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Abstrakt 
 

I början av nittonhundratalet påverkade den enorma svenska stenkolsimporten både 
statsfinanserna och rikets säkerhet. Både industri och transportsystem var i hög grad beroende 
av att den dyra energikällan kunde importeras från utlandet och detta var ett problem som 
staten ville lösa sig från. Genom nya landvinningar inom elektricitetens område möjliggjordes 
ett nytänkande som innebar att försök med elektrisk drift vid några järnvägar i Stockholm 
kunde inledas. Dessa försök utföll så pass väl att Kungliga Järnvägsstyrelsen uppmanade 
riksdagen att fatta ett beslut om införandet av elektrisk drift vid någon statsbana. Valet föll 
1910 på den del av Malmbanan som sträckte sig från Kiruna till Riksgränsen, den så kallade 
Riksgränsbanan. 

Anledningen till detta val var bland annat att nya avtal hade ingåtts mellan staten och de 
malmproducerande bolagen i Norrbotten angående en ökad brytning av järnmalm. Avtalen 
innebar ett krav på ökad transportkapacitet men också att staten för första gången sedan 
Malmbanan byggdes fick ett ekonomiskt incitament att sänka transportkostnaden för att 
därigenom öka vinsten. Att anpassa banan inom det befintliga systemet skulle innebära stora 
kostnader samt ett fortsatt kolberoende. Att elektrifiera banan skulle också innebära stora 
kostnader Initialt. Det staten önskade var dock att detta nya system skulle visa sig effektivare, 
billigare och säkrare än ångdrift.  

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys mellan elektrifieringen av 
Riksgränsbanan och införandet av förarlösa tåg. Tyngdpunkten av arbetet kommer dock att 
läggas på det historiska materialet vilket i sin tur kommer att analyseras kvalitativt. Avsikt är 
att därigenom urskilja historiska samband som kan ligga till grund för en framtida diskussion 
angående införandet av förarlösa tåg på Malmbanan. Studien kommer att ges en komparativ 
uppläggning med kvalitativa inslag. Skälet till att välja en komparativ ansats är möjligheten 
att undersöka om det med hjälp av ett historiskt exempel som det nämnda är möjligt att 
tillföra diskussionen om ett kommande teknikval nya infallsvinklar. Anledningen till att 
elektrifieringen av Riksgränsbanan blev vald till jämförelseobjekt förklaras främst med att det 
på avgörande punkter finns stora likheter mellan detta teknikval och det förestående angående 
förarlösa tåg. I båda fallen handlar det om möjligheter till följande: kostnadsreducering, ökad 
säkerhet samt effektivisering. Dessa tre jämförelseobjekt visar dessutom på relevansen av 
undersökningen för ett framtida bruk. 
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Inledning 
 

Det har inom LKAB inletts en diskussion om att introducera ny teknik i form av förarlösa tåg 
på Malmbanan. Förarlösa tåg används för tillfället på ett hundratal platser i världen, bland 
annat för persontrafik i Tokyo och London. I Köpenhamn finns sedan september 2002 
världens nyaste och modernaste tunnelbanesystem där detta tekniska system används och vid 
LKAB:s gruva i Kiruna används sedan 70-talet metoden för malmtransporter under marknivå. 
Några fördelar som införandet och användandet av förarlösa tåg väntas medföra är att risken 
för olyckor kan reduceras samt att kostnader, för bland annat personal, kan minskas. 
Dessutom bör man kunna uppnå större effektivitet på banan genom att bland annat öka 
turtätheten.  

Sedan 1980 använder sig SJ/Banverket sig av ett tekniskt styrsystem kallat ATC 
(Automatic Train Control). Syftet med införandet var att förbättra säkerheten i 
transportsystemet genom att införa automatiska övervakningssystem och därigenom minska 
antalet olyckor som berodde på den mänskliga faktorn. ATC har hittills uppvisat ett positivt 
resultat och utbyggnad av systemet sker kontinuerligt. Ett problem som återstår är de 
eventuella felhandlingar som kan utföras av tågföraren och leda till skador och olyckor. 
Arbetstidsbelastning, det vill säga långa pass, stress och nattkörningar som leder till trötthet 
kan vara utlösande faktorer.1 Detta har uppmärksammats av Banverket som i samarbete med 
SJ och Uppsala Universitet har arbetat tillsammans i TRAIN- projektet (Trafiksäkerhet och 
informationsmiljö för lokförare) för att hitta lösningar på problemet. Att på detta sätt arbeta 
för att reducera risker har legat högt på agendan allt sedan det förra seklet. Att på sikt införa 
förarlösa tåg kan ses som en ytterligare länk i denna fortgående process. 

Detta är dock inte första gången som Malmbanan figurerat i diskussioner angående 
introducering av ny teknik. Bara några år efter att banan stod färdig 1902 så började 
Järnvägsstyrelsen se sig om efter en lämplig bandel att elektrifiera. Efter några lyckade prov 
med elektrisk drift i Stockholmsregionen 1905-1907 ville de försöka sig på en reguljär linje 
och valet föll på den del av Malmbanan som kallas Riksgränsbanan, sträckningen Kiruna – 
Riksgränsen. Arbetet stod färdigt 1915 och föll såpass väl ut att beslut togs att även 
elektrifiera banan ända ner till Luleå, något som avslutades 1922. Elektrifieringen av 
Riksgränsbanan var på många sätt ett banbrytande arbete där ny teknik skulle introduceras på 
Sveriges nordligaste linje. I de diskussioner som föranledde beslutet, både internt inom 
Järnvägsstyrelsen och externt inom de politiska kretsar som skulle fatta det formella beslutet, 
är det möjligt att se paralleller med de hittills dragna erfarenheterna som effekterna av 
förarlösa tåg har givit. I båda tillfällena talas det om kostnadsreducering, effektivisering och 
säkerhetshöjande åtgärder.  

Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan hjälp av ett antal personer. Först och främst 
vill jag tacka Per-Olof Larsson-Kråik på Banverket som hjälpt till att finansiera detta arbete 
och därigenom gett mig möjlighet att tillbringa ett par veckor i Riksarkivets filial i Arninge 
utanför Stockholm. Jag vill också tacka min handledare Staffan Hansson som hjälpt och 
inspirerat mig, Richard Larsson som förklarat ellära för mig samt Urban Nordh som 
korrekturläst förlagan.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys mellan elektrifieringen av 
Riksgränsbanan och drift med förarlösa tåg. Avsikten är att därigenom urskilja historiska 
samband som kan ligga till grund för en framtida diskussion angående införandet av förarlösa 
tåg på Malmbanan. Studien kommer att ges en komparativ disposition och skälet till det är 
möjligheten denna metod ger att undersöka om det med hjälp av ett historiskt exempel som 
det nämnda är möjligt att tillföra diskussionen om ett kommande teknikval nya dimensioner. 
Anledningen till att elektrifieringen av Riksgränsbanan blev vald till jämförelseobjekt 
förklaras främst av att det på avgörande punkter finns stora likheter mellan detta teknikval och 
det förestående angående förarlösa tåg. I båda fallen handlar det om möjligheter till följande: 
effektivisering, kostnadsreducering samt ökad säkerhet. Dessa tre jämförelseobjekt visar 
dessutom på relevansen av undersökningen för ett framtida bruk.  

För att kunna nå syftet med detta arbete finns det en mängd frågor som behöver besvaras 
och studien kommer följaktligen att byggas upp utifrån följande mer specifikt formulerade 
frågeställningar och således hela tiden med det komparativa perspektivet som norm: 
–Vilka fördelar eftersträvas med införandet av förarlösa tåg i jämförelse med nuvarande 
system och vilka fördelar eftersträvades med besluten att elektrifiera Malmbanan? Vilka 
problem sågs som de stora utmaningarna när det nya systemet skulle introduceras och hur 
löstes de? 
-Vilka aktörer var inblandade i elektrifieringen av Malmbanan och vilka motiv drevs de av – 
personlig vinning och prestige eller samarbetsvilja och tankar om allmän nytta?  
-Vilka lärdomar kan dras av erfarenheter gjorda på andra håll där tekniken redan var införd?  
-Fanns det någon politisk debatt angående introduktionen av ny teknik på Malmbanan? 
Vilken roll spelade politikerna? Var de pådrivande eller negativa till införandet av ny teknik?  
-Hur såg den massmediala bilden ut? Vilken roll hade massmedia som opinionsbildare? 
Förmedlades en positiv eller negativ bild till läsaren? 
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Avgränsning och uppsatsens disposition 
 

Den historiska undersökningen av detta arbete kommer att avgränsas till perioden mellan 
1902 – 1923 för avsnitten rörande elektrifieringen. Redan 1902 påbörjas en utredning som 
visar att det finns ett ekonomiskt intresse av att elektrifiera de svenska statsbanorna och 1923 
är hela Malmbanan elektrifierad. Huvuddelen av undersökningen kommer dock att begränsas 
till tiden 1907-1915. Anledningen till detta är att 1907 slutförs de försök med elektrisk drift i 
Stockholm som initieras av Järnvägsstyrelsen och diskussioner angående elektrifiering av 
någon statsbanelinje påbörjas. Riksgränsbanan blir den linje som väljs och arbetet med dess 
elektrifiering står klart 1915.  

Byggandet av Malmbanan och dess betydelse för Norrbottens utveckling är väl 
dokumenterad och på samma sätt har även anläggandet av kraftstationen i Porjus 
uppmärksammats. Den gemensamma beröringspunkten mellan dessa båda system är 
elektrifieringen av den 129 km långa Riksgränsbanan. Riksgränsbanan består av den 
nordligaste delen av Malmbanan och kraftverket i Porjus anlades till stor del för att förse den 
med ström. En mindre uppmärksammad del av norrbottens historia är dock den som rör själva 
elektrifieringen av linjen. Den systemförändring som genomfördes i början av det förra seklet 
går att koppla till framtida teknikval där frågan om hur ökad effektivisering, höjd säkerhet och 
reducering av kostnader åter aktualiseras. Med tanke på framtida diskussioner kring val av 
tekniska system måste detta arbete anses som angeläget. I föreliggande arbete kommer inte 
anläggandet av kraftstationen i Porjus eller beslutet bakom detta att beröras nämnvärt. Inte 
heller kommer det som rör transporterna på den norska sidan av Malmbanan eller dess 
elektrifiering att avhandlas. 

Benämningen Järnvägsstyrelsen kommer konsekvent att användas i den löpande texten 
för att beskriva Järnvägsstyrelsen och dess underavdelning, elektrotekniska byrån, om det inte 
explicit framgår att en uppdelning finnes.  

Avhandlingen kommer att delas in i olika kapitel som var och ett är tematiskt samt 
delvis kronologiskt uppbyggt. I kapitlet Förutsättningar för en elektrifiering av 
Riksgränsbanan kommer utgångspunkterna för Riksgränsbanans elektrifiering att belysas. Det 
sätt på vilket elektrifieringen kom att effektivisera Riksgränsbanan blir beskrivet i de följande 
två kapitlen Det första kapitlet Riksgränsbanans anpassning till elektrisks drift avhandlar 
anläggningsarbetet kring banan medan Den rullande materielen belyser utvecklingen och 
produktionen av de elektriska lokomotiven. Det följande kapitlet, Ånga eller el? -Att hålla 
kostnaderna nere, ger en redogörelse för de ekonomiska aspekterna av problemställningen 
medan Säkerheten vid banan beskriver hur säkerhetsfrågor behandlades. I de två avslutande 
kapitlet kommer först en kortare sammanfattning att presenteras följt av en redovisning av de 
framkomna slutsatserna. 
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Teoretiska utgångspunkter samt definitioner 
 

Det finns några systemteorier som fungerar som ett passande ramverk till den forskning 
rörande Malmbanan som genomförs i denna uppsats. Norrbottens teknologiska megasystem 
har uppmärksammats genom forskning av Staffan Hansson. Riksantikvarieämbetet har 
dessutom tillkännagivit att de är ett av landets viktigaste industriminnen. Detta megasystem 
består av malmfältens gruvor, Malmbanan, malmhamnen, Porjus kraftverk och Bodens 
fästning. Alla dessa fem anläggningar skapades kring det förra seklets början. De var 
dessutom beroende av varandra och hade alla malmen som gemensam nämnare. Det var 
frågan om hur malmen skulle transporteras till kusten som gav upphov till Malmbanan. 
Malmens vidare export krävde en malmhamn. Malmhamnen och Malmbanan behövde ett 
militärt skydd vilket tillhandahölls av Bodens fästning. Slutligen erfordrades ett kraftverk för 
att producera el när Malmbanan skulle effektiviseras genom elektrifiering. Detta teknologiska 
megasystem består av fem stycken tekniska system varav alla, utom Bodens fästning, 
fortfarande är i drift.2

Ett tekniskt system som Malmbanan kan också definieras som ett infrasystem. Arne 
Kaijser menar i sin bok I Fädrens Spår …, att ett infrasystem är ett tekniskt system där en 
mängd ”komponenter är integrerade i ett sammanhängande system”.3 Exempel på sådana 
system är ledningsbundna försörjningssystem som bland annat återfinns i form av telefon, 
kabel-tv eller vatten och avlopp.4 Det senaste tillskottet till denna grupp torde vara 
bredbandssystemet. Det moderna tekniksystemets rötter står dock att finna i de gasverk som 
byggdes i Sverige under 1800-talet och som uppmärksammats i Kaijsers avhandling, Stadens 
Ljus.  

Men ett infrasystem kan vara mer än ledningsbundet. Enligt Arne Kaijser kan 
infrasystemen indelas i tre olika undergrupper beroende på dess funktion. De tre grupperna är 
Transport, Kommunikation samt Energiförsörjning. Transportgruppens ändamål innefattar 
person- och godstransporter via system som vägar, järnvägar, sjöfart (hav och inland) samt 
luftfart. Dessa system använder antingen naturliga eller byggda nätverk. Ändamålet för 
gruppen Kommunikation är antingen punkt-punkt kommunikation eller masskommunikation 
genom tal, text, bild eller data. De kommunikativa system som används inom denna grupp är 
dels kurir, härold, post eller tryckpress genom befintliga transportnätverk och dels telegraf, 
telefon, telefax och telex genom separata ledningssystem samt radio och television genom 
elektromagnetiska vågor. Gruppen Energiförsörjning har som ändamål att sörja för 
husuppvärmning, matlagning, processvärme, mekanisk kraft, belysning samt elektronik. De 
system som används här är människor/djur, biomassa, kol, olja, gas, elektricitet samt 
fjärrvärme. De fyra första systemen distribueras genom befintliga transportnätverk medan de 
tre sista har separata ledningssystem.5

Men ett infrasystem består inte endast av tekniska komponenter. Lika viktiga som 
ledningar, rör och byggnader är de människor som finns i anslutning till respektive system. 
För att ett infrasystem ska fungera krävs det personer som är intresserade och villiga att ta den 
ekonomiska risken av att konstruera och driva dem. Det ska finnas människor som är villiga 
att arbeta inom de olika områden som berörs av systemet och det måste finnas någon som 
tycker att det verkar vara en bra idé att nyttja det systemet tillhandahåller. Eller som Kaijser 
uttrycker det: ”Det mjuka arvet är minst lika viktigt som det hårda, men förbises ofta. Lagar 
och förordningar, organisationsformer och maktrelationer, principer för prissättning och 
standardisering har utvecklats och utformats under lång tid”.6  

När den mänskliga inblandningen kombineras med de tekniska och ekonomiska delarna 
av ett infrasystem så talar man om sociotekniska system. I ett sociotekniskt system spelar 
således även aktörer en viktig roll. Enligt Anders Berge kan aktörer vara kollektiva som 
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exempelvis en stats- eller företagsledning.7 Men en aktör kan också vara en enskild individ. 
Det som förenar dessa båda typer är deras medvetna agerande. Anders Florén menar att det är 
en väsentlig skillnad mellan handlande och beteende. Beteende äger rum utan medvetna 
avsikter medan handlande uppstår då en individ eller grupp medvetet försöker nå ett mål; det 
finns en avsikt. Målet i sig kan uppnås eller inte, det är oväsentligt här, det viktiga är 
agerandet. Alla handlingar utförs dessutom i ett socialt sammanhang där de kan ta sig uttryck 
som exempelvis konflikter, överenskommelser eller samförstånd.8

En som har studerat samarbetsandan mellan svenska aktörer är Mats Fridlund. I sin 
avhandling Den Gemensamma Utvecklingen beskriver han det speciella samförståndsklimat 
som utmärkt samarbetet mellan Vattenfall och ASEA. Fridlund har valt att kalla denna 
speciella form av samarbete mellan privata företag och svenska statliga verk för 
utvecklingspar9 medan Arne Kaijser talar om Den svenska modellen.10 Det finns flera 
exempel på sådana utvecklingspar där samarbete har pågått under lång tid och med goda 
resultat. Förutom det redan nämnda Vattenfall och ASEA kan Televerket och Ericsson, 
Försvarets Materielverk och Bofors samt de för denna uppsats relevanta SJ och ASEA 
nämnas.11 Mot bakgrund av denna samarbetsanda har Sverige haft något av en unik 
utveckling där infrasystem blivit ”skräddarsydda för landets behov”. Statliga beställningar 
från inhemska företag tillsammans med ett nära samarbete beträffande produktutveckling har 
borgat för att företagen kunnat expandera och landet fått en snabb ekonomisk tillväxt efter 
1870.12 Denna form av samarbete är tydligt skönjbar i detta arbete.  

Ett centralt begrepp i studiet av utvecklingspar är utveckling. Elektrifieringen av 
Riksgränsbanan innebar en utveckling av driftsystemet där ett äldre system övergavs till 
förmån för ett nyare. Fridlund definierar begreppet utveckling genom fyra betydelser; ”som 
beteckning på en speciell aktivitet i den tekniska innovationsprocessen, som beskrivning av 
att någonting förändras, som synonym med förbättring och slutligen synonymt för ekonomisk 
modernisering”. Den definition av begreppet som Fridlund anser vara mest betydelsefull i sitt 
arbete är som beteckning på teknisk innovationsaktivitet. Han menar att den tekniska 
innovationsprocessen kan delas in i tre faser, uppfinning – utveckling – innovation, som äger 
rum parallellt i olika grader under hela förloppet.13 En uppfinning kan leda till konstruktion av 
modeller och prototyper som testas och därefter förbättras och utvecklas innan den blir släppt 
på marknaden. Produktutvecklingen som förekom i samband med elektrifieringen av 
Riksgränsbanan skedde i stor grad genom samarbete mellan ASEA:s och SJ:s ingenjörer. 
Produktionen av den rullande materielen visar exempelvis på relevansen för den av Fridlund 
utarbetade teorin i denna uppsats. De ekonomiska aspekterna bör dock inte underskattas i och 
med att dessa kan anses ligga till grund för många utvecklingsprocesser, inte minst 
elektrifieringen av Malmbanan. Utveckling inom det tekniska området kan ske som ett led i 
att försöka öka de ekonomiska vinsterna genom effektivisering eller genom att reducera 
kostnader. 

