% 74%

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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Ägarförhållanden
Under 2017 ökade antalet ägare av Inlandsbanan AB (IBAB) 
ökat från 15 till 19 kommuner. Ägarkommunerna sträcker sig 
från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr.
Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktie-
kapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera 
10,8% av aktiekapitalet. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Godstrafiken uppnådde 55 606 957 bruttoton km 2018 vilket 
var en liten minskning jämfört med 2017. (55 988 711 bruttoton). 
Främst har sträckan Mora - Östersund trafikerats men även 
sträckan Östersund-Storuman.

Persontrafiken på Inlandsbanan minskade under 2018 men 
en stor bidragande orsak var att persontrafiken ökade extremt 
mycket 2017 pga av pendlingsresande Orsa-Mora. Totalt har 20 
560 resenärer åkt på Inlandsbanan under 2018.  

Totalrustning av Inlandsbanan
Inlandsbanan AB driver sedan januari 2017 arbetet med att få 
till stånd en totalupprustning av spåret längs hela Inlandsbanan. 
Till finansiering av projektet har omfördelning av resurser från 
banavdelningen gjorts för att kunna leverera nödvändiga utred-
ningar och analyser. I juni fastställdes nationell transportplan för 
2018-2029 där trafikverket fick ett regeringsuppdrag att under 
2019 se över Inlandsbanans framtida funktion i transportsys-
temet för norra Sverige och överflyttning väg till järnväg samt 
omledning. 

Dotterbolaget Destination Inlandsbanan AB har under 2018 
tvingats genomföra två kontrollbalansräkningar p. g. a ute-
blivna intäkter främst i form att förlorade affärer i chartertåg. 
Kontrollbalansräkning nr 2 visar att det egna kapitalet är till fullo 
återställt genom ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget 
Inlandsbanan AB.
.

Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget kapital 
inkl årets resultat

Innehav utan  
bestämmande inflytande

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång 2 794 000 0 7 727 883 0 10 521 883

Årets resultat -401 644 0 -401 644

Belopp vid årets utgång 2 794 000 0 7 326 239 0 10 120 239

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Övrigt bundet 
eget kapital

Övrigt fritt eget 
kapital

Årets resultat Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 794 000 539 000 3 588 265 -536 494 3 051 771

Resultatdisp. enl. beslut av 
årsstämma: -536 494 536 494 0

Årets vinst 382 105 382 105

Belopp vid årets utgång 2 794 000 539 000 3 051 771 382 105 3 433 876

Resultatdisposition

Förslag till disposition av  
bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande 
står balanserad vinst

2 994 770

överkursfond 57 000

årets vinst 382 105

Styrelsen föreslår att
3 433 875

i ny räkning överföres 3 433 875

3 433 875

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget

2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3, 2, 4, 6 30 987 271 39 420 883 5 411 365 5 496 220

Övriga rörelseintäkter 156 612 979 161 676 303 150 439 599 150 964 689

187 600 250 201 097 186 155 850 964 156 460 909

Rörelsens kostnader
Drift och underhållskostnader -106 097 643 -122 569 424 -85 515 484 -105 714 145

Handelsvaror 18 146 730 -35 676 -2 103 -8 414

Övriga externa kostnader 7, 8 -53 059 752 -34 482 209 -41 785 442 -30 390 800

Personalkostnader 9 -42 327 965 -41 717 364 -24 788 765 -23 360 336

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar -4 708 789 -4 469 553 -1 177 023 -1 039 011

Övriga rörelsekostnader 0 -5 000 0 -5 000

-188 047 419 -203 279 226 -153 268 817 -160 517 706

Rörelseresultat -447 169 -2 182 040 2 582 147 -4 056 797

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 10 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter 3 857 6 631 302 3 322

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 0 0 44 493 65 029

Räntekostnader och liknande resultatposter -218 905 -127 541 -148 947 -32 607

-215 048 -120 910 -104 152 35 744

Resultat efter finansiella poster -662 217 -2 302 950 2 477 995 -4 021 053

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 0 0 0 810 266

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 2 600 000

Lämnade koncernbidrag 0 0 -1 900 000 0

0 0 -1 900 000 3 410 266

Resultat före skatt -662 217 -2 302 950 577 995 -610 787

Skatt på årets resultat 11 260 573 57 903 -195 890 74 293

ÅRETS RESULTAT -401 644 -2 245 047 382 105 -536 494

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 16 251 299 12 387 844 16 251 299 12 387 844

Inventarier, verktyg och installationer 13 10 175 307 14 186 496 1 736 740 2 216 163

Pågående nyanläggningar och förskott 14

avseende materiella anläggningstillgångar 4 323 662 5 613 496 4 205 000 5 613 496