Ytterligare en systemteori som kan appliceras i detta arbete är Thomas Hughes 
utvecklingsmodell såsom det presenteras av Staffan Hansson i avhandlingen Porjus: En vision 
för industriell utveckling i övre Norrland. I denna Hughes modell kan man separera fem olika 
faser som kännetecknas genom olika dominerande drag samt olika typer av aktörer och 
aktörsintressen. Den första fasen karaktäriseras av uppfinningen ”invention”, men dessutom 
av utvecklingen ”development”. En uppfinning kan antingen vara radikal eller konservativ. En 
radikal uppfinning utgör grunden för uppkomsten av ett nytt system medan en konservativ 
uppfinning är en förbättring av den förra. Den följande delen av denna första fas består av att 
uppfinningen utvecklas till en färdig produkt eller process som kan introduceras på 
marknaden. Aktörer i denna första fas är uppfinnare-entrepenör, det vill säga personer som 
både kan uppfinna en produkt och finna en marknad för den. 14  
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I den andra fasen sker tekniköverföring från en plats till en annan. Det kan vara mellan 
regioner i ett land men också mellan olika länder. Aktörer under denna fas är uppfinnare, 
entreprenörer, företagsledare samt finansiärer. 15 Systemets expansion och tillväxt sker i den 
tredje fasen för att sedan mattas av i den fjärde. De organisationer som ingår i systemet bildar 
en systemkultur som kan göra nya förändringar svåra att genomföra. Systemet har förändrats 
från att vara vitalt och föränderligt till att bli konservativt och trögt. Den femte fasen 
kännetecknas av systemets utveckling till regionala system och de politiska och juridiska 
problem som detta innebär.16 Arne Kaijser arbetar enligt en liknande modell med tre faser när 
han ska beskriva infrasystemens dynamik: etablering, expansion och stagnation.17  

Om en länk i det tekniska systemet uppvisar svagheter kan ett kritiskt problem uppstå. 
Enligt Hansson spelar båda termerna ”reverse salients” och ”critical problem” en central roll i 
Hughes utvecklingsmodell. Problemet måste lösas för att inte hela systemet ska bli lidande 
men om detta inte går ”får hoppet ställas till att radikala uppfinningar gör det möjligt att pröva 
helt nya tekniska system.”18 I och med att beslut fattades om ökade malmtransporter på 
Riksgränsbanan ställdes Järnvägsstyrelsen inför ett kritiskt problem på grund av att det 
befintliga systemet inte kunde klara den ökade belastning av banan som förutsades. Vid 
bibehållen ångdrift krävdes nya investeringar i form av bland annat vissa ombyggnationer av 
banan och nyare, starkare lok. Det ansågs dock inte att en långsiktig lösning på problemet stod 
att finna i användandet och utvecklandet av konservativa uppfinningar utan att ny, radikal, 
teknik krävdes. 
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Metod, Källor samt tidigare forskning 
 
Detta är en komparativ undersökning där nutida sociotekniska system, förarlösa tåg, kommer 
att jämföras med ett historiskt exempel, elektrifieringen av Malmbanan. Tyngdpunkten i 
uppsatsen kommer dock att fästas vid den historiska delen av undersökningen där en ren 
kvalitativ metod används för att tolka materialet. En kvalitativ metod innebär att texterna 
tolkas utifrån sitt sammanhang samt att de underliggande meningarna förevisas. Genom att på 
detta sätt kombinera en övergripande komparativ metod med ett rent kvalitativt 
tillvägagångssätt rörande källmaterialet bör det gå att jämföra de olika studieobjekten samt 
fastställa händelseförlopp och de olika aktörernas interaktion.  

För att nå syftet och besvara de framförda frågeställningarna i detta arbete har ett flertal 
källor använts. Materialet kommer att redovisas tematiskt i uppsatsens avhandlingsdel. 
Närhetskriteriet måste anses vara uppfyllt i och med att allt studerat källmaterial är i enlighet 
med den undersökta tiden. Källvärdet av det använda materialet måste anses som gott i och 
med dess skiftande karaktär och ursprung. Många av de källor som använts tenderar att vara 
partsinlagor i en offentlig debatt. Detta gör att ett källkritiskt medvetande är av största vikt.  

Vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek har Riksdagstryck studerats. Dessa består av 
tryckta protokoll från Första- samt Andra Kammaren. I detta material finns de aktuella 
motionerna i ärendet bilagda samt diskussionsprotokoll från riksdagsdebatterna. Fördelen med 
diskussionsprotokoll framför rena beslutsprotokoll är att i de förra går det på ett helt annat sätt 
att se de olika argument som anförs, själva debatten levandegörs. Det är dock viktigt att 
poängtera att detta återigen rör sig om politiska partsinlägg. I biblioteket finns även 
utlåtanden från Statsutskottet tillgängliga tillsammans med propositioner från Kungl. Maj:t. 
Även dessa handlingar är tryckta.  

Norrbottens-Kuriren är en bidragsgivare av källmaterial till denna uppsats. I Luleå 
Stadsbibliotek finns hela tidningens arkiv på mikrofilm. Materialet är av varierad kvalitet och 
vid vissa fall svårläst, detta tillsammans med mängden har gjort hanteringen väldigt 
tidskrävande. Även detta material är till viss del färgat av journalistens personliga åsikter men 
det finns även artiklar som till sin karaktär verkar otendentiös, exempelvis rena citat från 
officiella skrivelser eller telegram. Det är likafullt viktigt att försöka se och genomskåda 
tendenser inom den bedrivna journalistiken. Tidningen har studerats under perioden våren 
1907 till slutet av 1915. Det är dock anmärkningsvärt att konstatera hur få artiklar i ämnet 
som är publicerade under den undersökta perioden.  

En annan tidning som använts i denna undersökning är Norrskensflamman. Denna 
tidning har granskats under perioden 1910, 1915-1916. Norrskensflamman återfinns också 
som mikrofilm i Luleå Stadsbibliotek och kvaliteten på det undersökta materialet har varit 
hög. Även här är det viktigt att se tendenser i den förda journalistiken. Norrskensflammans 
politiska åskådning skiner ibland igenom i texterna men det vållar inget problem av 
tolkningen. Snarare kan man se dessa åsikter som intressanta och tidstypiska partsinlagor i 
den politiska debatten. 

Svenska Teknologföreningens tidskrift Teknisk Tidskrift har studerats under perioden 
1907-1915. Både den veckoupplaga samt de månatliga häften som utgavs, då främst häftet 
Elektroteknik. Tidskriften innehåller både kortare artiklar samt längre reportage om händelser, 
uppfinningar och anläggningar som är av intresse för föreningens medlemmar. Många av de 
använda artiklarna är skrivna av ingenjörer med anknytning till elektrifieringsprojektet, 
antingen genom SJ eller ASEA. Detta gör att många av de publicerade artiklarna kan anses 
vara tendensiösa i och med att författarna velat beskriva fördelarna med sin verksamhet. I 
undersökningshänseende är dock denna omständighet underordnad det faktiska värdet av de 
artiklar som publicerats. De skildringar och tekniska beskrivningar som ges av 
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anläggningsarbetet kan ses som betydelsefulla tidsdokument skrivna av medverkande aktörer. 
Många av artiklarna har dessutom varit mycket bra för förståelsen av olika tekniska lösningar 
och system som figurerat i källmaterialet.  

I Riksarkivets filial i Arninge, utanför Stockholm, har material rörande Kungliga 
Järnvägsstyrelsen samt dess underavdelningar Elektrotekniska byrån (EBR) och 
Administrativa byrån undersökts under perioden 1907-1915 samt i somliga delar perioden 
1907-1923. Vissa delar av källmaterialet är skrivet för hand men merparten är maskinskrivet, 
vilket underlättat arbetet i och med att undersökningsmaterialet är omfattande. Källorna är av 
skiftande karaktär och består av protokoll, diarium, in- och utgående skrivelser, kungliga brev 
och ämbetsskrivelser, officiella handlingar samt utredningar. Vissa delar av materialet är 
tendensiöst i och med det använts som underlag för politiska beslut eller som hjälpmedel i 
politiska debatter. Det är viktigt att förstå att även officiella handlingar som framställs hos 
myndigheter är skrivna inom en politisk sfär och kan vara färgad av denna. Det blir med andra 
ord tal om en administrativ socialisering som kan vara mer eller mindre framträdande.  

I Porjus Kraftverk och Riksgränsbanans Elektrifiering från 1915 beskriver ASEA sin 
del av elektrifieringsarbetet. Detta kan ses som en hyllningsskrift från företagets sida där de 
redogör för sitt arbete med utvecklingen av olika tekniska komponenter samt konstruktionen 
av de lok som kom att byggas och användas på Riksgränsbanan. Det ges även en historisk 
skildring av bakgrunden till byggandet av Porjus och elektrifieringen. Den bild som ges är en 
bild av samarbete och samförstånd mellan industrin och staten. Återigen är materialet att 
anses som en partsinlaga, denna gång av ett företag som har ett ekonomiskt intresse av att 
skildras på ett fördelaktigt sätt.  

Det verk som framför allt ligger till grund för denna undersökning är Staffan Hanssons 
avhandling Porjus: En vision för industriell utveckling i övre Norrland. I denna avhandling 
beskrivs på ett ingående sätt de bakomliggande orsakerna till uppförandet av kraftstationen i 
Porjus. Det staten önskade var att dels kunna öka transporterna av malm på Malmbanan och 
dels att minska det svenska kolberoendet från utlandet. En annan målsättning var att med 
billig elkraft locka nyetablering av industrier i Norrbottens inland. Att valet föll på Porjus och 
inte det andra alternativet, Vakkokoski, berodde på detta senare faktum. Vidare beskrivs 
konstruktionen av kraftverket samt alla de problem och lösningar som uppstod i den väglösa 
och ogästvänliga terrängen. Dessutom skildras de tänkta samt de realiserade 
industrialiseringsprojekt som kan knytas till uppförandet av kraftverket. Hansson har även 
beskrivit bakgrunden och orsakerna till Malmbanans elektrifiering samt dess färdigställande.  

I Mats Fridlunds avhandling Den Gemensamma Utvecklingen: Staten, storföretaget och 
samarbetet kring den svenska elkrafttekniken beskrivs det samarbete som präglat förhållandet 
mellan ASEA och Vattenfall från 1900-talets början till slutet av 1960-talet. Ingenjörer i 
statlig och privat tjänst samarbetade för att uppnå bästa möjliga resultat och detta öppnade 
möjligheter att förverkliga en rad projekt. Staten stod som beställare och ekonomisk garant 
och företagen fick utveckla och genomföra projekten. Denna form av samarbete fanns på en 
mängd områden mellan statliga verk och privata företag men modellen var unik för Sverige. 

Arne Kaijsers Avhandling Stadens Ljus: Etableringen av de första svenska gasverken är 
en komparativ studie där Kaijser beskriver etableringen av gasverk i Stockholm, Göteborg 
och Norrköping under 1800-talet. Detta är de första ledningsbundna system som uppförs i 
Sverige och kan ses som mall för senare system som exempelvis järnväg och elektricitet. 
Vidare skildras beslutsfattandeprocesserna och de olika aktörernas agerande under den 
komplicerade etableringsfasen.  

De svenska infrasystemens historia och framtid är beskrivet av Arne Kaijser i boken I 
Fädrens Spår…. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt kallat ”Infrasystemens 
dynamik” samt ett utredningsuppdrag från ESO (Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi). Här redogör Kaijser för de olika typer av infrasystem som finns och hur de kan 
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klassificeras. Han ger en historisk framställning över de olika systemens utveckling samt 
förklarar den unika svenska utvecklingen där stat och företag har hjälpts åt att utveckla landet. 
Detta fenomen kallar han för ”den svenska modellen”. I de avslutande kapitlen försöker 
Kaijser teckna en bild av en framtid med nya krav på infrasystemen samt hur staten bör agera 
tillsammans med företagen för att främja den infrastrukturella utvecklingen. 

I minnesskriften 104 år på Malmbanan skildras Malmbanans historia från begynnelsen 
1888 till 1996 då SJ lämnade över malmfrakten till ett nytt bolag. Denna övergripliga 
historiska sammanfattning är skriven av Åke Barck som enkelt beskriver viktiga händelser 
och företeelser under perioden. 

I den fyra volymer stora avhandlingen Gruva och Arbete redogör Ulf Eriksson för 
hundra år av Kiirunavaaras historia mellan åren 1890-1990. I denna uppsats har endast den 
fjärde och avslutande delen som redogör för åren 1970-1990 använts. Eriksson har i denna 
detaljrika och genomarbetade avhandling beskrivit konjunkturnedgången på sjuttiotalet och en 
strukturell kris som senare ledde till teknikförändring. Han ger dessutom en initierad inblick i 
arbetarnas villkor samt framtida brytningssystem.  

Den information som rör de förarlösa tågen har inhämtats från Internet. Valet av 
hemsidor har begränsats till företags-, universitets- och organisationers officiella sidor. Även 
här är en kritisk granskning av största vikt i och med att de uppgifter som sprids över Internet 
inte alltid har kontrollerats och därmed kan faktafel finnas med i informationen.  

Linköpings Universitet har i Projekt Runeberg lagt ut flera årgångar av Nordisk 
Familjebok på Internet. De uppslagsverken har använts som informationskälla vid ett flertal 
tillfällen i föreliggande arbete. Bildmaterialet har hämtats från dessa verk och från 
Malmbanans vänners sidor rörande elektrifieringen. 
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Förutsättningar för Riksgränsbanans elektrifiering 
 
Ett införande av förarlösa tåg på Malmbanan kommer att innebära en systemförändring där 
den nya tekniken kan komma att sättas på hårda prov bland annat på grund av det bistra 
klimat som till stora tider av året råder i denna nordligaste del av landet. Systemet med 
förarlösa tåg används redan idag på en rad olika platser i världen. Tekniken brukas framförallt 
med inriktning mot persontransporter men den används också till tyngre trafik. Ett exempel på 
det sistnämnda är LKAB:s gruva i Kiruna där förarlösa tågsätt sköter malmtransporter under 
marknivå. Dessa exempel visar på att tekniken redan är utprovad på olika platser och med 
olika inriktning vilket innebär att en driftomställning på Malmbanan kan låta sig göras. Detta 
skulle inte heller vara första gången som denna bandel använder sig av ny teknik i sin 
ordinarie drift.  
 

Det svenska kolberoendet 
Redan i början på det förra seklet inleddes diskussioner om elektrifiering av någon bandel i 
Sverige. En viktig bakomliggande anledning var att detta skulle bli ett led i att minska det 
svenska kol beroendet från utlandet. Kolet var den viktigaste kraftkällan för stora delar av 
samhället och stod för 99 % av järnvägarnas kraftförsörjning samt 97 % av fartygens. 
Dessutom visade en undersökning gjord av Kommerskollegium vid tiden före Första 
Världskriget att stenkolet utgjorde 65 % av bränslet för ångpannor och maskiner inom 
industrin, handeln och jordbruket samt 25 % av hushållens behov av exempelvis 
uppvärmning.19 Detta var med andra ord en mycket viktig kraftkälla och det fanns inte många 
konkurrenskraftiga alternativ för svenskt vidkommande. Den svenska stenkolens värmevärde 
var lågt jämfört med den importerade och det krävdes 1,6 ton svenskt kol för att motsvara 1 
ton engelskt Durhamkol. För ved och torv blir siffrorna än mer ofördelaktiga. Det skulle 
krävas 6 ton ved eller 2 ton torv för att producera samma mängd ånga som 1 ton importerat 
engelskt kol.20  

Kostnaderna för importen av stenkol varierade dessutom kraftigt mellan olika år 
beroende på hur mycket som importerades men också beroende på den aktuella 
prisbildningen, vilken kunde fluktuera kraftigt. År 1900 stod stenkolsimporten för 15 % av 
landets totala importkostnad. Det var ett år med höga priser och kostnaden för 3 miljoner ton 
stenkol uppgick till omkring 80 miljoner kr. Motsvarande siffror för 1910 var 56 miljoner kr 
för 4,2 miljoner ton och importen stod då för 8,5 % av den totala kostnaden. Trots att 
mängden importerat kol ökade mellan de båda undersökningstillfällena så minskade samtidigt 
den totala kostnaden för densamma.21  

Nu var det inte bara den enorma importkostnaden som gjorde att röster höjdes för att 
minska användandet av utländskt stenkol. Beroendet medförde att många befarade att 
eventuella konflikter utomlands skulle kunna störa tillförseln och därmed påverka situationen 
för landet. Händelser man oroade sig för var bland annat krig och arbetsmarknadskonflikter, 
företeelser som stod bortom svensk kontroll och påverkan. En som hyste denna typ av 
farhågor var riksdagsman Edvard Lithander som interpellerade i frågan 1912. Vid denna 
tidpunkt var dock beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan redan fattat och arbetet dessutom 
påbörjat. Exemplet tydliggör emellertid den oro som fanns. 

 
I England, världens största industriland, pågår för närvarande vid kolgrufvorna en arbetsinställelse, 
hvars verkningar äro kännbara i alla kulturländer. … Hvad vi emellertid med säkerhet veta är, att 
närhelst en kolstrejk inträffar vållar den äfven vår industri och våra samfärdsmedel skador och 
förluster, som stegras betydligt i mån en dylik strejk fortgår. Stagnation och arbetslöshet följa dess 



 13

spår. Vi få, som det nu ställer sig, taga konsekvenserna af inre stridigheter i andra länder, af 
handlingar och förhållanden, öfver hvilka vi icke äga den ringaste makt. Ödesdigert blefve ett 
dylikt beroende af utlandet för oss och vårt land vid ett eventuellt krigsutbrott i närheten af eller på 
våra egna områden.22

 
Det Lithander önskade sig med denna interpellation var att en Kunglig proposition angående 
en ökad elektrifiering av det svenska järnvägsnätet skulle läggas fram. En sådan önskan hade 
bara tjugo år tidigare varit helt orealistisk men då, en bit in på 1900-talet, hade elkrafttekniken 
utvecklats så mycket att elektrisk drift blivit ett realistiskt och gångbart alternativ. 
 

Elektricitetens utveckling 
Fram till slutet av 1880-talet var det framför allt likström som användes i de olika elsystem 
som fanns. Kraften genererades ofta av ångmaskiner och distribuerades via lågspänningslinjer 
med kort räckvidd på grund av effektförlusten. Det fanns möjlighet att använda 
högspänningslinjer (> 1 000 volt) för att öka räckvidden mellan kraftkälla och brukare men 
risken för att människor eller maskiner skulle ta skada av den höga spänningen blev för stora. 
Utvecklingen av transformatorer på 1880-talet möjliggjorde dock att växelström kunde 
omvandlas mellan hög- och lågspänning. Detta innebar att ström med låg spänning kunde 
alstras vid kraftkällan i en generator. Sedan transformerades den låga spänningen till hög 
spänning i en transformator för att därefter distribueras via överföringsledningar till en 
distributionscentral. Där transformerades strömmen på nytt till låg spänning innan den 
användes till motorer eller annat. Denna nya teknik möjliggjorde därmed användandet av 
avlägset belägna vattenfall som kraftkällor.23  

Ett problem som återstod var dock att hitta en motor som klarade av växelström. På den 
elektrotekniska utställningen i Frankfurt 1891 kunde lösningen presenteras. Genom ett 
trefassystem, där kraften vid överföringen delas in i tre olika växelströmmar (eller faser) via 
var sin ledare, kunde kraft från ett vattenfall 175 kilometer bort ge ström att belysa hela 
utställningsområdets 1 000 lampor samt ett konstgjort vattenfall.24 Denna nya teknik gjorde 
att en exploatering av svenska vattenfall i större utsträckning kunde komma till stånd och att 
det därigenom fanns ett realistiskt alternativ till stenkolet som kraftkälla och i förlängningen 
ett teoretiskt alternativ till de stenkolseldade ångloken som trafikerade det svenska 
järnvägsnätet vid denna tid.  
 

Elektrisk järnvägsdrift 
Mindre försök med elektrisk drift av järnväg hade pågått sedan slutet av 1800-talet och redan 
1891 hade ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) tillverkat det första svenska 
elektriska loket. Det användes till transporter på en två kilometer lång sträcka mellan 
Värmbols trämassefabrik och Stettin på västra stambanan.25 I juni 1899 tillsattes en kommitté 
av Kungl. Maj:t med uppdraget att undersöka huruvida inhemska kraftkällor skulle kunna 
användas för att med elektricitet driva statsbanorna. Utredningen leddes av ingenjör Robert 
Dahlander och resultatet redovisades 1902. Det som framkom var att elektrisk drift av 
statsbanorna var att föredra även om någon ekonomisk vinst inte var säker, en eventuell vinst 
var beroende på det för dagen aktuella kolpriset. Det främsta skälet som anfördes var dock att 
Sveriges beroende av utländskt stenkol skulle komma att brytas. Dessutom kunde de nya 
kraftstationer som skulle uppföras ha möjlighet att generera ström till den industri och det 
lantbruk som låg utefter järnvägarna. Ytterligare en faktor som spelade in i Dahlanders 
bedömning var att företaget Westinghouse lyckats utveckla en motor som använde sig av 
enfas växelström vilket gjorde motorerna mer effektiva.26
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Under åren 1905-1907 genomfördes en rad försök med elektrisk provdrift på sträckorna 
Tomteboda – Värtan samt mellan Stockholm – Järva. Dessa skedde i Kungliga 
Järnvägsstyrelsens regi. De ville undersöka olika typer av rullande och fast materiel. Försöken 
innefattade sådant som byglarnas och kontaktledningarnas utformning, spänning, lokens 
konstruktion, manöversystem och isolatorer.27 Järnvägsstyrelsen ville dessutom veta hur stor 
del av banströmmen som gick ut genom skenorna och ner i marken samt växelströmmens 
inverkan på telegraflinjer och telegrafapparaternas magnetkärnor. Granskningen var 
omfattande och en rapport som presenterades i juli 1905 fick göras om för att beräkningarna 
grundade sig på otillräckliga mätningar.28 Slutresultatet var dock upplyftande. Den dåvarande 
byrådirektören Dahlander presenterade sina uppfattningar i en över 300 sidor lång skrift som 
refererades i Teknisk Tidskrift. Hans åsikt var att ”problemet nu är tekniskt löst, och att ett 
enklare, bättre och billigare system än enfas växelström knappast kan tänkas framkomma i 
den närmaste framtiden, hvarför tekniska skäl icke behöfva uppskjuta införandet af elektrisk 
drift å statsbanorna”.29  

För att ytterligare samla in kunskap om elektrisk järnvägsdrift, ”speciellt de 
växelströmsbanor som finns i Nordamerika” beslöt Järnvägsstyrelsen 2 mars 1908 att skicka 
ingenjörerna Carlqvist och Öfverholm på en två månader lång studieresa till Tyskland, 
England, Holland och Nordamerika. Denna studieresa var bara en av många som företogs. 
Vid sammanträdet utnämndes dessutom Ivan Öfverholm till byrådirektör för 
Järnvägsstyrelsens byrå för elektrisk drift.30 Inrättandet av denna byrå hade blivit beslutad av 
riksdagen föregående år och kan ses som en konfirmation av att staten redan i princip beslutat 
att påbörja elektrifieringen.31  

Redan 1907 började Järnvägsstyrelsen utreda vilken sträckning som först borde 
elektrifieras och blickarna föll på sträckningen Göteborg – Laxå då elektriciteten skulle kunna 
tas från Trollhättans kraftverk32. Ett annat alternativ var Krylbo – Mjölby. Elkraft till den 
banan kunde tillhandahållas från Hammarby- och Motalaströmfallen som tidigare köpts av 
staten.33 Båda dessa linjer låg dessutom relativt nära Stockholm vilket ansågs som fördelaktigt 
ur övervakningshänseende samt att själva anläggningsarbetet skulle förenklas. 
Järnvägsstyrelsen valde dock att skrinlägga dessa planer. Anledningen till detta var bland 
annat att linjen Göteborg – Laxå var för trafikerad och störningar där skulle bli för kännbara. 
För Krylbo – Mjölby alternativet innebar de vattenregleringarna som krävdes att elektrisk 
drift inte skulle kunna införas förrän efter flera år.34  
 

Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan  
Den sträckning som slutgiltigt valdes av järnvägsstyrelsen var Kiruna – Riksgränsen, den så 
kallade Riksgränsbanan. Detta trots att Dahlander i ett P. M. den 15 november 1907 till Herr 
statsrådet och Chefen för Kungl. Civildepartementet anförde en rad invändningar mot denna 
del. Som exempel på nackdelar pekade han bland annat på det bistra klimatet, svårigheter vid 
anläggningsarbetet på grund av banans belägenhet samt det stora avståndet till Stockholm. 
Han ville genomföra ytterligare och noggrannare utredningar framförallt rörande 
vattenfallsfrågan. 35  

Den 2 maj 1907 tog riksdagen beslut om att gå in som delägare tillsammans med 
Grängesbergsbolaget i de norrbottniska malmfälten. Ett nytt avtal tecknades därefter där 
staten gick med på att successivt öka transporterna på Malmbanan, från 1 500 000 miljoner 
ton 1908 till 3 850 000 ton 1918.36 Denna transportökning krävde en höjning av banans 
trafikförmåga oavsett huruvida ångdriften bibehölls eller elektrisk drift infördes. Det nya 
kontraktet innebar dessutom att staten nu hade ett intresse av att sänka transportkostnaderna. 
Före 1908 betalade nämligen malmbolagen statens omkostnader för transporten samt räntan 
på det nedlagda kapitalet. Det nya avtalet innebar att gruvbolagen betalade 2, 64 kr per ton 
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transporterad malm vilket medförde att sänkta transportkostnader gav staten en större vinst. 
Ytterligare skäl som talade för Riksgränsbanan var att eventuella störningar och driftstopp 
inte skulle förorsaka lika stora problem som i södra Sverige.37  

Järnvägsstyrelsen hyste med andra ord förhoppningen att denna nya teknik skulle öka de 
ekonomiska vinsterna för staten genom ökad effektivisering och minskade utgifter. Om 
ångdrift bibehölls kunde det leda till att transportmängden på banan inte skulle nå upp till de 
beslutade nivåerna och att större investeringar måste verkställas än de redan diskuterade. 
Utrymmet till ytterligare expansion av framtida malmtransporter försvårades dessutom. 
Genom elektrifiering kunde denna flaskhals undgås. Transporterna skulle skötas av starkare, 
snabbare och driftsäkrare lok och dessutom förutsågs det att den nya tekniken skulle innebära 
en säkrare och renare arbetsmiljö för de anställda. 

Anbudsförfrågan inleddes redan på våren 1908 och i väntan på en politisk klarsignal 
signerades ett preliminärt kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert Werke, 
GmbH i Berlin i samarbete med Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). Den 4 
april 1910 lades en Kungl. Proposition i ärendet och Lördagen den 21 maj kunde man i 
Norrbottens-Kuriren läsa att förslaget att elektrifiera Riksgränsbanan hade bifallits av båda 
kamrarna. Elkraften skulle komma att tas från Porjus.38 Riksdagen beslutade att utbetala 
21 500 000 kr till projektet varav 4 915 000 kr skulle utbetalas av riksgäldskontoret under 
innevarande år.39 Redan vid ett möte den 26 maj kunde Kungl. Järnvägsstyrelsen genom 
överdirektör Viktor Klemming och byrådirektör Ivan Öfverholm besluta att ”arbetet med 
utstakning af elektriska öfverföringsledningar mellan Porjus och Kiruna” kunde inledas.40
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Riksgränsbanans anpassning till elektrisk drift.  
 
Den ökade turtätheten, punktligheten och driftsäkerheten är några av de effektivitetsfördelar 
som framhävs av de företag som infört drift med förarlösa tåg. Den nya tekniken används idag 
bland annat för persontrafik vid Docklands Light Railway (DLR) i London. DLR klarar för 
närvarande 98 % av de schemalagda avgångarna.41 Även vid Metron i Köpenhamn används 
förarlösa tåg. De anser att fördelarna vid denna typ av drift är många. ”Et fuldautomatisk 
styresystem giver en række fordele. Ved automatisk drift kan man dele lange tog op i mange 
små tog, der afgår tit. Ud over kortere ventetid giver systemet bedre mulighed for at indhente 
forsinkelser.” Metron som invigdes 2002 trafikeras för närvarande av 34 tåg och man räknar 
med en avgång var 90 sekund från de 17 stationerna när hela banan står färdig 2010.42  

Men det är inte bara vid persontransporter som förarlösa tåg kan vara med om att skapa 
effektiviseringar. Vid LKAB:s gruva i Kiruna har man sedan 1970 arbetat med förarlösa tåg 
och vid den senaste huvudnivån ”går sex tågsätt i ständig trafik för att samla in den brutna 
malmen.”43 Det automatiserade arbetssättet i gruvan har medfört att spårsystemet utnyttjas 
mer effektivt då det exempelvis numera inte uppstår den vanliga köbildningen efter raster som 
tidigare kunde förekomma.44

Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan var också det ett led i att försöka effektivisera 
malmtransporterna från Kiruna till Narvik. Järnvägsstyrelsen önskade att banans kapacitet 
skulle ökas, att avbrotten på grund av snö skulle minimeras och att elloken skulle konstrueras 
effektivare än ångloken. För att uppnå detta var banan tvungen att anpassas till elektrisk drift, 
en mängd nya byggnader uppföras och nya lok konstrueras. Elloken skulle göras starkare, 
snabbare och driftsäkrare. Alternativet var inköp av fler ånglok, anordnande av 
ventilationsanläggningar i tunnlar och snögallerier45 samt att anlägga ett dubbelspår på 33 km 
mellan Torneträsk och Stordalen.46  

Järnvägsstyrelsen var därutöver tvungen att välja vilket elsystem man skulle använda sig 
av. Genom att studera försök som gjorts hemma och i andra länder hade de fastslagit att 
Riksgränsbanan skulle drivas med enfas växelström. Periodtalet (Hz) skulle vara 15, vilket 
erfarenheter från USA, Tyskland och Schweiz visat sig vara det bästa för järnväg.47 
Fördelarna med att använda sig av 15 perioder istället för 25, som var vanligt inom industrin, 
var att det bland annat minskade spänningsfallet i ledningarna vilket i sin tur reducerade 
spänningsvariationer som annars ofta uppstår. Dessutom medgav systemet med 15 perioder 
att lättare motorer kunde konstrueras. Detta på grund av att järn med högre magnetisk täthet 
användes.48  

 

Överföringsledningar 
Från ställverket i Porjus skulle strömmen sändas genom så kallade överföringsledningar de 
251 km till Riksgränsen men redan innan arbetet kunde inledas ställdes Järnvägsstyrelsen 
inför ett problem. Enligt planerna skulle överföringsledningarna uppföras i den nyinrättade 
nationalparken i Abisko vilket medförde att styrelsen var tvungna att begära tillstånd av kung 
Gustav V för att få lov att arbeta där. Ansökan inlämnades och både domänstyrelsen och 
vetenskapsakademien tillstyrkte ärendet i egenskap av remissinstanser. I beslutet som 
skickades till järnvägsstyrelsen från Stockholms slott i slutet av oktober 1910 stod bland annat 
att det åligger ”Eder att låta tillse, att vid arbetets utförande naturen inom nationalparken i 
möjligaste mån skonas för åverkan. Hvilket Eder till svar och efterrättelse härigenom i nåder 
meddelas.”49

Ett ytterligare dilemma för Järnvägsstyrelsen var att staten inte ägde all mark som skulle 
komma att tas i anspråk för byggverksamheten. Enligt ett dekret från överdirektör Klemming 

http://www.m.dk/kor_med_metroen/sikkerhed/styresystem.htm
http://www.m.dk/kor_med_metroen/sikkerhed/styresystem.htm
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så var det distriktsförvaltningen för femte (V) distriktets uppgift att försöka träffa lämpliga 
överenskommelser med jordägarna och endast om inte det fungerade skulle frågan om 
expropriation prövas av Järnvägsstyrelsen.50 V-distriktet hade sitt säte i Luleå. Det undersökta 
källmaterialet berättar inget om huruvida expropriation någonsin användes i detta fall. 

Arbetet med att resa de 18- 22 meter höga stolparna av järn påbörjades 1911 och man 
försökte så långt som möjligt att följa befintliga vägar och järnvägar under 
anläggningsarbetet. Detta gjordes för att underlätta själva arbetet vid uppförandet men även 
med tanke på framtida underhåll och tillsyn. Men vägar fanns inte alltid i anslutning till den 
planerade sträckningen och då fick arbetet utföras i mindre gästvänlig terräng. Mellan 
Kuosakåbbo och Linaälv drogs exempelvis ungefär 15 km ledning över vidsträckta 
myrmarker där extra stora fundament, med en vikt över 7,5 ton, fick nedläggas i den 
vattensjuka marken för varje stolpe som skulle resas. I normala fall användes fundament 
mellan 2,2 ton – 7,5 ton och de grävdes ned i jorden med 200 meters mellanrum längs hela 
sträckningen. Totalt restes 1 237 stolpar med en sammanlagd vikt av 2 200 ton.51  

Ytterligare ett problem var all den skog som växte i anslutning till den planerade 
sträckningen. Träden stod inte bara i vägen utan de utgjorde på grund av sin storlek i vissa fall 
en fara för ledningarna. I november 1911 skickade Järnvägsstyrelsen ett brev till 
distriktsledningen för V-distriktet. I skrivelsen rapporterades att Järnvägsstyrelsen fått 
tillstånd hos domänstyrelsen att hugga en fem meter bred linjegata utefter hela sträckningen. 
Även träd högre än 7 meter som stod i anslutning till uthuggningen fick lov att fällas. Arbetet 
skulle verkställas av Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå i Kiruna och allt virke skulle 
tillvaratas.52  

Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb) var namnet på Siemens/ASEA:s kontor i 
Kiruna som inrättades under sommaren 1911.53 Överingenjör F. Zolland fungerade som 
föreståndare för denna byrå som var ansvarig för att på plats genomföra det kontrakterade 
arbetet. Underingenjör T. Warodell blev av Järnvägsstyrelsen utsedd att övervaka 
Siemens/ASEA:s (firmorna) arbete vid Riksgränsbanan.54 Även i Stockholm var firmorna 
enligt kontraktet skyldiga att upprätta en byrå men i januari 1912 skickade Klemming och 
Öfverholm ett brev till Siemens i Berlin där de dryftade sitt missnöje över att inget skett. 
Brevet avslutades med raderna:  

 
Slutligen vill Kungl. Styrelsen som sin åsikt uttala, att en tillfällig vistelse af ingenjör Zolland i 
Stockholm på intet sätt kan råda bot på de missförhållanden som ägt och ännu äga rum på grund af 
att den af Eder utlofvade byrån ej blifvit inrättad. … Edert handlingssätt kommer gifvetvis icke att 
verka till Eder förmån vid den slutliga afvecklingen af våra affärer.55

 
Samarbetet mellan Reb och Järnvägsstyrelsens representanter i Kiruna fungerade inte alltid 
tillfredsställande. Bland annat var det frågan om vem som hade rätt att fatta beslut som 
vållade huvudbry. Järnvägstyrelsen fick 1912 bland annat skicka brev till Reb med 
förhållningsorder att de inte hade rätt att förhandla med tjänstemän på platsen utan att alla 
förhandlingar skulle ske via Stockholm.56 Året efter skickades ytterligare en påminnelse, 
denna gång till en av deras egna tjänstemän, angående beslutsordningen.57

Genom överföringsledningarna var det meningen att 80 000 volt skulle sändas till fyra 
transformatorstationer som uppfördes i Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure. Spänning 
på 80 000 volt hade för övrigt aldrig tidigare använts vid någon anläggning i Europa.58 Vid 
transformatorstationerna transformerades därefter spänningen ner till 15 000 volt för att via 
kontaktledningar användas av de elektriska loken.59 Den 30 mars 1914 fick underingenjör E. 
Hedin besked från Stockholm att provningen av överföringsledningarna skulle inledas den 6 
april.60  

Erik Hedin hade övertagit Warodells plats som förste kontrollör i oktober 1913 och han 
fick även till uppgift att leda de försöksarbeten som senare genomfördes. Warodell 
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förflyttades till Porjus där han övervakade montaget av kraftverksmaskineriet.61 1909 hade 
Hedin fått dispens hos kungen att inneha tjänstemannabefattning av högre grad vid Statens 
Järnvägar. Han hade ingen teknisk examen men innehade en filosofie kandidatexamen i 
matematik. Dessutom hade han studerat fysik och elektroteknik under en termin vid KTH. 
Dispensansökan var undertecknad av bland annat generaldirektören F. W. H. Pegelow, 
överdirektör Viktor Klemming samt byrådirektörerna Ivan Öfverholm och Ivar Virgin.62 Fram 
till förflyttningen till Kiruna hade Hedin varit verksam vid centralverkstaden i Örebro.63

Testningen av banans ledningsnät kom dock inte igång förrän i juni månad 1914 då även 
de första lok av modellen Oa levererades. Eftersom Porjus kraftstation inte stod färdigt vid 
den tiden så fick man ta strömmen från annat håll. Detta löstes med att en 
”omformaremaskin” som köpts in för detta syfte installerades i LKAB:s kraftstation i Kiruna. 
Den 9 november lämnade Porjus kraftstation ström till järnvägens ledningsnät för första 
gången och efter vissa justeringar sattes den elektriska driften igång den 19 januari 1915. Den 
1 mars kunde samtliga tåg framföras genom elektrisk drift.64

 

 
Bild 1. Överförings- samt kontaktledningar 

 

Kontaktledningar 
Genom de försök som gjorts med kontaktledningar hade Järnvägsstyrelsen kommit fram till 
att det lämpligaste materialet till tråden var koppar eller brons. Det visade sig nämligen att 
ståltråd frättes sönder av röken från ångloken. Galvanisering hjälpte något men det var endast 
efter målning som trådarna helt kunde skyddas. Färgen var dessvärre tvungen att förbättras 
årligen och det gjorde det hela mycket besvärligt och arbetskrävande.65 Att hänsyn togs till 
ångans frätegenskaper beror på att under en övergångsperiod samt under anläggningsarbetet 
beräknades ångdrift och elektrisk drift fungera parallellt på banan. Järnvägsstyrelsen beslutade 
sig för att till kontaktledningarna använda en 8-formad hårddragen koppartråd på 80 mm². En 
kopparlina bar upp ledningen och fästes vid varje stolpe samt vid två punkter i mellanrummet. 
Får att åstadkomma en konstant spänning på 6 kg per mm² användes spänningsvikter på 
sektioner om 1,4 km. Dessa sektioner var för övrigt oberoende av varandra.66

Tidiga försök visade att järn var det bästa materialet för kontaktledningsstolparna och 
det var detta material som användes till de omkring 2 700 stolparna som restes. Detta trots att 
de innebar högre kostnader för tillverkning och frakt än stolpar av trä.67 Problemen med 
trästolpar var flera. Vid isolatorfel fattade trästolpar ofta eld och var de inte impregnerade så 
ruttnade de ofta vid jordytan och blåste omkull vid storm. Dessutom fanns risken att trästolpar 
kunde böja sig för trycket orsakat av ledningarna och därigenom orsaka störningar vid banan. 
Isolatorpinnarna var dessutom tvungna att metalliskt förbindas med skenorna för att förhindra 
skador.68 Stolparna placerades med ett avstånd av 52,5 m på fri sträcka och omkring 60 m på 
stationsområden.69 Redan 1908 hade det uppförts en 1 km lång försöksledning i närheten av 
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Vassijaure station. Denna ledning hade inte påverkats av vare sig köld, vind eller den 
roterande snöplogen som användes på banan. Försöket visade att det hårda klimatet i 
nordligaste Sverige inte var något hinder för uppförandet av kontaktledningar.70 Det skulle 
dock visa sig att det fanns andra hinder. 

Redan 1908 tillfrågades baningenjören A. B. Gärde i Kiruna av bandirektören i Luleå 
angående eventuella problem vid en elektrifiering av Riksgränsbanan. Av svaret framkom det 
att kontaktledningarnas stolpar borde grävas ner två meter för att komma under tjälnivån. 
Gjordes inte detta kunde stolpens topp komma att förskjutas så mycket som två decimeter i 
sidled. Även i tunnlarna kunde kontaktledningarnas montering orsaka problem. Rinnande 
vatten som vid kyla fryser till is kunde komma att ödelägga ledningarna. Gärde föreslog att 
ledningarna borde skyddas av beton [sic!] eller att stolplinjer kunde uppföras utanför 
tunnlarna. Det senare förslaget förorsakade bandirektören i Luleå att skriva ett ”?” i kanten. 71 
Kanske ansåg han att idén inte var så väl genomtänkt. I ett brev skickat nästan ett halvt år 
senare föreslog Gärde att framför allt Nuoljatunneln borde förstärkas på grund av den porösa 
bergarten där. Han menade dessutom att urtagningarna i valven måste göras försiktigt med 
mejsling så att inte skador på dessa uppstår.72 Problemen med vatten och fukt i tunnlarna blev 
dock inte lösta utan var ett återkommande problem ända fram till hösten 1914 då tjärbränning 
av isolatorpinnarna inleddes. I ett brev från Hedin till Öfverholm beskrivs detta: 

 
I Nuoljatunneln visade det sig att ej heller målning med bessemerfärg stoppar i längden. Ett 

par isolatorpinnar nedtogos och undersöktes. Bessemerfärgen visade sig sitta som en lös skorpa, 
som flagade utav vid beröring. Under fanns rost. Isolatorpinnarna hava efter grundlig rengöring 
med filning efteråt målats tvänne gånger å Reb:s förråd. Jag såg själf på ifrågavarande målning 
och verkade den då tillförlitlig. Sedermera har det tyvärr visat sig att så ej är förhållandet vid 
påverkan av de gaser och den fuktighet, som finnes i tunnlarna. 