30 750 268 32 187 836 22 193 039 20 217 503

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 0 0 2 017 786 2 017 786

Fordringar hos koncernföretag 16 0 0 4 882 915 11 118 315

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 61 000 1 000 61 000 1 000

61 000 1 000 6 961 701 13 137 101

Summa anläggningstillgångar 30 811 268 32 188 836 29 154 740 33 354 604

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m. 18

Färdiga varor och handelsvaror 84 619 81 703 21 033 23 136

84 619 81 703 21 033 23 136

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 907 264 6 348 427 550 419 1 788 947

Fordringar hos koncernföretag 0 0 2 041 336 1 775 561

Aktuell skattefordran 859 982 690 202 0 49 588

Övriga fordringar 8 318 306 10 697 866 8 008 320 10 215 448

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 284 626 3 099 077 1 900 044 1 674 604

17 370 178 20 835 572 12 500 119 15 504 148

Kassa och bank

Kassa och bank 13 261 670 9 255 272 9 039 767 474 094

13 261 670 9 255 272 9 039 767 474 094

Summa omsättningstillgångar 30 716 467 30 172 547 21 560 919 16 001 378

SUMMA TILLGÅNGAR 61 527 735 62 361 383 50 715 659 49 355 982



36 37Inlandsbanan  |  Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2018Inlandsbanan  |  Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2018

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPTIAL, KONCERN

Aktiekapital 2 794 000 2 794 000

Övrigt tillskjutet kapital 57 000 0

Annat eget kapital inklusive årets resultat 7 269 241 7 727 883

Summa eget kapital, koncern 10 120 241 10 521 883

EGET KAPITAL, MODERFÖRETAG

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 2 794 000 2 794 000

Reservfond 539 000 539 000

3 333 000 3 333 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 57 000 57 000

Balanserat resultat 2 994 770 3 531 265

Årets resultat 382 105 -536 494

3 433 875 3 051 771

Summa eget kapital, moderföretag 6 766 875 6 384 771

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 757 050 808 500 0 0

Summa avsättningar 757 050 808 500 0 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 21 6 318 406 2 923 582 4 694 200 0

Summa långfristiga skulder 6 318 406 2 923 582 4 694 200 0

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 1 466 176 0 166 800 0

Leverantörsskulder 36 627 850 40 961 968 35 240 899 38 230 740

Skulder till koncernföretag 0 0 726 280 2 001 264

Aktuell skatteskuld 0 0 272 763 0

Övriga skulder 3 214 575 4 207 534 1 051 942 1 076 979

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 3 023 437 2 937 916 1 795 900 1 662 228

Summa kortfristiga skulder 44 332 038 48 107 418 39 254 584 42 971 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 527 735 62 361 383 50 715 659 49 355 982

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 2 -447 169 -2 182 040 2 582 147 -4 056 797

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 725 980 -552 723 1 194 214 1 039 011

Erhållen ränta m.m. 3 857 6 631 44 795 68 351

Erlagd ränta -218 905 -127 541 -148 947 -32 607

Betald inkomstskatt 41 391 31 931 126 461 -486 885

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 4 105 154 -2 823 742 3 798 670 -3 468 927

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -2 916 -9 513 2 103 8 414

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 441 163 2 419 560 1 238 528 -1 386 440

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 194 012 4 038 742 -184 087 5 002 303

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -4 334 117 5 583 363 -2 989 841 5 674 202

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -909 486 -17 572 725 -1 166 351 -5 696 347

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 493 810 -8 364 315 699 022 133 205

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 12 0 -575 087 0 -574 687

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 13 -22 251 -2 592 308 -22 251 -1 077 609

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 0 8 000 000 0 0

Förvärv av pågående nyanläggningar och

förskott avseende materiella anläggningstillgångar -3 266 161 -5 114 935 -3 147 499 -5 114 935

Förvärv av koncernföretag 15 0 0 0 -77 786

Utdelning från koncernföretag 10 0 0 0 0

Försäljning av andelar i koncernföretag 15 0 0 0 0

Årets lämnade lån till koncernföretag 16 0 0 0 0

Årets amorteringar från koncernföretag 16 0 0 6 235 401 1 235 400

Förvärv av långfristiga värdepapper 17 -60 000 0 -60 000 0

Försäljning av långfristiga värdepapper 17 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 348 412 -282 330 3 005 651 -5 609 617

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 0 14 000 0 14 000

Överkursfond 0 57 000 0 71 000

Förändring i långfristiga skulder 4 861 000 -3 055 425 4 861 000 -1 798 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 861 000 -2 984 425 4 861 000 -1 713 000

Förändring av likvida medel 4 006 398 -11 631 070 8 565 673 -7 189 412

Likvida medel vid årets början 9 255 272 20 886 346 474 094 7 677 507

Likvida medel vid årets slut 13 261 670 9 255 274 9 039 767 474 094
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Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod för-
utom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden om-
prövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:
 Antal år
Byggnader 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7

Inventarier, verktyg och maskiner 5-20

Leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffnings-
värdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoför-
säljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats 
till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försälj-
ningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt 
de skattesatser och skatteregler som gäller på balans-
dagen.