Med anledning av ovannämnda erfarenhet tjärbrännas nu järndetaljerna i tunnlarna. Först 
upphettas de, rengöras, upphettas på nytt och bestrykas med träkolstjära. Sedan de kallnat 
påstrykas ännu en gång tjära. Då isolatorpinnarna tjärbrännas borttagas isolatorerna. 

Hittills har tjärbränning  verkställts i Tornehamns- och Vassijauretunnlarna. I natt fortsättes 
med Nuoljatunneln. 

Det har visat sig vara lättare med tjärbränning än med målning. Dels bliva 
upphängningspunkterna färdiga på en gång, dels är den fuktighet som sipprar ned från taket utefter 
takbultarna utan betydelse vid tjärbränning, då ju därvid proceduren blir klar innan det 
nedsipprande vattnet ögonblickligen avdunstar. Vidare kan man vid tjärbränning även på vintern 
verkställa underhållet.73

 
Det var viktigt att kontaktledningarna monterades på en sådan höjd att de utan risk för 

avbrott kunde distribuera ström till loken. Kontakttrådhöjden i tunnlar och snögallerier 
fastställdes till 4,7 m samt att ett isolationsavstånd om 200 mm skulle hållas vid spänning om 
15 000 volt. Enligt Järnvägsstyrelsen borde kontakttråden alltid läggas så högt som möjligt 
med tanke på att för högt lastade vagnar kunde komma att passera.74 På den övriga banan 
fastställdes höjden till 5,5 meter från skenans övre kant.75

Vid årsskiftet 1913-14 var kontaktledningarna uppförda längs hela Riksgränsbanan och 
testning av linjen kom att utföras sektionsvis. Söndagen den 18 januari 1914 anlände 
Öfverholm till Riksgränsens station tillsammans med mätvagn 1246. Sammanlagt skulle nio 
man anlända till Riksgränsen och Hedin fick i uppdrag att varsko restaurangen där så att en 
”hygglig frukost” kunde serveras.76 Ett provtåg bestående av tre vagnar samt en godsvagn för 
kylvatten skulle avgå söderut klockan 11:00 på förmiddagen. I anslutning till tåget skulle det 
finnas sju banvakter utrustade med röda flaggor som ansvarade för bland annat bevakning.77 
De sju banvakterna skulle förutom de röda signalflaggorna även vara försedda med 
velocipeddressiner för att ta sig fram via linjen.78 Annan materiel som krävdes vid försöken 
och som skickats från södra Sverige var kraftvagn 8110 samt omformarevagn 7010 
tillsammans med erforderlig personal som maskinist och eldare. Dessa maskiner var 
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nödvändiga vid provningen eftersom ström inte ännu kunde tas från Porjus. Järnvägsstyrelsen 
hade ordnat med firmornas kontor i Stockholm att prövningen kunde ske utan att det förde till 
ett övertagande av kontaktledningen, något som Hedin utryckt oro inför.79 Den 23 januari 
hade provningen kommit fram till Torneträsk och fortsatte sedan vidare söderut.80  

Ett problem med svagströmsledningarna som uppstod under provdriften var de 
störningar som de orsakade på telefon- och telegraflinjerna. Dessa störningar uppträdde som 
knäppningar, surr och biljud i apparaterna samt som genomslag i kondensatorer m.m.81 I 
Norrbottens-Kuriren gick det i januari 1915 att läsa:  

 
Från Lödingen i norra Norge telegraferas till Aftenposten: Telegrafförbindelsen över Narvik med 
Sverige har kommit alldeles i oordning, efter det järnvägen påbörjat den elektriska driften. … För 
att ordna telegraflinjen ha professor Pleijl och ingeniör Holmgren från Stockholm tillbringat en 
månads tid däruppe … Det förhållande, som här omnämnes, brukar vara vanligt beträffande 
elektriska enfas banor. Emellertid torde olägenheterna, vilkas storlek förr än driften kommit i gång 
icke äro beräkningsbara, relativt lätt kunna avhjälpas.82

 
För att lösa problemet med störningen av telegrafledningarna samarbetade Järnvägsstyrelsen 
med Telegrafstyrelsen och en kommitté inrättades. Ingenjörer från Telegrafstyrelsen 
skickades till Riksgränsbanan vilket underlättade arbetet när de på plats kunde undersöka 
orsakerna.83 Genom att bland annat göra telegrafledningarna dubbeltrådiga samt installera 
urladdningsanordningar i form av glödlampor kunde störningarna nästan helt elimineras. 
Rikstelefonlinjen mellan Kiruna och Narvik blev i sin tur sektionerad genom transformatorer i 
förening med urladdningsspolar. För att helt lösa problemet skulle ytterligare information 
inhämtas från utlandet.84

 

Snögallerier 
Klimatet var ett bekymmer för transporter på Riksgränsbanan. Mellan 1903 och 1908 
avstannade tågtrafiken antingen helt eller försenades kraftigt under 23 dagar på grund av 
oväder och snö. Dessutom hade en mängd mindre förseningar inträffat under perioden då 
malmvagnar lämnats kvar vid mellanstationer eller då malmlastning uppskjutits. Det 
inträffade också att trafik inställdes eller försenades på grund av händelser på den norska 
sidan.85 Att minska de negativa effekterna av de stora mängder snö som ofta ställde till 
problem på vintern blev därmed ytterligare ett sätt att öka banans effektivitet. Redan 1907 
hade en modern snöslunga införskaffats från USA och användningen av den hade medfört att 
telegrafstolpar, belysnings- och signalledningar på vissa håll flyttats för att inte ta skada av 
den virvlande snön.86 De gjorda erfarenheterna var viktiga när det gällde den senare 
placeringen av överföringsledningarna och kontaktledningsstolparna.  

En annan lösning på snöproblematiken var att bygga så kallade snögallerier av trä på de 
platser som var särskilt utsatta. Fram till januari 1909 byggdes totalt 5 770 m snögallerier på 
Riksgränsbanan. Av dessa var 1 972 m lägre än 5 m, 2 998 m var mellan 5,0 -5,2 m höga och 
500 m var högre än 5,2 m. Samma år insåg man att de gallerier som var under 5 m var för låga 
och en ombyggnation inleddes. 1909 planerades det att 1 069 m skulle byggas om87 och under 
arbetet med elektrifieringen ny- och ombyggdes ett flertal gallerier för att passa de höjdkrav 
som isolatorer och kontaktledningar fordrade.88  

Men det var inte bara själva anläggningen som skulle anpassas till elektrisk drift för att 
en riktig effektivisering skulle komma till stånd. Det krävdes dessutom nya elektriska 
lokomotiv.  
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Den rullande materielen 
 
Att upprusta Riksgränsbanan och anpassa den till elektrisk drift var en förutsättning för att 
kunna införa verksamhet med elektriska lok. Det man från Järnvägsstyrelsen förväntade sig 
var att driftsäkerhet, dragkraft och hastighet var bättre på de elektriska lok som beställts från 
Siemens/ASEA än hos de ånglok som redan användes. 1907 hade Järnvägsstyrelsen beställt 5 
stycken ånglok av en ny större typ som fick beteckningen littera (litt.) R. Dessa lok som vägde 
omkring 85 ton kom i drift i slutet av 1908 och var starkare och bränslesnålare än de lok som 
vanligen användes på banan, de så kallade litt. Ma. Ett tågsätt bestående av 28 malmvagnar 
samt en tvåaxlig konduktörsvagn drogs av det nya ångloket Litt. R till Riksgränsen utan 
assistans.89 Från Riksgränsen gick sedan, efter sammankoppling med tomma vagnar från 
Narvik, tågen ner till Kiruna igen. Den mindre lok- 

 

 
Bild 2. Ma-lok 

 
typen litt. Ma var tvungen att få hjälp av ett påskjutande lok vid de branta stigningarna mellan 
Abisko – Riksgränsen när de skulle framföra ett tågsätt om 28 malmvagnar. Det uppstod en 
mängd problem med att använda sig av påskjutande lokomotiv. Röken från det främre loket 
var exempelvis besvärande för personalen i det bakre när de passerade genom snögallerier och 
tunnlar, framförallt i den 1 100 m långa och trånga Nuoljatunneln.90 Ett annat problem med 
påskjutande lok var att vid inbromsningar och igångsättningar hade de båda loken ingen direkt 
kommunikation med varandra vilket ofta förorsakade ryck som slet på vagnarnas koppel. Vid 
låg fart uppkom det dessutom ofta svängningar beroende på varierande dragkraft vid olika 
kolvställningar. Detta fenomen förorsakade också sönderryckning av koppel.91  

Järnvägsstyrelsen hoppades att dessa problem skulle elimineras vid införandet av 
elektriska lok. För att öka transportkapaciteten per tågsätt ville de även att antalet malmvagnar 
skulle uppgå till 40 stycken, vilket var det största antal som kunde mötas vid stationerna på 
grund av mötesspårens längd. Tåget skulle framföras av ett dragande och ett påskjutande 
elektriskt lok. Detta beroende på att man antog att kopplen inte kunde klara av en dragvikt på 
1 855 ton, vilket utgjorde vikten av ett lastat malmtåg om 40 vagnar.92 Kopplen var helt enkelt 
för klena för en sådan uppgift och att byta ut dem på de cirka 1 800 svenska malmvagnarna 
var alltför kostbart och skulle innebära att de blev för tunga och ohanterliga. Dessutom skulle 
de ungefär 325 malmvagnar som ägdes av Norska Statsbanen också vara tvungna att 
modifieras och det skulle förmodligen inte ske utan svensk ekonomisk kompensation.93 De 
nya elektriska loken ansågs inte få besvär med svängningar beroende på att de inte hade några 
obalanserade delar och problemet med kommunikationen mellan loken kunde enkelt lösas 
genom att när exempelvis det ena loket bromsade så slogs strömmen automatiskt av i det 
andra.94

Hastigheten hos ångloken begränsades av att drivhjulen vid hög hastighet slog mot 
spåret på ett sådant sätt att skador på både spår och hjul kunde uppstå. Därför var den högsta 
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tillåtna hastigheten för ånglok fastställd till 40 km i timmen.95 Under utredningsarbetet inför 
elektrifieringen utarbetades färdkurvor där medelhastigheten för ångloken räknades ut. Enligt 
dessa beräkningar var medelhastigheten för malmtågen endast 25 km/h eller 63 % av dess 
maximala hastighet.96 För de eldrivna malmtågslokomotiven beräknades den högsta tillåtna 
hastigheten bli 50 km/h med en medelhastighet på 38 km/h. Vid de bandelar med högst 
stigning, 10 ‰, beräknades medelhastigheten för ånglok till 12 km/h medan motsvarande 
beräkning för elektriskt lok uppgick till 30 km/h.97  

 
Bild 3. R-lok 

 
Även generalstaben välkomnade en elektrifiering av Riksgränsbanan men med vissa 

förbehåll avseende kraftstationens framtida skydd. En risk med elektriska tåg ansågs vara 
kraftstationens centrala och avgörande betydelse. Blev den skadad skulle hela tågtrafiken 
lamslås. Något motsvarande hot fanns inte mot ångloken. Kolupplag och vattenstationer 
kunde placeras var som helst efter banan. Chefen för generalstaben K. G. Bildt framhöll dock 
att den ökade dragkraften och den höjda maximalhastigheten var önskvärda och 
”tillfredsställande ur militär syn.”98

Riksdagsmannen Th. Fürst var den enda personen i källmaterialet som aktivt 
motarbetade elektrifieringen av Riksgränsbanan. Han ansåg att banans kapacitet kunde ökas 
inom det befintliga systemet under förutsättning att inköp av så kallade Mallet-lokomotiv 
gjordes. Han skrev en motion i ärendet som behandlades av riksdagen. Mallet lokomotiv var 
enligt honom så starka att de utan problem kunde dra 30 malmvagnar och därigenom öka 
banans trafikförmåga med 33 %. De var dessutom bränslesnåla och medförde därmed en 
kolbesparing på 25 %.99 Dessa uppgifter tillbakavisades av chefen för civildepartementet, 
greve Hamilton, under den följande riksdagsdebatten i andra kammaren där själva 
propositionen samt Fürsts motion behandlades. Med uppgifter som tillhandahållits av 
Järnvägsstyrelsen påpekade Hamilton bland annat att lok av Mallet-typ både var dyrare och 
mer komplicerade än befintligt rullande materiel och därför inte lämpade sig för 
Riksgränsbanan. Fürsts yrkande på avslag av propositionen bifölls inte.100

 

Försökslokomotivet Z-31 
ASEA hade inte i någon större omfattning medverkat i den elektriska försöksdriften som 
bedrivits av Järnvägsstyrelsen. Efter egna försök i liten skala hade företaget 1904 byggt två 
stycken repulsionsmotorer på 25 hk vardera som kördes med likström. 1906 monterades dessa 
två motorer ihop på en mindre tvåaxlig järnvägsvagn, förseddes med instrument för körning 
med växel- samt likström och provkördes i Västerås med lyckat resultat. Loket ställdes 
därefter till Järnvägsstyrelsens förfogande och 1907 företogs några provturer vid Tomteboda. 
Problemet var att motorerna var för klena och inte egentligen klarade av att dra några vagnar. 
Vid denna tid inleddes dock diskussioner mellan ASEA och Järnvägsstyrelsen om en 
eventuell svensk produktion av ett tyngre lokomotiv.101  

Den 11 december 1907 kom ASEA med ett erbjudande till Järnvägsstyrelsen. De var 
villiga bygga ett elektriskt lokomotiv på egen bekostnad och risk som sedan skulle ställas till 
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Järnvägsstyrelsens disposition. Järnvägsstyrelsen erbjöds dessutom att köpa loket för 
självkostnadspris. Under konstruktionen skulle seriekopplade motorer prövas och jämföras 
med motorer av repulsionstyp. Förutom detta ville ASEA testa drift med både likström och 
växelström, allt för att kunna fastställa vilket system som var det bästa. Järnvägsstyrelsens 
önskemål skulle dock hela tiden beaktas. Anledningen till ASEA:s generösa erbjudande var 
att de ”[Vi] göra detta erbjudande för att i den mån det är oss möjligt, söka föra den Svenska 
industrien å det elektriska järnvägsområdet framåt och hoppas samtidigt, att Kungliga 
Järnvägsstyrelsen skall finna med sin fördel förenadt att antaga detsamma.”102

Efter detta erbjudande påbörjades en 
period med ansenlig korrespondens mellan 
de båda parterna. Redan 23 december 
skickades de första preliminära ritningarna 
från ASEA103 och den 17 januari gav 
Järnvägsstyrelsen klartecken till 
igångsättandet av projektet. 
Järnvägsstyrelsen skickade också med 
några av sina krav på konstruktionen.104 
För att förenkla utvecklingsarbetet så 
beslutades det i februari att ett program 
skulle utarbetas under ledning av 
ingenjörerna Öfverholm och Carlqvist.105  

 

 
Bild 4. Z-31. 

Detta var för övrigt en månad innan Öfverholm blev byrådirektör och innan de båda reste på 
den studieresa som ovan diskuterats. Under programarbetet kom de båda fram till att 
likströmmens fördelar inte uppvägde dess nackdelar. De antog bland annat att komplikationer 
med maskineriet skulle uppstå viket kunde leda till driftsstörningar. Växelström ansågs vara 
ett säkrare system och att svårigheter orsakade av spänningsvariationer enkelt kunde minskas 
med spänningsreglage. Vad det gällde motorsystem så ansågs kompenserade seriemotorer 
vara bästa lösningen men Öfverholm och Carlqvist lämnade den frågan öppen i avvaktan på 
egen konstruktion av en motor av Doppelgespeist typ. Denna nya motor hade utvecklats av 
både Siemens och General Electric och kunskapen om den i Sverige var nära nog 
obefintlig.106 Programmet blev färdigt i slutet av mars och gick under beteckningen 
”Bestämmelser rörande tillverkning af ett elektriskt lokomotiv för enfas växelström med 25 
perioder 15 000 volts spänning” Motorerna monterades på en boggi med endast en 
transformator.107 Den 24 april 1908 meddelade ASEA att de skulle ha loket klart om fem 
månader.108 Detta innebar med andra ord att loket skulle vara klart för leverans någon gång i 
september samma år. Så blev inte fallet.  

Efter två år av problem med batterier, fjädrar, lager och mycket annat kunde loket, som 
gick under arbetsnamnen försökslokomotivet eller elektromotivet, slutligen testas och 
levereras till Järnvägsstyrelsen. Efter att loket lämnade ASEAs verkstad undrade direktör 
Edström om Järnvägsstyrelsen godkände konstruktionen och var beredda att betala det 
uppgjorda självkostnadspriset som då uppgick till 80 000 kr för själva loket samt 7 500 kr för 
gjorda förändringar.109 Svaret från Öfverholm blev att loket inte kunde godkännas och att 
betalningen därför fick vänta. Anledningen var att motorerna överhettades.110 Några månader 
senare kom nya klagomål från Öfverholm: axeltrycket var för tungt för Riksgränsbanan, vilket 
var den sträcka där det har blivit bestämt att loket skulle sättas in.111 Efter nya omarbetningar 
och förändringar kunde loket fraktas till Kiruna under senvintern 1911. Lokets tyngd utgjorde 
fortfarande ett problem vilket innebar att transformatorn fick sändas separat.112  

År 1910 hade konstruktionen av lokomotivet blivit successivt förändrat på ett flertal 
punkter i förhållande till de ursprungliga planerna. Loket hade nu konstruerats med två 
motorer per boggi som genom kuggväxlar via en mellanaxel kunde förmedla kraften till 
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drivhjulen.113 Motorerna var utförda som kompenserade seriemotorer beroende på att detta 
medgav en lättare motor i jämförelse med en repulsionsmotor.114 Lokets totalvikt uppgick till 
71 265 kg vilket gav ett axeltryck på var och en av de fyra axlarna om 17 816 kg.115 Under 
stora delar av 1912 fortsatte brevväxlingen mellan ASEA och Järnvägsstyrelsen angående 
arbetet med att försöka få ned vikten på loket.116 Någon gång under perioden fram till slutet 
av 1913 återsändes loket dessutom till Västerås. Det går inte att utifrån det undersökta 
källmaterialet fastställa när detta inträffade.  