Ersättningar till anställda
Pensioner

Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på 
framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, 
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, 
det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. 
Offentliga bidrag som är förenade med krav på fram-
tida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs 
när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när pre-
stationen utförs.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Be-
stämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rö-
relseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då för-
värvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusi-
ve goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföre-
tag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och över-
tagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, 
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, 
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara till-
gångar och övertagna skulder samt minoritetsintres-
se. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade fö-
retagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgång-
ar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Uthyrning av fordon och lokaler 1 504 740 1 522 039 2 235 348 1 931 089

Administrativa tjänster 826 715 995 806 1 639 627 1 788 768

Övrigt 35 584 931 36 903 038 1 536 390 1 776 362

37 916 386 39 420 883 5 411 365 5 496 219

Not 3 Offentliga bidrag Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Statligt underhållbidrag 149 700 000 141 000 000 149 700 000 141 000 000

Tillväxtverket 0 4 569 611 0 4 569 611

Övriga 0 2 070 846 0 2 070 846

149 700 000 147 640 457 149 700 000 147 640 457

Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 65% 44%

Andel av inköpen som avser koncernföretag 5% 6%

Not 5 Transaktioner med närstående Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Lokalhyra 0 0 1 909 059 1 498 344

Administrativa tjänster 0 0 1 102 335 1 099 980

Övrigt 0 0 996 235 1 276 247

0 0 4 007 629 3 874 571

Not 6 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med 2 035 084 2 199 344 2 854 850 2 608 394

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 900 216 622 809 2 848 468 2 121 153

Mellan 2 till 5 år 8 128 333 696 8 128 333 696

908 344 956 505 2 856 596 2 454 849

Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 2 136 454 3 337 914 1 713 027 1 780 176

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 1 031 411 1 447 024 973 833 1 347 696

Mellan 2 till 5 år 1 714 800 163 726 1 459 276 84 156

2 746 211 1 610 750 2 433 109 1 431 852

Noter Noter
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 8 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 123 000 85 750 71 000 46 350

Övriga tjänster 79 000 89 787 55 300 85 787

202 000 175 537 126 300 132 137

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet  
olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,  
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 9 Personal Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anställda bygger på av  
bolaget betalda närvarotimmar relaterade  
till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 46,00 51,00 26,00 26,00

varav kvinnor 11,00 11,00 6,00 5,00

varav män 35,00 40,00 20,00 21,00

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pen-
sionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 856 425 1 778 982 1 856 425 1 706 680

Pensionskostnader 491 493 333 913 491 493 333 913

2 347 918 2 112 895 2 347 918 2 040 593

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 26 244 044 26 341 111 14 124 675 13 788 526

Pensionskostnader 2 936 445 2 287 545 1 725 680 1 262 960

29 180 489 28 628 656 15 850 355 15 051 486

Sociala kostnader 9 684 607 9 321 773 5 348 576 5 095 405

Summa styrelse och övriga 41 213 014 40 063 324 23 546 849 22 187 484

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 9 9 9 9

varav kvinnor 2 2 2 2

varav män 7 7 7 7

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 7 7 7 7

varav kvinnor 3 3 3 3

varav män 4 4 4 4

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Utdelning 1 900 000 0 1 900 000 0

Nedskrivningar -1 900 000 0 -1 900 000 0

Not 11 Skatt på årets resultat Koncernen 2018 2017

Aktuell skatt 209 171 91 641

Uppskjuten skatt 51 402 -33 738

260 573 57 903

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -662 217 -2 302 950

Skattekostnad 22,00% (22,00%) 145 688 506 649

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -511 913 -98 477

Ej skattepliktiga intäkter 424 098 91

Skattemässiga justeringar 69 904 -260 952

Schablonintäkt periodiseringsfond 0 -29

Underskottsavdrag som nyttjas i år 144 885 0

Skatt hänförlig till tidigare år -12 089 74 293

I år uppkomna underskottsavdrag 0 -163 672

Summa 260 573 57 903

Moderbolaget 2018 2017

Aktuell skatt -195 890 74 293

-195 890 74 293

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 577 995 -610 787

Skattekostnad 22,00% (22,00%) -127 159 134 373

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -474 650 -67 486

Ej skattepliktiga intäkter 418 007 24

Skatt hänförlig till tidigare år -12 088 74 293

I år uppkomna underskottsavdrag 0 -66 911

Summa -195 890 74 293

Noter Noter
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Not 12 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 203 008 14 627 921 15 203 008 14 627 921

Inköp 4 538 804 575 087 4 538 804 575 087

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 741 812 15 203 008 19 741 812 15 203 008