I ett brev till den ansvarige ingenjören på ASEA J. Körner påtalade Öfverholm i 
september 1913 att loket borde utföras med sex axlar enligt tidigare givna förslag. Dessutom 
ansåg han att kullager borde insättas i hjulen och att axlarna borde fastmonteras. SKF stod 
berett att utföra arbetet ”när som helst”.117 Edström ansåg samma år att de ekonomiska och 
tekniska förutsättningarna för projektet vid det laget hade förändrats så mycket sedan avtalet 
ingicks 1907 att nya förhandlingar borde inledas. De omfattande ändringar som verkställts 
samt de förändringar som Järnvägsstyrelsen önskade utförda medförde kontinuerligt ökade 
kostnader för ASEA.118

Den 16 december 1913 hade Järnvägsstyrelsen utarbetat ett nytt kontrakt där de bland 
annat krävde att lokets vikt skulle ned till 52 ton varav axeltrycket på den ena boggin skulle 
vara 15,5 ton och på den andra 10,5 ton. Maskinstyrkan skulle vara på 450 hk och loket kunna 
framföras i en medelhastighet av 55-60 km/h samt en maximal hastighet av 70 – 75 km/h. 
Efter leverans, som fastställdes till den 1 maj 1914, var det meningen att loket en gång per dag 
skulle kunna framföra ett persontåg om 120 ton mellan Kiruna och Riksgränsen på gängse 
körtid, vilket var 3 timmar och 5 minuter. Om loket levererades efter utsatt tid skulle 25 kr per 
söckendag (vardag) avskrivas från slutsumman 50 000 kr som utgjorde det totala priset för 
loket. Dessutom skulle leverantören stå för alla reparationskostnader under ett år från leverans 
datumet. Järnvägsstyrelsen ämnade betala slutlikviden sedan lokomotivet blivit ”avsynat, 
provkört och godkänt”.119

ASEA godkände det nya kontraktet men klarade inte av att leverera loket till den 1 maj 
1914 och under den följande brevväxlingen går det att utläsa en viss irritation mellan parterna. 
Under sommarmånaderna hade enligt Järnvägsstyrelsen leveransen försinkats på grund av att 
en oduglig hastighetsmätare installerats. ”Då det för Eder själva är välbekant att apparaten 
ifråga är oduglig, förefaller Edert tillvägagångssätt minst sagt märkvärdigt. … betalning enligt 
kontraktet kommer att erläggas först efter godkänd leverans.”120 Men problemen stannade inte 
vid detta. Loket, som nu fått den officiella beteckningen littera Z, n:r 31 eller Z-31121, hade 
också en feldimensionerad kompressor vilket Järnvägsstyrelsen ansåg enkelt kunde rättas till 
genom att byta ut den med en från ett annat lok som då stod på en utställning. De första 
breven i detta ärende skickades i januari men i oktober hade Järnvägsstyrelsen fått nog och 
ordnat saken själv med ökad irritation som följd: ”Det har därför ej nu funnits någon annan 
utväg än att utbyta den, och då vi av erfarenhet veta, att vi ej kunna vänta någon skyndsam 
behandling av denna sak från Eder sida, hava vi naturligen ej haft annat val än att själv ordna 
den. Vad slutligen ansvar beträffar, så hava vi fått den uppfattningen, att Ni söka göra allt för 
att bli befriade från sådant.”122

Efter att Z-31 hade besiktigats i ASEA:s verkstad i slutet av augusti123 avgick den för 
andra gången från Västerås med destinationen Kiruna124 I mitten av september provkördes 
loket på sträckan Kiruna – Riksgränsen och en mängd mekaniska och tekniska fel påtalades 
återigen.125 Nya provkörningar genomfördes i oktober där det visade sig att ytterligare 
justeringar krävdes. Bland annat blev det en kortslutning vid en inbromsning samt att 
strömbrytare 1 och 2 hakade upp sig. Loket fungerade för övrigt bra.126  

Redan i september ville ASEA erhålla full betalning för lok Z-31 men på grund av vad 
som stipulerats i kontraktet betalades ingenting ut förrän i december 1914 då 33 000 kr 
utbetalades av Järnvägsstyrelsen trots att loket ännu inte godkänts.127 ASEA ansåg för övrigt 
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att den reduktion på priset till följd av den försenade leveransen inte borde verkställas på 
grund av att nya krav hade förlängt arbetet med loket samt att nyinförskaffat material som ej 
funnits med i kontraktet bekostats av dem. Enligt dem borde summan av detta uppgå till 
ungefär samma belopp som vitet. Som sista skäl anger de att detta redan blivit en förlustaffär 
för dem genom att deras kostnad för loket blivit betydligt högre än det satta priset.128  

I början av februari 1915 kunde lokomotivet Z-31 till sist godkännas för drift med 
personvagnar på Riksgränsbanan.129 Loket klarade då att dra den fastställda vikten av vagnar 
samt framföra dem snabbare än vad kontraktet krävde med sin maximalhastighet på 105 
km/h.130  
 

De kontrakterade loken 
Enligt det kontrakt som tecknades mellan Järnvägsstyrelsen och Siemens/ASEA per den 12 
juli 1910 angående arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering fastställdes det att 
Siemens/ASEA skulle tillverka 13 malmtågslokomotiv samt två snälltågslokomotiv. Det 
tecknades ett nytt avtal mellan Kungliga Järnvägsstyrelsen och firmorna efter det riksdagen 
fattade det formella beslutet om att bifalla elektrifieringen av Riksgränsbanan. Kontraktets § 2 
fastställde att de beställda lokomotiven skulle vara på plats i Kiruna, i fullt driftsäkert skick, 
senast den 1 juni 1914. Det stipulerades vidare att ett malmtåg med en last om 1 855 ton 
skulle kunna framföras av ett dragande samt ett påskjutande lokomotiv. Att loken skulle 
kunna genomföra två transporter per dag under sex dagar i följd samt på årsbasis ha 
tillryggalagt 90 000 km.131

Malmtågslokomotiven planerade man att utföra som dubbellok, det vill säga att två 
identiskt likadana lok sammankopplades så att det såg ut som ett. Detta medgav att ett skadat 
lok utan vidare problem kunde bytas ut mot ett annat likadant lok som fungerade som 
reserv.132 Totalvikten av loket skulle uppgå till omkring 90 ton och för att klara 
Riksgränsbanans högsta axeltryck som var satt till 16,7 ton så utrustades loken med sex axlar 
med ett tryck på endast 15 ton per axel. När det gällde valet av motor ville konstruktörerna 
prova nya lösningar. Istället för att använda det vanliga systemet som innebar att sex motorer 
på vardera 270 hk monterades i varje lok så skulle man här endast använda sig av en stor 
motor. Fördelen med detta var att så kallad kugghjulsutväxling kunde undvikas samt att lokets 
tyngdpunkt kunde höjas vilket medgav en mjukare gång.133 Hastigheten för malmtågsloken 
bedömdes bli 50 km/h och för snälltågsloken 100 km/h.134  

Enligt en uppgörelse mellan de två partnerna skulle Siemens ansvara för leveransen av 
elva malmtågslokomotiv och ASEA för leveransen av de resterande två 
malmtågslokomotiven samt de två snälltågslokomotiven.135 Medan ritningarna samt den 
elektriska utrustningen utformades gemensamt av firmorna med överinseende från 
Järnvägsstyrelsen så sköttes monteringen av de mekaniska delarna som ramverk, hjul, axlar, 
korg samt bromsutrustning av Vagn- och Maskinfabriken AB i Falun.136  

Efter kontraktets tecknande utformades ritningarna av loken under två år vid 
skrivborden i Berlin, Västerås och Stockholm. Ritningarna skickades mellan alla parter för 
godkännande och synpunkter men i januari 1912 ansåg Järnvägsstyrelsen att detta inte kunde 
fortgå utan att arbetet var tvunget att effektiviseras. Som ovan diskuterats hade firmorna inte 
vid den här tiden inrättat den byrå i Stockholm som de kontraktsenligt var skyldiga att 
uppföra. Detta påtalades av Pegelow och Öfverholm i ett brev till Siemens i Berlin: ”Slutligen 
anser sig Kungl. Styrelsen böra ånyo erinra om de stora tidsförluster som uppstå genom den 
pågående vidlyftiga mindre fruktbärande korrespondensen, som har blifvit en följd af att den 
öfverenskommna byrån ej blifvit inrättad i Stockholm.”137  

Ett problem som orsakade en del huvudbry och oenighet mellan firmorna och 
Järnvägsstyrelsen var att lokens totalvikt eventuellt skulle komma att ökas på grund av att det 
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verkade som om skyddsanordningarna samt den mekaniska delen blivit tyngre än vad de 
tidigare antagit. För att lösa detta ansåg Järnvägsstyrelsen att lokomotiven skulle utföras med 
”ledareaxlar”. Järnvägsstyrelsen, till skillnad mot Siemens, var övertygad om betydelsen av 
dessa för projektets framgång. ”Styrelsen hemställer, att Ni ännu en gång ville taga denna sak 
under allvarlig ompröfning och vill särskildt betona, att de svårigheter, som skulle 
uppkomma, i händelse att Ni misslyckades, säkert skulle blifva synnerligen kännbara för 
Eder.” 138

 

 
Bild 5. Oa lok. 

 
Siemens i Berlin ansåg vidare att den svenska lokomotivfabriken i Falun inte kunde 

konstruera lokomotiven lika lätta som det gick att göra i Tyskland. Mot denna insinuering att 
flytta produktionen till Tyskland varnade Järnvägsstyrelsen. De menade istället att 
anledningen till att de tyska fabrikerna kunde bygga lättare lok berodde på att de inte blivit 
informerade om de kravspecifikationer som ställts. En varning utfärdades dessutom mot 
”sträfvan att bygga lokomotiven lätta med risk att uppoffra deras duglighet och 
varaktighet”.139 Men det fanns tillfällen då importerat material godtogs av Järnvägsstyrelsen 
och kontraktet medgav även detta. Enligt ett beslut från oktober 1912 fastställde 
Järnvägsstyrelsen att utländskt material som levererades i utbyte mot svenskt material som ej 
uppfyllt kontraktets bestämmelser inte skulle omfattas av kontraktets §12 rörande inköp av 
utländskt material.140  

Ett tillfälle där Järnvägsstyrelsen medgav inköp av utländskt material var när Vagns- 
och Maskinfabriks AB i Falun ville köpa plåt till ramverken från tyska producenter istället för 
att köpa dem av Strömsnäs Jernverks Aktiebolag, som var den enda svenska tillverkaren av 
denna typ av stor plåt. Anledningen var att priset för den svenska plåten var 33 % högre än 
motsvarande tyska om endast frakten (inte tull) inkluderades. Järnvägsstyrelsen vände sig till 
Strömsnäs Jernverk med ett ytterligare anbud där de skulle få kontraktet om de sänkte priset 
till halva mellanskillnaden.141 Anbudet avvisades av det svenska företaget och en förfrågan 
gick istället till Phoenix Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb i Düsseldorf. De 
skulle ges uppdraget under förutsättningen att de följde de krav som Järnvägsstyrelsen 
uppställt.142  

Vid en konferens som hölls i Stockholm den 17 mars 1912 överlämnade firmorna en 
förslagsritning över malmtågslokomotiven till Järnvägsstyrelsen för godkännande.143 Några 
dagar efteråt hade Järnvägsstyrelsen studerat ritningen men det visade sig att den inte kunde 
godkännas i sin dåvarande utarbetning. Istället krävdes det tio förändringar innan eventuellt 
godkännande kunde ges.144 Dessa krav hörsammades emellertid inte genast av firmorna och 
diskussionen angående utförandet av ritningar och konstruktion fortsatte in i det följande året. 
I december 1913 förlängdes leveranstiden till följd av bland annat de delade meningarna kring 
antalet axlar på lokomotiven.145
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Under våren 1914 började loken till sist ta form i de mellansvenska verkstäderna och när 
det första loket skulle testas i Falun skickades ingenjör Hugo Rahmberg för att övervaka 
Järnvägsstyrelsens intressen och verkställa provningen.146 Sedan 1 april 1912 hade han haft 
tjänstledigt från sin befattning som underingenjör vid elektrotekniska byrån och arbetat med 
konstruktionen av lokomotiven på plats i firmornas verkstäder.147 I oktober påföljande år 
förflyttades han till Kiruna och tillträdde en tjänst som underingenjör vid revisionsverkstaden. 
Rahmberg skulle dessutom fungera som medhjälpare till maskiningenjören.148

De första loken som anlände till Kiruna var malmtågslokomotiven 0-1 och 0-2 vilka 
ankom den 30 april 1914. Loken hamnade omedelbart i verkstaden för montage av 
transformatorer och motorer, vilka hade skickats separat. En vecka senare provades bland 
annat manövreringen på 0-2 av Rahmberg som inte kunde finna något att anmärka på.149 
Olika tester av strömspänning, reläslutare, kompressorer och ventilation avlöste varandra och 
enligt ingenjör Bildt skulle den första provkörningen kunna genomföras den 5 eller 6 juni.150 
Detta justeras senare av Hedin som fastslår att provkörningen skall ske söndagen den 7 
juni.151 Efter att provkörningarna väl kommit igång kom besked från Stockholm att en daglig 
rapport skulle sändas där allt av intresse skulle nedtecknas. Provkörningarna skulle dessutom 
utföras så ofta som möjligt och Hedin och Rahmberg skulle turas om att verkställa dessa. 
Anledningen till det var att en av dem alltid skulle finnas till hands för att driva övriga 
arbeten.152

Trots att provkörningarna kommit igång så fanns det fortfarande problem med 
leveranstiderna. Enligt kontraktet skulle det första lokomotivet anlända Kiruna för montage 
redan den 11 april. Därefter skulle ett nytt lok följa var fjortonde dag. Med en montagetid på 
två veckor beräknade Järnvägstyrelsen att det skulle ha funnits sex lokomotiv i Kiruna, varav 
fem driftfärdiga, i mitten av juni. I själva verket så fanns det bara tre lok i Kiruna varav inget 
var fullt driftfärdigt enligt Öfverholm och Axel Granholm, den nye generaldirektör som 
efterträtt Pegelow. I ett brev adresserat till Siemens i Berlin hotade styrelsen med vite enligt 
kontraktet vid ytterligare försening av leveransen.153  

 

 
Bild 6. Pa-lok. 

 
I slutet av oktober hade Siemens levererat nio utav sina elva kontrakterade lok och det 

tionde var på väg från Falun. Monteringen i Kiruna var inte genomförd på alla loken och en 
motor samt två transformatorer väntades från Tyskland.154 I augusti 1914 utbröt Första 
Världskriget men Järnvägsstyrelsen ansåg inte att detta borde innebära några större problem i 
och med att materialet från Tyskland kunde skeppas med svenska färjor mellan Sassnitz och 
Trelleborg. De var dessutom villiga att betala Siemens för all materiel som eventuellt 
förlorades på grund av minor och kapningar.155
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I oktober var endast lokparen 05-06 samt 07-08 iordningställda för körning medan 01-02 
samt 03-04 genomgick service. Dessutom väntade personalen i verkstaden på de delar till 
motstånden till reläslutarna som förhoppningsvis skulle anlända inom kort.156 ASEA:s första 
malmtågslokomotiv 023-024 anlände den 6 oktober och Z-31 hade funnits på Riksgränsbanan 
sedan den 9 september.157 Det första snälltåget P-27 skulle avgå från Falun den 26 oktober 
och det innebar att två av ASEA:s lok ännu inte levererats vid oktober månads utgång.158 De 
färdigt konstruerade loken kom inte att bli så annorlunda mot vad som planlagts. 
Malmtågslokomotiven kom att konstruerats med utgångspunkt för en högre 
maximalhastighet, 60 km/h mot planerade 50 km/h. Loken försågs med sex drivaxlar vilket 
gjorde att axeltrycket hölls inom det fastställda för Riksgränsbanan.159  
 

Provkörning med 40-vagnars tåg 
I Norrskensflamman kunde läsarna i juli 1914 för första gången se en bild på ett av de nya 
elektriska lokomotiven som var i drift vid Riksgränsbanan. Enligt bildtexten skilde sig detta 
nya lok sig ”ojämförligt från ’ånghästarna’. Snarast liknar det en vanlig personvagn”.160 
Norrbottens-Kuriren publicerade en bild av banan i början av samma månad där det stod att 
elektrifieringen nu var färdig men att ström ännu inte kunde tagas från Porjus.161

Så fort de första loken visade sig driftsäkra påbörjades de första körproven med vagnar. 
I juli månad prövades om det då anlända loket klarade av att dra 20 tomma vagnar i stigning 
1:10 med en hastighet av 40 km/h. En viktig detalj i ett brev från Öfverholm till Hedin var att 
det frågades hur starten var vid 16 000 volt. Detta innebar att det från och med sommaren 
1914 utfördes prov med 16 000 volt istället för det tidigare stipulerade 15 000 volt.162 
Parallellt med dessa prov nyttjades ånglok under hela sommaren framförandes 40 eller 46 
malmvagnar. Dessa tåg kördes med ett lok framtill och ett baktill utan att några större 
problem uppstod. De lokförare som framförde tågen ansåg att detta sätt var det lämpligaste.163

Järnvägsstyrelsen hade uppsatt som mål att varje tågsätt skulle bestå av 40 malmvagnar 
samt en tvåaxlig konduktörsvagn med en totalvikt av 1 855 ton. För att de ökade transporterna 
på linjen skulle klaras var åtta sådana tågsätt tvungna att avgå från Kiruna per dag. Efter 
omkoppling i Riksgränsen skulle de tomma vagnarna som kommit från Narvik återföras till 
Kiruna. Järnvägsstyrelsen räknade med att sträckan Kiruna – Riksgränsen skulle ta 3 timmar 
och 20 minuter medan resan tillbaka skulle ta 2 timmar och 56 minuter i och med att ett 
tomvagnståg om 455 ton samt ett lokomotiv på tomgång skulle dragas.164 Hedin var inte säker 
på att beslutet att använda sig av 40 vagnar var det rätta. I ett brev till Öfverholm föreslog han 
att det borde vara fördelaktigare att använda ett lokomotiv med 28 vagnar. Med en drift om 
280 dagar per år skulle transportkvantumet då komma upp till 6 000 000 ton vilket var mer än 
vad som planerats för.165 Järnvägsstyrelsens beslut stod dock fast och försöken fortsatte.  

Bakgrunden till Hedins utspel var de problem som uppstått vid försöken med 40 vagnar. 
Precis som fallet var med ångloken så orsakade även elloken koppelbrott och slitningar. Det 
visade sig att dragkraften på det första kontrollerläget var för kraftigt, 14 ton per lok mot 5,6 
ton enligt det överenskomna. Vidare måste bromsarna slås igång mjukare på grund av tågens 
stora vikt.166 Detta påtalades av Järnvägsstyrelsen i ett brev till Siemens daterat den 14 
november 1914. De ansåg att den tidsödande ändringen av transformatorerna och luftbromsen 
var beklaglig samt att fram tills detta var ordnat fick försök endast ske med ett lok om 28 
vagnar.167 Mindre än en vecka senare kunde försöken med 40 vagnar återupptas. För att 
komma tillrätta med problemen testades tre olika sätt att framföra tågen. Det 
experimenterades med två dragande lok, ett dragande lok med ett lok efter den tionde vagnen 
samt, det från början planerade, ett dragande och ett påskjutande lok.168  

Vid försöken som genomfördes med två dragande lok kopplades dessa ihop och kördes 
med enbart en kontroller. Det innebar bland annat att det bara var det första loket som 
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lämnade bromsluft till tåget. För att minska trycket på kontaktledningarna, som uppstod i och 
med att byglarna vid denna typ av körning stod så nära varandra, gjordes en förbindelse 
mellan första lokets bakre bygel och andra lokets främre. Detta medgav att loken kunde köras 
med endast tre eller till och med två byglar uppe.169 Med två dragande lok erhölls dock alltför 
stor dragkraft. Under en provkörning i november slets exempelvis kopplen sönder vid två 
tillfällen mellan Kiruna och Rensjön. Dessutom rätade lokens dragkrokar ut sig till obetydligt 
mer än 90-graders vinkel. En annan provkörning samma månad resulterade i två avslitna 
koppel samt en avsliten dragstång mellan Rautas och Rensjön. Problemen uppstod framför allt 
vid start och inbromsning.170 Med ett dragande lok och ett lok efter den tionde vagnen 
uppstod andra svårigheter. När det första loket drog på vid start så fortplantades en stöt genom 
de tio första hoptryckta vagnarna. Detta ryck fortplantade sig genom det andra loket och 
medförde koppelavslitning hos den första vagnen i det sträckta tåget beroende på det motstånd 
som de resterande vagnarna utgjorde.171 Det stod ganska klart att denna metod inte innebar 
någon lösning på problemen som fanns. 

Den tredje formen av försök som innefattade ett dragande och ett påskjutande lok skulle 
visa sig vara bäst lämpad för driften efter att vissa modifieringar gjorts. Genom att bland 
annat sammankoppla de båda lokomotiven med en ledning kunde samband upprättas vilket 
underlättade kommunikationen mellan lokförarna i de båda loken. Hedin ansåg dessutom att 
det var viktigt att utarbeta vissa regler vid körning172 och Rahmberg ansåg att lokförarna efter 
tillräcklig övning skulle komma att klara av problemen vid bromsningen.173 Det visade sig 
nämligen att kopplen framför allt brast vid tre tillfällen: vid start, under gång på banan vid 
brytpunkter samt vid lossning av bromsarna under gång. Men det fanns lösningar att tillgå. 
Genom att starta det sista loket först undveks de ryckningar som annars ofta uppstod vid 
igångsättningen. En annan lösning var att låta det bakre loket hela tiden köra med pådrag 
förutom vid bromsning. Detta motverkade ryckningar under gång. Det fanns dessutom 
möjlighet att använda sig av den hjälpledning som användes till att minska bromstrycket. 
Konstruktionen av hjälpledningen förbättrades av lokförare Adolfsson och detta visar att det 
fanns möjlighet för vanliga anställda att påverka utvecklingen.174 Adolfsson blev senare 
tilldelad en gratifikation om 300 kr för sitt bidrag till att öka driftsäkerheten på banan.175

I slutet av november 1914 uppstod en konflikt mellan firmorna och Järnvägsstyrelsen 
som medförde att ström inte fick släppas på i ledningsnätet vare sig från LKAB:s 
omformarestation i Kiruna eller från Porjus176, som varit i drift sedan den 6 november. Vad 
tvisten gällde framgår inte av det undersökta källmaterialet men frågan var så pass allvarlig att 
järnvägsstyrelsen funderade på att kassera hela anläggningen enligt §15 i kontraktet.177 I 
januari verkade dock problemet vara löst och strömmen slogs på den 17 samma månad. Under 
denna period hade kontinuerliga försök utförts med ånglok.178

 

Invigning och nya Problem 
Under januari månad 1915 visade det sig att det fortfarande fanns många problem med de 
levererade loken. Generaldirektör Granholm begärde att den elektriska tåg driften skulle 
upptas för gott den 20 januari men att endast tåg om 20 vagnar skulle avgå till en början.179 
ASEA:s båda snälltågslokomotiv hade vid det här laget anlänt (P-27 och P-28) till Kiruna. 
Vid provkörning uppvisade motorerna tendenser till gnistring. ASEA hade hävdat att deras 
motorer skulle vara bättre än de Siemens hade levererat till malmtågsloken. Detta menade 
Järnvägsstyrelsen inte stämde utan att snarare det motsatta rådde. De krävde att ändringar 
skulle utföras.180 En annan incident orsakades av att P-28 inte hastigt nog följde 
kontaktledningens höjdvariationer. Denna olycka medförde inga större skador men 
kontaktledningarna vid två sektioner fick kontrolleras och justeras för att undvika liknande 
missöden i framtiden.181
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Under den officiella invigningen av Porjus kraftstation och den elektrifierade 
Riksgränsbanan inträffade ytterligare ett missöde. Invigningen var bestämd till den 8 och 9 
februari och en mängd ditresta dignitärer skulle närvara, bland annat statsrådet och chefen för 
civildepartementet von Sydow samt en mängd riksdagsmän och höga tjänstemän.182 Det var 
meningen att P-28 skulle köra invigningståget den 9 februari men ASEA:s ingenjör Körner 
ville inte vara med om det. När Öfverholm fick höra detta från Hedin föranledde det ett syrligt 
brev: 

 
Hör av Hedin att Du ej vill vara med om att köra invigningståget, som tyvärr kommer att väga 300 
ton, med P-28. Hastigheten blir ej stor i medeltal. Varför skulle det då ej gå? Motorn skall ju vara 
större än godstågslokens. Var och en sådan drar ju i trafik 10 lastade malmvagnar eller 460 ton. 
Om snälltågsmotorn vore lika stor borde den således draga 320 ton åtminstone. När han nu skall 
vara större, varför drar han då ej mer än 200 ton? Det var tydligen en stor olycka att Ni fingo efter 
Eder vilja bygga en s.k. större motor. Begrunda detta. I värsta fall få vi väl köra besiktningståget 
med ånglok. Men det vore väl ej trevligt. 
Vännen183

 
Det visade sig att Körners farhågor besannades men på ett något oväntat sätt. På färden upp 
till Riksgränsen brast en av kontaktledningens kablar och fastnade i tåget som avstannade 
endast två kilometer från destinationen.184 Efter att ha skickat bud på ett ånglok anlände 
gästerna till järnvägshotellet tre kvart försenade och efter kaffet förklarade Öfverholm vad 
som inträffat men att det inte förelåg någon fara i och med att strömmen avslagits.185  

Ett vanligt återkommande problem som orsakade irritation hos Öfverholm var att 
transformatorerna på loken gick sönder. P-27 fick bland annat bogseras till Kiruna efter ett 
sådant haveri den 24 februari. Transformatorn skickades ner till Västerås och i det 
medföljande brevet menade Öfverholm att ASEA inte denna gång kunde skylla på Siemens. 
Han krävde vidare att alla transformatorer skulle ses över samt att den till P-27 skulle 
kontrolleras i Västerås av personal från SJ innan den åter sändes till Kiruna.186 I ett brev till 
Körner dagen efter skriver Öfverholm: ”Transformatorerna måste nu alla iordningställas i 
Västerås, och har jag givit order om att den sista också skall nedsändas. Sedan de 
iordningställts, skola de av oss provas. Det är ofattbart att Ni kunnat finna det lämpligt att 
fuska så som Ni gjort i detta fall.”187 I ett underdånigt svar meddelar Körner att ”det hela är 
mycket ledsamt”.188

Under hösten skulle dock ytterligare en oenighet uppkomma mellan Öfverholm och 
Edström angående snälltågslokomotiven. P-27 klarade vid två tillfällen i augusti inte av att 
dra persontåg uppför backen vid Torneträsk trots att vikten understeg 200 ton.189 Under en 
inspektionsfärd i oktober hängde dessutom en reläslutare upp sig och det föranledde 
Öfverholm att påtala att snälltågslokens manöversystem inte var driftsäkra utan måste ändras. 
Enbart P-27 hade haft tio fel under året.190 I ett brev undertecknat med ”Din tillgifne vän” 
svarade Edström på kritiken. Han menade att de fel som hittats hade åtgärdats samt att de 
många gånger berott på rena fabrikationsfel som ASEA inte kunde lastas för. Vidare menade 
Edström att han inte kunde tillmötesgå Öfverholm på kravet om att byta ut 
manöversystemen.191 Öfverholm finner, å sin sida, att det var mycket ledsamt att Edström inte 
ville hjälpa till med att få loken i ordning.192 Efter denna inledande korrespondens följde en 
mängd brev där missuppfattningar om huruvida P-27 kört 50 000 km eller ej blandades med 
ursäkter och syrliga kommentarer. Öfverholm menade att driftstörningarna berodde på 
olämplig konstruktion193 medan Edström påstod att loken var driftsäkra.194 Efter den 26 
november var dock båda snälltågsloken tagna ur drift på grund av fel. I det sista brevet som 
undersökts angående detta ärende avslutar Öfverholm med att be Edström att hjälpa till: ”Jag 
vore Dig därför mycket tacksam om Du nu ville taga hand om denna sak och laga att den blir 
ordnad så att tillfredsställande driftsäkerhet erhålles för snälltågsloken.” Brevet var signerat 
”Vännen”.195
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Den 28 februari igångsattes återigen försöken med 40 vagnars tåg och dessa försök 
pågick ända fram till 20 maj då de måste nedläggas på grund av att det inte fanns att tillgå 
tillräckligt stor mängd kolborstar till motorerna*. Den minskade importen var en direkt följd 
av kriget.196 I början trafikerade både elektriska lok och ånglok linjen parallellt men från och 
med mars månad bedrevs all trafik med elektrisk drift. Den 17 maj återinsattes dock ånglok i 
driften på grund av nämnda brist på maskinkol.197 Under denna provperiod visade det sig att 
lokförarna blev skickligare ju större erfarenheter de skaffade sig och Hedin menade att 
framförandet av 40- vagnars tåg ”erbjuder numera … inga större svårigheter”.198 I flera av de 
veckorapporter som skickades till Stockholm påtalade han att den elektriska driften såg 
lovande ut samt att den i perioder fungerade ”synnerligen tillfredsställande”.199 I mitten av 
april fanns det exempelvis tio malmtågsdubbellokomotiv och ett snälltågs lokomotiv att tillgå. 
Detta innebar att endast tre malmtågsdubbellokomotiv, ett snälltågslokomotiv samt Z-31 var 
på reparation.200  

I början av juli hade Järnvägsstyrelsen kommit i besittning av ett större parti med 
motorkol av fransk typ och i Kiruna fanns 1 450 Le Carbone kol samt att det inväntades 
ytterligare 6 550 av samma sort. Dessutom hade ett parti om 4 000 G.S. kol lämnat fabriken i 
Paris.201 Detta medgav att den elektriska provdriften kunde återupptas den 14 juli med fyra 
malmtåg och två persontåg per dag. Kontraktet ändrades även till att trafiken skulle bestå av 
fyra till åtta malmtåg per dag, detta till följd av den osäkra situationen som kriget gav upphov 
till.202 I mitten av juli var alla lok utom ett malmtågslok med trasig transformator 
färdigreviderade och driftdugliga.203 Den 13 september gjordes slutbesiktningen av 
Riksgränsbanan och trots att en mängd ändringar påtalades204 beslöt Järnvägsstyrelsen den 28 
september att den kontrakterade garantitiden skulle ta sin början den 1 oktober 1915.205

Krigets inverkan på malmtransporterna blev efterhand alltmer uppenbara. Mellan 1 
oktober 1915 till 30 september 1916 fraktades endast 1 104 000 ton malm över Riksgränsen 
mot det stipulerade 3 200 000 ton. Under samma period skeppades 3 000 000 malm från 
Svartön i Luleå. Transporten dit hade skett med ånglok och kolpriserna hade till följd av 
kriget skjutit i höjden.206 En följd av detta blev att energiförbrukningen för den elektriska 
driften kraftigt understeg den i kontraktet garanterade nivån. Järnvägsstyrelsen ansåg 
dessutom att det var svårt att avgöra om loken hade uppfyllt de garanterade 
lokomotivkilometer per år som reglerades i kontraktet. Även detta ansågs vara orsakat av 
kriget. Oa-loken skulle dock visa sig livskraftiga och användes ända fram till 60-talet då de 
började utrangeras.207 En riktig trotjänare gick därmed i graven.  

Järnvägsstyrelsen var trots allt helt övertygad om att anläggningen skulle komma att 
fullt motsvara och i vissa fall överträffa de förväntningar som ställdes på den. Trots att inte 
fullständiga utvärderingar kunnat göras så ansåg Järnvägsstyrelsen att de visste tillräckligt för 
att kunna förorda en fortsatt elektrifiering av Malmbanan ner till Luleå.208 På Luciadagen 
1915 bildades en kommitté för att utarbeta förslag till åtgärder för att elektrifiera linjen Kiruna 
– Svartön. Utgångspunkten var att samma strömstyrka, 15 periodig enfasström med 16 000 
volts spänning, skulle användas på hela Malmbanan.209 1917 löstes firmorna från sin garanti 
och det innebar nya förändringar. Kontraktet ändrades åter det året så att ett lok hade tillåtelse 
att framföra ett tåg om 30 vagnar.210 1920 tog riksdagen ett beslut om att installera ytterligare 
ett enfasaggregat i Porjus som hade kapaciteten att ge elkraft till hela Malmbanan, från Luleå 
till Narvik.211 I juni 1922 var arbetet genomfört och banan ner till Svartön elektrifierad.212

 

                                                 
* Se bilaga för redovisning av totala antalet körda km per lok under perioden 19 jan- 20 maj 1915. 
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Ånga eller el? -Att hålla kostnaderna nere 
 
Ett viktigt incitament för att införa ny teknik kan vara möjligheten den ger att på sikt förbättra 
den ekonomiska bärkraften hos ett företag. En högre grad av automatisering inom ett 
befintligt system kan exempelvis innebära att personaltätheten reduceras vilket minskar 
utgifterna. Det kan också innebära att en effektivisering kommer till stånd som kan ge ökade  
intäkter. Vid LKAB:s gruva i Kiruna har automatiseringen och fjärrstyrningen av transporter 
under jord bland annat resulterat i en minskning av personalstyrkan.213 ”I dag sitter tågledarna 
i styrcentralen på 775 meters avvägning under jord och övervakar den tredje generationen 
förarlösa tåg.”214 Det krävs inte längre att tågförarna finns på plats vid varje tågsätt utan nu 
sker övervakning och kontroll från en annan plats samt utförs av färre anställda än tidigare. 

Förarlösa tåg i persontrafik har visat en annan tendens. Både DLR och Metro har 
avlägsnat den traditionelle tågföraren från sin verksamhet. De förarlösa tågen körs och 
övervakas via automatiska system precis som i fallet med LKAB men det finns fortfarande 
anställd personal på varje tågsätt för att ta hand om passagerarna.215 Personal kan dessutom 
vid behov ta över styrningen och köra manuellt. Vid DLR heter denna nya personalkategori 
”Passenger Service Agent”216

Det finns givetvis andra ekonomiska faktorer som påverkar vid införandet av ett nytt 
tekniskt system. Att förändra eller introducera ett system innebär inte bara att intäkter kan 
komma att öka eller att utgifter kan komma att reduceras. En systemförändring innebär också 
kostnader av olika slag. En utgiftspost kan uppstå till följd av upphandling av ny materiel. En 
annan kostnad kan uppstå i förbindelse med att det befintliga systemet måste anpassas för att 
bli kompatibelt med den nya materielen. Under de diskussioner som fördes kring 
elektrifieringen av Riksgränsbanan stod ekonomiska spörsmål som dessa i fokus.  
 

Upprustning inom befintligt system 
Det var nödvändigt att öka trafikförmågan vid Riksgränsbanan till följd av de avtal som 1907-
08 slutits mellan staten och LKAB, Aktiebolaget Gellivare malmfält samt Trafikaktiebolaget 
Grängesberg – Oxelösund angående ökad brytning av malm. Enligt utförda utredningar kunde 
banan med den dåvarande utformningen av ångdrift klara årliga transporter om 3 000 000 ton 
malm men det var inte tillräckligt. Beräkningar visade att denna transportmängd skulle 
överstigas redan 1913 för att 1918 uppgå till 3 850 000 ton.217 1907 sköttes transporterna på 
Riksgränsbanan med 15 Ma-lok och 17 av andra modeller.218

Att öka transporterna inom det befintliga systemet skulle därmed inte låta sig göras utan 
att vissa investeringar i både anläggningar och rullande materiel gjordes. Järnvägsstyrelsen 
hade redan 1909 begärt ett anslag om 1 000 000 kr av riksdagen för upprustningsarbeten.219 
Detta belopp skulle betalas ut 1910 och användas till de första arbetena med att anlägga ett 33 
km långt dubbelspår mellan Stordalen och Torneträsk. Arbetet beräknades pågå i tre år fram 
till 1912 och den totala kostnaden uppgå till 3 000 000 kr. Underhållskostnaden per år 
uppskattades till 60 000 kr.220 Även den långa Nuolja-tunneln mellan Abisko och Björkliden 
krävde nya investeringar vid bibehållen ångdrift. För att komma till stånd med den kraftiga 
rökutvecklingen i tunneln behövde den utrustas med en ventilationsanläggning som 
beräknades kosta 120 000 kr. Denna anläggning skulle ge en årlig driftskostnad på omkring 
8 000 kr exklusive ränta och amorteringar.221 Järnvägsstyrelsen räknade vidare med att nya 
anläggningar för vatten- och koltagning skulle behöva uppföras utefter linjen vid ångdrift.222 
Det hade dessutom projekterats för en kraftstation vid Abiskojock som när den var färdig 
skulle förse Abisko station samt Nuoljatunneln med belysning.223
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Redan i maj 1908 sammanställde Hugo Rahmberg ett PM på uppdrag från 
Järnvägsstyrelsen angående elektrisk drift av Riksgränsbanan. De premisser han arbetade 
utifrån var att den totala transportmängden malm var 3 300 000 ton vilket skulle fraktas med 
12 malmtåg om 28 vagnar dagligen enligt en fastställt tidtabell. Dessutom skulle 2 persontåg 
avgå dagligen med ytterligare 2 snälltåg tre dagar/vecka under sommaren. Hela malmtågets 
vikt skulle uppgå till 1 400 ton och framföras med en medelhastighet av 35,5 km/h mellan 
Kiruna – Abisko och 22,5 km/h mellan Abisko – Riksgränsen. Rahmberg kom fram till att det 
för denna trafik med bibehållen ångdrift skulle krävas: 
 

18 Ma-lok á 80.000  kr.  1.440.000 
9 R-lok á 95.000    855.000 
3 L-lok á 60.000    180.000 
8 N-lok á 50.000    400.000 
1 motorlok    30.000 
   Summa Kronor: 2.905.000 

 
Med 4 % ränta samt 4 % amortering uppskattades den årliga kostnaden till 232 000 kr.224 Det 
fanns dock de som inte ansåg att dessa beräkningar var alldeles riktiga.  

En av dem var Lindström, placerad vid V-distriktet i Luleå, som fick i uppdrag att yttra 
sig över rapporten. Han menade att antalet lok kunde nedbringas i jämförelse med Rahmbergs 
förslag. Mellan Kiruna och Abisko borde 15 Ma-lok vara tillräckligt för de beräknade 
avgångarna om tolv tågsätt per dag. Av dessa lok skulle tio vara i daglig tjänst medan de 
övriga fem var avställda för reparation, revision och spolning. Att samma uppgift kunde 
uträttas med färre lok förklarades genom att vissa lok kunde köra tre turer dagligen på grund 
av att den tid som Rahmberg beräknat för uppehåll på vändstationer betydligt kunde 
reduceras. Av samma grund kunde antalet R-lok minskas till 8 för transporterna mellan 
Abisko – Riksgränsen.225  

I propositionen som senare lades beräknades det att 37 lok skulle komma att krävas för 
att klara transporter om 3 000 000 ton malm/år samt 42 lok för 3 850 000 ton malm/år.226 
Enligt propositionen skulle även: ”nya ånglokomotiv anskaffas och stallplatser för dem 
byggas för en kostnad af 1,000,000 kronor, af hvilken summa 425,000 kronor utgör kostnaden 
för lokomotiv, som, enär de måste vara af största hittills använda slag”.227 Av detta går det att 
sluta sig till att det borde röra sig om fyra lok av modell litt. R. 
 