Ingående avskrivningar -2 815 164 -2 247 996 -2 815 164 -2 247 996

Årets avskrivningar -675 349 -567 168 -675 349 -567 168

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 490 513 -2 815 164 -3 490 513 -2 815 164

Utgående redovisat värde 16 251 299 12 387 844 16 251 299 12 387 844

Redovisat värde byggnader 14 664 258 10 746 761 14 664 258 10 746 761

Redovisat värde markanläggningar 934 152 988 194 934 152 988 194

Redovisat värde mark 652 889 652 889 652 889 652 889

16 251 299 12 387 844 16 251 299 12 387 844

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 62 878 095 65 274 035 6 178 300 7 903 237

Inköp 22 252 2 592 308 22 252 1 075 607

Försäljningar/utrangeringar 0 -4 988 248 0 -2 802 544

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 900 347 62 878 095 6 200 552 6 178 300

Ingående avskrivningar -48 691 600 -46 783 951 -3 962 138 -6 292 839

Försäljningar/utrangeringar 0 1 994 736 0 2 802 544

Årets avskrivningar -4 033 440 -3 902 385 -501 674 -471 843

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 725 040 -48 691 600 -4 463 812 -3 962 138

Utgående redovisat värde 10 175 307 14 186 495 1 736 740 2 216 162

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 613 496 498 561 5 613 496 498 561

Inköp 3 266 161 5 114 935 3 147 499 5 114 935

Omklassificeringar -4 555 995 0 -4 555 995 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 323 662 5 613 496 4 205 000 5 613 496

Utgående redovisat värde 4 323 662 5 613 496 4 205 000 5 613 496

Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Destination Inlandsbanan AB 1 400 1 417 786 1 417 786

556629-7692 Östersund 100,00%

Inlandståget AB 100 600 000 600 000

556781-9320 Östersund 100,00%

2 017 786 2 017 786

Not 16 Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0 11 118 315 12 353 715

Avgående 0 0 -6 235 400 -1 235 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 4 882 915 11 118 315

Utgående redovisat värde 0 0 4 882 915 11 118 315

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Värdepapper Nom. värde Antal Antal

Samtrafiken 60 000 1            60 000 0                     0

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 60 000 kronor

Ingående anskaffningsvärde 1 000 1 000

Inköp 60 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 000 1 000

Utgående redovisat värde 61 000 1 000

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31

Värdepapper Nom. värde Antal Antal

Samtrafiken 60 000 1            60 000 0                     0

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 60 000 kronor

Ingående anskaffningsvärde 1 000 1 000

Inköp 60 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 000 1 000

Utgående redovisat värde 61 000 1 000

Noter Noter
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Not 18 Varulager Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Färdiga varor och handelsvaror

Bokfört värde 84 619 81 703 21 033 23 136

Not 19 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 3 284 626 3 099 077 1 900 044 1 674 604

0 0 0 0

Not 20 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde vid årets ingång 2 794 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 2 794 1 000,00

Not 21 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 6 318 406 2 923 582 4 694 200 0

Amortering efter 5 år 4 027 000 0 4 027 000 0

Summa amortering efter 5 år 4 027 000 0 4 027 000 0

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 1 616 209 1 572 922 847 784 843 501

Upplupna sociala avgifter 459 937 485 482 257 583 261 127

Övrigt 947 291 879 510 690 533 557 600

3 023 437 2 937 914 1 795 900 1 662 228

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 2 994 770

överkursfond 57 000

årets förlust 382 105

3 433 875

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 3 433 875

3 433 875

Not 24 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fastighetsinteckningar 3 800 000 0 3 800 000 0

Företagsinteckningar 10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000

Borgen för dottebolag 600 000 540 000 600 000 540 000

Maskiner/inventarier belastade med  
äganderättsförbehåll 5 848 629 6 464 817 0 0

Summa ställda säkerheter 20 448 629 17 204 817 14 600 000 10 740 000

Not 26   Koncernförhållanden
 Övergripande koncernredovisning upprättas av: Inlandsbanan AB, 556438-1795, Östersund

Not 27   Definition av nyckeltal

  Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund den 4 april 2019

Kajsa Abrahamsson Maria Nerpin Peter Ekholm
  Verkställande direktör

Anders Häggkvist Johnny Holmgren Bernt Nordgren

Gunnar Olofsson Peter Manner Krister Nyström

Mattias Christianson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 maj 2019
Deloitte AB

Lars Magnusson
Auktoriserad revisor

Noter Noter
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Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 2018-01-01 
- 2018-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bo-
laget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna  
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten  
i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. V i är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Inlandsbanan AB för räkenskapsåret 
2018-01-01 – 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av  
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige  
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Östersund den 8 maj 2019

Lars Magnusson Auktoriserad revisor
Deloitte AB
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