Beräknade kostnader vid fortsatt drift med ånglok 
Järnvägsstyrelsen var även väl medvetna om den stora kostnad som importerad kol innebar. 
För 1910 antogs de statligt ägda järnvägarna konsumera 490 000 ton engelskt stenkol till ett 
värde av 7 000 000 kr.228 Bränslekostnaderna för ångloken i Rahmbergs undersökning 
uppskattades att uppgå till 472 000 kr per år för malmtågen och oförändrade 30 000 kr för 
persontågen. 3 300 000 ton transporterad malm motsvarade 422 400 000 malmtonkm. 
Kostnaden för 1 000 malmtonkm beräknades utifrån det lägsta värdet som uppmättes under 
1907 vilket var 1,27 kr. Genom att dessutom utgå från ett medelpris av kol på 15,72 kr/ton 
(1907) samt inberäkna en bränslebesparing på 12 % på grund av användandet av R-lok, under 
förutsättning att ingen påskjutning vid Stenbacken krävdes, kunde slutsumman beräknas (0,88 
x 1,27 x 422 400 = 472 000 kr). Dessutom uppgick de estimerade underhållskostnaderna i 
form av smörjning, putsning och belysning av loken till totalt 48 000 kr per år medan 
reparationskostnader beräknades att bli 7 % av anskaffningskostnaden eller 203 000 kr/år. 
Procentsatsen sattes mot bakgrund av 20 års erfarenhet angående ångloks 
reparationskostnader. Enligt Rahmberg skulle årskostnaden för drift med ånglok vid ett 
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kvantum av 3 300 000 ton transporterad malm sammanlagt uppgå till 1 660 000 kr/år 
inklusive personalkostnader och diverse mindre kostnader.229  

Senare undersökningar angående bränslekostnaden för ångdrift som utfördes av 
Järnvägsstyrelsen och som skulle komma att ligga till grund för riksdagsbeslutet utgick från 
transportkvantum om 3 000 000 ton malm/år samt 3 850 000 ton malm/år. Förbruket av 
stenkol blev beräknat till 32 900 ton/år respektive 41 000 ton/år. Kostnaden för det första 
alternativet uppgick till 530 100 kr/år medan det för det andra alternativet uppgick till 662 300 
kr/år. Båda resultaten byggde på ett beräknat kolpris om 16 kr/ton samt 4 % ränteförluster för 
ett halvt års förbruk. Dessutom medräknades en förbrukning av 1 100 kubikmeter respektive 
1 400 kubikmeter ved till en kostnad av 3,35 kr/kbm.230  

I dessa undersökningar uppskattades dessutom räntor och avskrivningar till 6,4 %. 
Räntan på kapitalvärdet av införskaffade lok sattes till det av staten brukliga 4 % medan 
avskrivningskostnaden sattes till 2,4 %.231 På grund av de svåra driftsförhållandena vid 
Riksgränsbanan antogs en förväntad livslängd av loken bli 25 år.232 Antalet lok vid de båda 
alternativen beräknades till 37 respektive 42 stycken. Kapitalvärdet av dessa antogs uppgå till 
3 355 000 kr samt 3 860 000 kr.233 Utgifterna av räntor och avskrivningar uppgick således till 
214 700 kr/år respektive 247 000 kr/år. Till den totala kostnaden tillfördes dessutom 
kostnaderna för personal och underhåll vilka beräknades till 879 400 kr/år respektive 
1 084 400 kr/år.234  

Detta innebar att den totala kostnaden för ett transportkvantum om 3 000 000 ton 
malm/år blev 1 624 200 kr/år eller 0,54 kr/ton transporterad malm. Vid ett transportkvantum 
om 3 850 000 ton malm/år beräknades motsvarande totalsumma till 1 993 700 kr/år eller 0,52 
kr/ton transporterad malm. Dessa siffror kan jämföras med motsvarande resultat i den tidigare 
utredningen gjord av Rahmberg som fastställde årskostnaden till 1 660 000 kr/år vid ett 
transportskvantum om 3 300 000 ton/år.235 Enligt Rahmbergs beräkning skulle därmed 
kostnaden bli 0,50 kr/ton transporterad malm. 
 

Beräknade kostnader vid elektrisk drift 
Rahmberg räknade med att hela arbetet med att anlägga en kraftstation och 
transformatorstationer, resa ledningar och inköp av lokomotiv totalt skulle kosta omkring 
9 000 000 kr. Enligt de beräkningar han utförde 1908 fordrades det vid elektrisk drift följande 
rullande materiel: 
 

16 malmtågslok á 140.000  Kr. 2.240.000 
3 persontågslok á 70.000   210.000 
6 växellok á 60.000   360.000 
1 motorvagn    40.000 
   Summa Kronor: 2.850.000 

 
Dessa uppskattningar baserade sig på samma förutsättningar som gällde vid ångdriften, det 
vill säga ett transportkvantum om 3 300 000 ton/år. Kostnaderna för ränta och amorteringar 
skulle med en ränte- och amorteringssats på 4 % uppgå till 228 000 kr/år. I Rahmbergs 
undersökning fanns inga angivna driftskostnader för den elektriska driften medtagna. 
Kostnader för smörjning, putsning och belysning antog han uppgå till hälften av det antagna 
för ångdrift eller 24 000 kr/år. Även reparationskostnaderna skulle bli lägre och endast uppgå 
till 5 % av anskaffningspriset eller 143 000 kr/år. Procentsatsen var relativt sett hög och 
baserades på erfarenheter från utlandet. Den beräknade kostnaden för elektrisk drift inkluderat 
kostnad för kraftstationen, transformatorstationen samt ledningar uppgick därmed till 
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1 215 000 kr/år. Detta innebar att elektrisk drift uppskattades ge en besparing på 445 000 kr/år 
jämförd med ångdrift.236  

I propositionen rörande elektrifieringen av Riksgränsbanan hade mycket utrymme 
lämnats till en jämförande analys angående vilket alternativ av Vakkokoski eller Porjus som 
var det mest gynnsamma. Det var också denna fråga som stod i centrum för den offentliga 
debatten i frågan. Kraftstationen anlades dock i Porjus och de specifika kostnaderna för 
anläggningen kommer inte att redovisas något närmare i detta arbete på grund av att detta 
redan blivit grundligt analyserat genom annan forskning. Själva anläggningskostnaden för de 
båda förslagen skiljde sig dock avsevärt från varandra även när hänsyn tagits till de två 
alternativa transportkvantumen om 3 000 000 ton/år respektive 3 850 000 ton/år. För 
Vakkokoski uppskattades totalkostnaden vid första alternativet till 14 562 062 kr inklusive 
kostnader för ledningar, transformatorstationer och elektriska lokomotiv vilka uppgick till 
5 291 662 kr. Vid andra alternativet uppskattades totalkostnaden till 15 331 062 kr inklusive 
kostnader för ledningar, transformatorstationer och elektriska lokomotiv vilka uppgick till 
5 813 662 kr.237  

För Porjus uppskattades totalkostnaden vid första alternativet till 22 844 537 kr 
inklusive kostnader för banledningar, transformatorstationer och elektriska lokomotiv vilka 
uppgick till 5 297 037 kr. Vid andra alternativet uppskattades totalkostnaden till 23 374 037 
kr inklusive kostnader för banledningar, transformatorstationer och elektriska lokomotiv vilka 
uppgick till 5 819 037 kr.238 De olika förslagens skiljde sig inte nämnvärt åt gällande 
kostnader för den del som rörde järnvägen. Porjusförslaget innebar dock en fördyring av båda 
alternativen med 5 375 kr. Det var detta förslag som låg till grund för den fortsatta analysen 
av elektrifieringens kostnader. 

Driftskostnaderna vid elektrisk järnvägsdrift beräknades enligt samma transportmängd 
som ovan. Strömkostnaden tillsammans med bland annat räntor, avskrivningar och underhåll 
av Porjus kraftstation samt överföringsledningar uppgick till 576 000 kr/år respektive 604 000 
kr/år. Underhållskostnaderna för ledningar, transformatorstationer och lokomotiv uppgick till 
305 800 kr/år respektive 332 500 kr/år. Enligt kontrakt skulle även ränta på 5 % utbetalas till 
firmorna. Det utgjorde en kostnad på 264 600 kr/år respektive 290 700 kr/år vilket innebar att 
driftskostnaden inklusive personalkostnader för järnvägen, kontorslokaler samt inventarier 
beräknades till 1 434 800 kr/år respektive 1 547 600 kr/år.239  

För en transportmängd om 3 000 000 ton/år innebar elektrifieringen en beräknad 
kostnad av 0,48 kr/ton transporterad malm medan motsvarande kostnad för 3 850 000 ton/år 
blev 0,40 kr/ton transporterad malm (motsvarande siffror för Vakkokoski var 0,47 kr/ton 
respektive 0,40 kr/ton).240 Vid en jämförelse med den tidigare redovisade kostnaden för 
ångdrift beräknades elektrifieringen innebära en besparing om 0,06 kr/ton vid transporter om 
3 000 000 ton/malm per år samt 0,12 kr/ton vid transporter om 3 850 000 ton/malm per år. 
Detta innebar en total besparing om 180 000 kr respektive 462 000 kr/år, vilket medförde att 
den uppskattade besparingen modererats något i jämförelse med Rahmbergs ovan redovisade 
resultat. Enligt honom beräknades besparingen bli 445 000 kr/år med transporter om 
3 300 000 ton/malm per år. 

 
Uppskattade personalkostnader vid utökad ångdrift 
Både i den av Rahmberg framlagda utredningen som i det underlag till proposition som 
utarbetades av Järnvägsstyrelsen ett år senare var en minskad personalkostnad till följd av 
elektrifiering tydlig. Rahmberg arbetade enligt premisserna att personalstyrkan skulle bli 
reducerad vid en elektrifiering. Detta på grund av att behovet av antalet lokförare reducerades 
till följd av att färre lok skulle komma att användas. Dessutom innebar elektrifieringen att 
några yrkeskategorier försvann.  
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I utredningen beräknades antalet anställda med utgångspunkt att 3 300 000 ton malm 
årligen skulle transporteras via Riksgränsbanan. Vid ångdrift ansåg Rahmberg att 68 lokförare 
behövdes. De var fördelade enligt följande:  

 
Malmtågen Kiruna-Abisko  27 förare 

Abisko-Riksgränsen  18 förare 
Lokaltåg Kiruna   3 förare 
(reserv) 
Växling Kiruna   12 förare 
Växling Abisko   2 förare 
Växling Riksgränsen   2 förare 
Persontågen    2 förare 
Snälltågen    2 förare 

 
Lönerna till lokförarna uppgick till mellan 1 200 – 2 100 kr/år samt ett kallortstillägg om 240 
kr. Rahmberg antog att avlöningen i medeltal uppgick till 2 000 kr. Därutöver utbetalades ett 
hyresbidrag om 650 kr till dem som var bosatta i Kiruna och 550 kr till dem som var bosatta 
på andra platser. Av lokförarna uppskattades 46 bli placerade i Kiruna och resterande 22 i 
Abisko eller Riksgränsen. Detta innebar att lokförarnas löner uppgick till 178 000 kr/år. Det 
utbetalades dessutom milpengar till lokförarna. 1907 hade de 39 anställda lokförarna fått 
utbetalt 14 884 kr vilket i medeltal innebar 382 kr per person. Med en expanderad ångdrift 
räknade Rahmberg med att kostnaden för milpengar skulle komma att bli 27 200 eller 400 kr 
per person. Detta innebar att den totala kostnaden för lokförarna i denna utredning beräknades 
till 205 000 kr/år.241

En annan yrkeskategori som behövdes vid ångdrift var eldarna. Även denna grupp 
uppgick i Rahmbergs utredning till 68 personer men med en sämre lön än lokförarna. 
Eldarnas löner låg mellan 900 – 1 380 kr/år jämte ett kallortstillägg om 240 kr. Detta innebar 
att medellönen uppgick till 1 400 kr/år. Även till denna grupp utgick hyresbidrag om 400 kr 
till dem som var boende i Kiruna och 350 kr till dem som bodde på andra platser. 
Ersättningen per mil, de så kallade milpengarna, som utbetalades till eldarna var lägre 
tilltagen än den var för lokförarna. Betalningen uppgick till omkring 2/3 av vad lokförarna 
erhöll eller ungefär 270 kr per eldare. Den sammanlagda kostnaden för eldarna uppgick 
därmed till 140 000 kr/år.242  

Andra yrkeskategorier som fordrades var putsare, pumpare och kolvakter. Putsarnas 
löner ställdes i relation till lokens storlek och antal samt till utbetalningar gjorda 1907. Ma-
loken räknades som 1,5 lok och R-loken räknades som 2,0 lok medan de övriga räknades som 
1,0. Detta betydde att motsvarande 57 lokomotiv skulle behöva putsas vilket innebar en 
lönekostnad om 64 000 kr/år. Pumparna och kolvakternas löner ställdes i proportion till 
bränslekostnaden för år 1907 samt den uppskattade för transporten av 3 300 000 ton malm. 
Denna utgift skulle då uppgå till 137 000 kr/år. Rahmberg inkluderade förutom ovanstående 
även 18 000 kr/år till lönekostnaden för förmåner som resor, beklädnad samt sjuklöner. Enligt 
Rahmbergs beräkningar uppgick den totala lönekostnaden vid utökad ångdrift till 564 000 
kr/år.243

Lindström i Luleå hade synpunkter även på dessa beräkningar. Han ansåg att lönerna för 
pumpare och kolvakter hade beräknats för högt av Rahmberg. Dessutom var det för mycket 
personal uppsatt för den dagliga driften mellan Abisko och Riksgränsen. Tjänstgöringen vid 
denna bandel ansågs redan då som mycket lindrig av personalen och enligt utredningen skulle 
den ”blifva lindrigare än den nuvarande”. Det ansåg inte Lindström vara nödvändigt.244

Utifrån den sammanställning av årskostnader som redovisades i en bilaga till 
propositionen blir det svårare att fastställa de beräknade personalkostnaderna i och med att de 
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inte blivit explicit klargjorda. Samlingskontot öfriga kostnader omfattar underhåll av 
lokomotiv och tendrar* samt beräknade personalkostnader för malmtågen och persontågen.245 
Resultatet av Rahmbergs utredning visar dock att personalkostnaden utgjorde den större 
utgiften jämfört med de andra redovisade utgifterna i kontot (564 000 kr/år visavi 362 000 
kr/år vilket innebar ca 64 % högre kostnad för löner).246 Om detta förhållande överförs till 
propositionens öfriga kostnader blir det åtminstone möjligt att uppskatta personalkostnaderna. 
Vid en transportmängd om 3 000 000 ton malm/år beräknades de övriga kostnaderna uppgå 
till 879 400 kr/år247, vilket innebar att lönekostnaden uppgick till omkring 527 640 kr/år (om 
kostnaden för löner beräknas vara 60 % högre än kostnaden för underhåll). Vid samma 
beräkningsförfarande uppskattades personalkostnaden vid en transportmängd om 3 850 000 
ton malm/år till 650 640 kr/år i och med att totalsumman var 1 084 400 kr/år.248 Av detta kan 
man sluta sig till att Rahmberg uppskattade personalkostnaderna till approximativt samma 
nivå som propositionen i proportion till transportmängd. 
 

Uppskattade personalkostnader vid elektrisk drift 
Enligt Rahmberg behövdes det 48 lokförare vid en omläggning till elektrisk drift. Dessa 
skulle tjänstgöra enligt följande: 
 

Malmtågen   27 förare 
Lokaltåg  Kiruna   3 förare 
(reserv) 
Växling Kiruna   10 förare 
Växling  Abisko   2 förare 
Växling Riksgränsen   2 förare 
Persontågen   2 förare 
Snälltågen   2 förare 

 
Av lokförarna skulle 44 bli placerade i Kiruna och resterande fyra i Abisko och Riksgränsen. 
Med samma löne- och ersättningsnivå som ånglokförarnas skulle de elektriska lokförarnas 
sammanlagda löner uppgå till 146 000 kr/år.  

Lönerna till eldare, kolvakter och pumpare skulle komma att försvinna eftersom de 
yrkesgrupperna inte längre behövdes vid elektrisk drift. Även putsarnas sammanlagda 
lönekostnader reducerades till 43 000 kr/år beroende på att antalet lok minskats. Om förmåner 
medräknades på samma sätt som ovan blev kostnaden för dessa 8 000 kr/år vilket innebar att 
den totala lönekostnaden vid elektrisk drift uppskattades till 197 000 kr/år.249 Detta innebar att 
personalkostnaderna i Rahmbergs utredning kom att reduceras med 367 000 kr/år (65 %) vid 
införande av elektrisk drift. 

Det bör dock tilläggas att Rahmberg påtalade behovet av att ytterligare personal borde 
finnas med i loket utifall föraren skulle ”blifva tjänsteoduglig”. Han menade att någon av 
trafikavdelningens män kunde medfölja loket för att slå av strömmen eller köra tåget till 
närmaste station om något skulle hända.250 Detta ansåg Lindström inte var möjligt på grund av 
att det endast var en ”smörjarekonduktör” som medföljde tåget. För detta ändamål behövdes 
en särskild hjälpare till lokföraren vilket innebar en ökad personalkostnad.251 De 
smörjarkonduktörer som omtalas tillhörde tydligen trafikavdelningens personal och stod 
utanför de kalkylerade personalkostnaderna för järnvägsdriften vid Riksgränsbanan. I ett avtal 
som ingicks 1910 så stipulerades det att tre man skulle medfölja varje tåg. En förare samt en 
medhjälpare skulle befinna sig i det dragande loket och en förare i det påskjutande. Om 

                                                 
* Den vagn som är kopplad till loket innehållande vatten och kol. 
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ytterligare personal medföljde skulle den kostnaden räknas som underhåll av den elektriska 
anläggningen.252

I propositionens bilaga fanns även personalkostnaderna vid införande av elektrisk drift 
medtagna men även här var de inräknade i ett samlingskonto. Kontot ”öfriga kostnader” 
inkluderade i detta fall kontorskostnader, underhåll och förbruk av inventarier, underhåll av 
byggnader och stolpar samt kostnaden för tågpersonal.253 Vid en årlig transportmängd om 
3 000 000 ton uppskattades den samlade kostnaden till 253 000 kr/år och vid en årlig 
transportmängd om 3 850 000 ton uppskattades den samlade kostnaden till 313 000 kr/år.254 
Detta innebar att de förväntade personalkostnaderna mer än halverades vid elektrisk drift.  
 

Anbudsförfarandet och kontraktet. 
Anbudsförfarandet hade påbörjats redan 21 september 1908. De båda anbud som lämnades in 
av Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) och Svenska Emissionsaktiebolaget samt 
Siemens/ASEA förkastades dock av Järnvägsstyrelsen och en ny omgång inleddes.255 De 
förnyade anbud som inlämnades av AEG och Siemens/ASEA i februari 1909 visade på 
ganska stora skillnader mellan förslagen rörande järnvägsdriften:  
 
Elektrisk utrustning för järnvägsdrift:  Siemens/ASEA AEG
a) vid transport 2 400 000 ton/år  5 615 192 kr  5 225 000 kr 
b) vid transport 3 000 000 ton/år  5 925 792 kr  5 382 200 kr 
c) vid transport 3 850 000 ton/år  6 659 792 kr  5 957 600 kr 
 
Driftkostnader: 
a) vid transport 2 400 000 ton/år  1 232 000 kr  1 176 000 kr 
   Årsvinst 136 100 kr  192 100 kr 
b) vid transport 3 000 000 ton/år  1 365 600 kr  1 255 700 kr 
   Årsvinst 272 500 kr  382 400 kr 
c) vid transport 3 850 000 ton/år  1 560 100 kr  1 405 600 kr 
   Årsvinst 452 300 kr  606 800 kr 
Kostnad per ton transporterad malm: 
a) vid transport 2 400 000 ton/år  0.515 kr  0.49 kr 
b) vid transport 3 000 000 ton/år  0.455 kr  0.42 kr 
c) vid transport 3 850 000 ton/år  0.407 kr  0.366 kr 
 
Årsvinster samt transportkostnader beräknades under förutsättning att överskottet på elektrisk 
energi kunde säljas för ett värde av minst 243 808 kr/år. Även dessa anbud fick förfalla i och 
med att nya undersökningar var tvungna att göras.256 En ny anbudsförfrågan skickades ut i 
april och denna gång kom svar in i september från AEG, Siemens/ASEA samt Förenade 
Elektriska Aktiebolaget i Stockholm.257  

Styrelsen valde att arbeta vidare med det anbud som inkommit gemensamt från ASEA 
och Siemens. De skulle erhålla kontraktet om de kunde reducera garantivärdet för 
underhållskostnaderna med 2 öre per lokomotivkilometer samt om de garanterade att 
lokomotiven skulle byggas i Sverige.258 Att loken skulle byggas i Sverige var en central del av 
förhandlingarna och helt i linje med den för tiden rådande nationalistiska hållningen. 
Järnvägsstyrelsen ansåg att den svenska industrin kunde samla viktiga erfarenheter om 
konstruktionen förlades inom landet.259

Tre månader senare hade parterna kommit överens och 21 december undertecknades det 
första kontraktet. Det skulle komma att styra samarbetet mellan Siemens/ASEA och 
Järnvägsstyrelsen under lång tid framöver. Kontraktet stipulerade bland annat följande 
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gällande ”tillverkning, leverans och montage af utrustning för elektrisk drift å bandelen 
Kiruna-Riksgränsen”: 

 
1:0) Firmorna förbinda sig härigenom att tillverka och på platsen iordningsställa samt till K.J.S.:s 
begagnande upplåta följande för elektrisk drift å bandelen Kiruna – Riksgränsen afsedda detaljer: 
a) 13 st. malmtågslokomotiv; 
b) 2    ”  snälltågslokomotiv; 
c) matarledning från kraftstationen vid Vakkokoski till Kiruna och därifrån vidare längs banan till 
Vassijaure; 
d) 4 transformatorstationer med komplett elektrisk utrustning, af hvilka en uppföres vid Kiruna 
lokomotivstallar samt en vid Torneträsk, en vid Abisko och en vid Vassijaure station; 
e) kontaktledningar öfver alla hufvud- och sidospår på bandelen Kiruna – Riksgränsen från norska 
gränsen till Kiruna station äfvensom å Kiruna station öfver alla de spår, hvilka å bilagda 
stationsplaner betecknas med rödt. 
… 
5:0) Firmorna ansvara under ett år från den dag, då anläggningen efter slutad profdrift af K. J .S. 
öfvertagits (se §10) 
… 
10:0)… Innan anläggningen anses fullständigt afprovad, skola emellertid alla tåg under en månad 
hafva på tillfredställande sätt befordrats uteslutande med elektrisk drifkraft enligt tidtabell 
15388.260

 
Dessutom förband sig firmorna att högst använda 35 % av kostnadssumman till beställningar 
från utlandet vilket innebar att en för tiden enorm summa pengar skulle användas inom landet. 
Vidare fick underhållskostnaderna inte överstiga vissa fastställda värden: 305 000 kr vid en 
transportmängd av 3 000 000 ton malm samt 332 500 kr vid en transportmängd av 3 850 000 
ton. Firmorna fick också garantera en högsta nivå för energiförbrukningen. Om 
underhållskostnaderna skulle visa sig understiga de garanterade summorna tillföll skillnaden 
firmorna (65 %) och Järnvägsstyrelsen (35 %). Kontraktet skulle löpa på 25 år vilket var 
samma tid som Järnvägsstyrelsen hade på sig att amortera genom årliga avbetalningar på 4 % 
av det ursprungliga kapitalbeloppet. De hade därutöver rätt att kassera banan närhelst de ville, 
dock inom tre år från övertagandet om den ansågs vara otillfredsställande.261 Samma dag som 
kontraktet undertecknades inkom till Järnvägsstyrelsen en skrivelse från Siemens/ASEA där 
de påtalade att om kraftstationen skulle komma att anläggas i Porjus istället för i Vakkokoski 
så var de beredda att bygga även där under samma betingelser.262

De ekonomiska vinsterna vid införande av elektrisk drift på Riksgränsbanan framstod 
som uppenbara i den lagda propositionen och den följande debatten präglades till stor del av 
detta. Hela frågan andades av framtidstro. Kostnaden för anläggningsarbetena fastställdes till 
21 500 000 som skulle utbetalas av riksgäldskontoret med en första utbetalning om 4 915 000 
kr för innevarande år medan 2 650 000 kr budgeterades för 1911.263 Dessa båda utbetalningar 
skulle följas av 3 890 000 kr för 1912, 5 390 000 kr för 1913 samt 4 655 000 kr för 1914.264 
Av dessa pengar beräknades 10 983 000 kr användas till byggnation av kraftstationen i Porjus, 
1 920 000 kr till spår mellan Porjus och Gällivare samt 8 597 000 kr till själva elektrifieringen 
av sträckan Kiruna - Riksgränsen.265 Vid 1913 års riksdag beslutades att ett tilläggsanslag om 
100 000 kr skulle utbetalas för de arbeten som rörde själva elektrifieringen av bandelen 
Kiruna- Riksgränsen. Detta innebar att den totalt beviljade summan uppgick till 8 697 000 kr. 
Av denna summa beräknades 7 553 932 kr utbetalas till firmorna och 868 443 kr till 
Järnvägsstyrelsen. Det fanns dessutom avsatt 274 625 kr som reservsumma i tillfälle koppar- 
och järnpriserna skulle höjas under tiden anläggningsarbetena pågick. Denna reservation 
fanns även medtagen i kontraktet.266
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Nya tider - nya krav. Personalförändringar  
Efterhand som arbetet fortskred insåg Järnvägsstyrelsen att en mängd ny personal fordrades 
till anläggningen. Det behövdes dels 36 personer till verkstaden i Kiruna och dels 17 personer 
till underhållet och tillsynen av ledningarna. Det innebar att följande personal erfordrades:  
 
A) med bostad i Kiruna: 

a) för Kiruna revisionsverkstad 
 1 förste verkmästare 
 1 andre verkmästare 
 24 yrkeskunniga hantverkare 
 10 hantlangare och putsare 
 
b) för ledningar och 
transformatorstationer 
 3 ledningsförmän 
 1 montör 
 2 ledningsvakter 
 2 hjälparbetare 

 

B) med bostad i Torneträsk: 
 1 montör 
 2 ledningsvakter 
 1 hjälparbetare 
 
D) med bostad i Vassijaure: 
 1 ledningsvakt 
 
C) med bostad i Abisko: 
 1 montör 
 2 ledningsvakter 
 1 hjälparbetare 
 
 

Järnvägsstyrelsen ansåg att ovanstående personal inte i första hand borde nyanställas utan 
istället tas ur befintlig personal som genom utbildning kunde erhålla nya befattningar.267 
Bristen på bostäder i området skulle komma att innebära ett problem vid eventuella 
nyanställningar. Det blev därför ålagt distriktsförvaltningen för V-distriktet att ordna detta. 
Under 1913 behövdes bostäder till fem personer i Kiruna, till två personer i både Torneträsk 
och Abisko samt till en man i Vassijaure. Resterande bostäder behövdes inte förrän året efter. 
I och med att Hedin och Rahmberg ankom i oktober samma år så ville Öfverholm att bostäder 
skulle ordnas, eventuellt uppföras, även till dem.268

I slutet av januari 1914 kom nya besked från Stockholm angående 
personalsammansättningen av de anställda som inte skulle arbeta i revisionsverkstaden i 
Kiruna. Det hade dessutom beslutats att den personalstyrkan skulle ökas från 17 till 22 
personer och organiseras i en elektrisk avdelning. Den skulle sköta underhållet och tillsynen 
av kontaktledningarna mellan Kiruna och Riksgränsen samt överföringsledningarna från 
Porjus till Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure. Avdelningen skulle dessutom vara 
ansvarig för underhållet av de fyra transformatorstationerna och de tre 
omkopplingsstationerna vid Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg. Den elektriska avdelningen 
bestod av Hedin som föreståndare, en ledningsmästare, fyra ledningsförmän, fyra 
maskinförare samt 12 ledningsvakter och kom att organiseras enligt följande: 
 
1) Kuosakåbbo 1 ledningsvakt 
 
2) Risbäck 1 ledningsvakt 
 
3) Lappberg 1 ledningsvakt 
 
4) Kiruna  1 elektrisk ing.  
 1 ledningsmästare 
 2 ledningsförmän 
 1 maskinskötare 
 3 ledningsvakter 

  
5) Torneträsk 1 ledningsförman  
 1 maskinförare 
 2 ledningsvakter 
 
6) Abisko 1 ledningsförman 
 1 maskinskötare 
 2 leddningsvakter 
 
7) Vassijaure 1 maskinskötare 
 2 ledningsvakter
  



Vid frånvaro av en vakt skulle någon annan utbildad ban- eller trafikpersonal utföra 
eventuella omkopplingar. Enligt Öfverholm skulle detta inte innebära något problem eftersom 
den manövern var mycket enkel. Denna personal skulle utbildas genom det elektriska 
driftsbefälets försorg. Han skulle dessutom utbilda lämplig personal till lokförare, 
maskinbiträden och verkstadsarbetare. För övrigt hade nog vakten som förlades i Kuosakåbbo 
den ensligaste stationeringen och till den tjänsten hörde häst med vagn för att 
reparationsmaterialet lättare kunde tas med på ödemarksvägarna.269  

Fortbildningen av den redan anställda personalen tog sin början i april 1914. Vid det 
första kurstillfället deltog fyra förare och åtta eldare. Alla deltagarna visade enligt Rahmberg 
intresse och hade i allmänhet lätt att förstå det genomgångna materialet. Undervisningen 
bestod av ett hundratal räkneexempel, studier ifrån läroboken Elektromaskinlära samt 
genomgång av lokens kopplingsschema och vissa apparater. Sex av deltagarna skulle 
medverka i att montera loken när de anlände och därigenom få både praktisk och teoretisk 
kunskap om dem. Den andra kursen började i slutet av månaden och till den var två förare och 
tio eldare kommenderade. Ingenjör Rydberg fungerade denna gång som lärare med Rahmberg 
som vikarie.270 Rahmberg hade också efterlyst en leverans av läroboken som han hade beställt 
och den 27 april fick han besked från Stockholm att 50 exemplar hade skickats till Kiruna.271 
Under sommaren 1914 anlände de första loken till Kiruna och monteringen påbörjades. I 
augusti rapporterade Hedin att av de sex lokförare och 18 eldarna som genomgått den 
teoretiska kursen var det fem förare och 12 eldare som deltagit i montaget. Det var tänkt att en 
tredje kurs skulle påbörjas i juli men den hade fått inställas av flera olika orsaker. Den 
utlovade mängden lok hade inte ankommit till Kiruna vilket medförde att inte alla de som 
redan genomgått kursen fått möjlighet att deltaga i montaget än mindre lärt sig köra loken. 
Dessutom krävde den ordinarie driften med ånglok stor personal. Det tredje kurstillfället 
planerades till oktober istället.272

De ekonomiska resultaten. 
Fredagen 8 januari 1915 kunde Norrbottens-Kurirens läsare bese en annons i tidningen 
angående utförsäljning av gamla lokomotiv. ”Gamla lokomotiv till salu. Järnvägsstyrelsen har 
beslutit att låta försälja 21 lokomotiv, 3 tendrar och 3 ångpannor, vilka icke mera kunna 
användas.”273 Det framgår inte av annonsen om det var fråga om utförsäljning av rullande 
material från Riksgränsbanan eller från annan bana men vid denna tidpunkt var 
elektrifieringen i princip redan realiserad och det som återstod var endast besiktning och ett 
godkännande från Järnvägsstyrelsen. Det var för övrigt detta godkännande som avgjorde 
huruvida firmorna skulle bli betalda enligt kontraktet eller få betala vite för alla de dagar av 
förseningar som uppkommit. 

Fram till hösten 1915 hade firmorna erhållit 6 948 000 kr i betalning för de arbeten som 
utförts. Den 6 oktober ansåg de att det var dags för slutbetalning av den del av kontraktet som 
rörde elektrifieringen av bandelen Kiruna- Riksgränsen. Firmorna menade att 
Järnvägsstyrelsen var skyldiga dem 1 133 560 kr vilket de ville ha utbetalt.274 Detta innebar 
att firmornas sammanlagda kostnader hade uppgått till 8 081 560 kr men Järnvägsstyrelsen 
godkände inte detta krav på grund av att de ansåg att vissa av de debiterade arbetena hade 
beräknats fel. Efter ett förhandlingsmöte i slutet av månaden gick firmorna med på att 
reducera sina krav till 1 092 860 kr så vida Järnvägsstyrelsen inte kom att göra anspråk på 
kompensation för försenad leverans.275 Kontraktet var mycket klart på den punkt som gällde 
strafftillägg vid försenad leverans. Ett vite om 1 000 kr per försenad söckendag skulle utgå 
och belasta firmorna vid betalning. Enligt kontraktet skulle banan stå färdig till den 1 april 
men blev i själva verket inte klar förrän 242 dagar senare, 18 januari 1915.276 Detta innebar att 
Järnvägsstyrelsen hade 242 000 kr som de kunde dra av från firmornas fakturor. Anledningen 
till det uppställda kravet om att komma ifrån plikten var att de ansåg att deras kostnader vida 
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översteg det fakturerade, framförallt på grund av de ökade kostnaderna för konstruktionen av 
lokomotiven. De ansåg dessutom att de klimatologiska förhållandena bidragit till att försvåra 
iordningställandet samt att detta unika projekt medförde att bristen på erfarenhet gjorde 
kalkylen ”synnerligen svår att på förhand beräkna”.277  

Det var inte bara dessa faktorer som hade medverkat till att fördyra arbetet med 
Riksgränsbanan. Både priset på järn och koppar hade skjutit i höjden under den kontrakterade 
tiden vilket medförde att kostnaden ökade med 460 471, 85 kr. Även tullpriserna steg under 
samma tid med 26 456, 18 kr.278 Detta på grund av att staten införde ett nytt tullsystem och 
gick från värdetull till vikttull på de varor som importerades. I kontraktet hade emellertid 
detta tagits hänsyn till och ett tillägg om 274 625 kr fanns beviljat vilket innebar att firmornas 
krav på dessa poster kunde reduceras till 212 303 kr.279 Trots detta kontrakterade tillägg så 
beräknades sluträkningen utifrån den icke reducerade kostnaden till 8 040 860, 02 kr varav 
7 553 931, 99 kr utgjordes av anläggningskostnaden vilket medförde att Järnvägsstyrelsen 
hade 1 092 860, 02 kr att utbetala till Siemens och ASEA.280 Det fanns dock vissa förbehåll 
som medförde att den summan kom att reduceras. Dels var frågan angående plikt för den 
försenade leveransen inte avgjord ännu. Järnvägsstyrelsen hade i november godkänt firmornas 
yrkande och meddelat kungen sitt beslut men det formella beslutet var ännu inte taget.281 Det 
innebar att 242 000 kr frystes till betalning. Dessutom frystes 160 000 kr på grund av 
felaktiga och ej levererade reservdelar, 175 000 kr till följd av återstående arbeten samt 
60 000 kr för byte av isolatorer vid överföringsledningarna. Den sammanlagda summan som 
hölls tillbaka var därmed 637 000 kr vilket innebar att endast 455 860, 02 kr kunde 
utbetalas.282 Den 1 augusti 1916 kunde Järnvägsstyrelsen meddela Elektriska Aktiebolaget 
Siemens-Schuckert i Stockholm att Kungl. Maj:t hade beslutat att inte uttaga någon plikt av 
dem utan att de 242 000 kr nu kunde utbetalas. Beträffande de övriga betalningarna skulle de 
göras så fort firmorna åtgärdat de ålagda efterarbeten som de vid denna tid ännu inte utfört 
samt när de levererat alla de reservdelar som de tidigare utlovat.283  

Inte heller Järnvägsstyrelsen hade lyckats att hålla sig inom de fastställda ekonomiska 
ramarna. Anledningen till detta ansåg de vara att deras bristande erfarenhet på området hade 
gjort att de förlitat sig på de ekonomiska kalkyler som firmorna uppställt. Kostnaden för 
husbyggnader hade uppgått till 638 000 kr mot det budgeterade 375 000 kr och kostnaden för 
övriga arbeten hade beräknats till 495 443 kr men slutat på 647 000 kr. Detta innebar att de 
arbeten som utfördes av Järnvägsstyrelsen medförde 1 305 000 kr i kostnad eller en ökning 
med 436 557 kr mot det beräknade. Den totala kostnaden för anläggningen blev med andra 
ord 9 345 860 vilket innebar en fördyring med 648 860 kr. Detta underskott skulle täckas 
genom en proposition ställd till riksdagen 1916.284

Till skillnad från de ökade anläggningskostnaderna så visade sig underhållskostnaderna 
bättre stämma överens med de beräkningar som gjorts. Under det första garantiåret, 1 oktober 
1915 – 30 september 1916, kunde en vinst om 29 710, 23 kr redovisas. Vinsten berodde på att 
kostnader i samband med underhållet av kraftverkstutrustningen, överföringsledningarna, 
husbyggnader och kontaktledningsstolpar endast uppgått till 12 % av det beräknade. Däremot 
hade underhållskostnaderna för lokomotiven, transformatorstationerna och 
kontaktledningarna ökat med 13,5 %. Trots detta ansåg Järnvägsstyrelsen att detta var ett bra 
resultat beroende på att kostnaden beräknades utifrån 1909 års priser och att 
arbetskostnaderna och materialkostnaderna sedan dess hade stigit.285 Lokens 
energiförbrukning underskreds dessutom med 30 % mot det beräknade och av firmorna 
garanterade vid transporter med lastade malmtåg.286 Det undersökta källmaterialet lämnade 
ingen information angående hur utfallet av personalkostnaderna blev under garantiåret. 

Kriget på kontinenten innebar ett stort problem under denna period i och med att det 
drev upp priser och försvårade exporten av malm via Narvik. Under garantiåret hade 
3 000 000 ton malm transporterats till Svartön medan endast 1 104 135 ton malm hade 
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transporterats via Riksgränsbanan. Det hade innebar att kolförbrukningen uppgått till 72 000 
ton eller omkring 4 000 000 kr vilket var betydligt mer än vad som beräknats. De ökade 
kolpriserna tillsammans med beroendet som på grund av kriget gjorde importen osäker 
medförde att en elektrifiering av hela den svenska Malmbanan diskuterades. Beräkningar som 
gjordes i februari 1916 uppskattade kostnaden till 15 530 000 kr samt 1 035 000 för att flytta 
telegraf- och telefonledningar 100 m från järnvägen och på så sätt minska risken för 
störningar. Dessa uppgifter låg till grund för en proposition som avslogs av riksdagen 1916. 
Avslaget kom på grund av att riksdagen ansåg att det finansiella läget inte medgav en 
elektrifiering av linjen Kiruna – Svartön. Nya beräkningar som presenterades för Gustav V i 
december 1916 visade att kostnaden skulle komma att uppgå till 29 000 000 kr på grund av de 
höjda priserna. Trots detta menade Järnvägsstyrelsen att en utbyggnad skulle komma att 
generera en vinst på grund av det höga stenkolspriset och önskade att ett principiellt beslut om 
utbyggnad kunde fattas samt att 4 000 000 kr skulle betalas ut för inledande arbeten, 
1 500 000 under 1917 och resterande året efter.287 Dessa yrkande kom inte att leda till några 
åtgärder och beslutet att elektrifiera Malmbanan i sin helhet skulle inte komma att tas förrän 
1920. 
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Säkerheten vid banan 
 
Att förändra ett tekniskt system och införa ny teknik kan vara en säkerhetshöjande åtgärd. 
Med införandet av förarlösa tåg i LKAB:s gruva i Kiruna har säkerheten för de anställda 
kunnat höjas samtidigt som arbetet blivit lättare. Varje lok är utrustat med ATC (Automatic 
Train Control) som känner av radiokommunikationssignaler samt utför de kommandon som 
ges från det centrala styrsystemet. Via datorskärmar går det att följa tåget och ha full kontroll 
över det som sker.288 Detta system används även av DLR i London. Signaler sänds 
kontinuerligt mellan den centrala datorn och tågets egen och om signalen bryts resulterar det i 
att tåget stannar och att dörrarna öppnas på plattformssidan. Tåget startar inte på nytt förrän 
det fått besked om detta. Alla tåg är dessutom utrustade med ATP (Automatic Train 
Protection) som reglerar hastigheten och begränsar den till 80 km/h (50 mph). Systemet 
skiljer dessutom tågen i åt zoner för att därigenom undvika kollisioner. Tågen kan dessutom 
opereras manuellt av den medföljande personalen eller via centraldatorn.289 Metro i 
Köpenhamn använder sig av ATC som består av tre undersystem: ATS (Automatic Train 
Supervisory system) som är det övergripande övervaknings- och trafiksystemet, ATO 
(Automatic Train Operating system) som är ett autopilotsystem samt ATP. Alla dessa 
automatiska system kan gripa in om något fel skulle uppstå och det innebär att det minimerar 
risken för mänskliga fel. ”Det fuldautomatiske førerløse system minimerer risikoen for 
menneskelige fejl”.290

Säkerhetsfrågor behandlades även inför beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan. Det 
fanns redan en mängd bestämmelser rörande säkerheten vid järnvägarna före beslutet fattades. 
Vid Riksgränsbanan reglerades bland annat det högsta antalet axlar per tågsätt. Det var satt till 
140 axlar men då fick tåget endast framföras i 30 km/h samt utan passagerare.291 Staten och 
Järnvägsstyrelsen förväntade sig inte desto mindre att elektrifieringen skulle innebära säkrare 
och renare drift där bland annat den skadliga röken från ångloken skulle försvinna. Men 
elektriciteten skulle komma att medföra andra risker. 

Säkerhetsföreskrifter och varningsanslag 
Elektrifieringen av järnvägen innebar en omställning av driften till en ny kraftkälla som de 
flesta vid denna tid var obekant med. Det fanns farhågor för att detta kunde innebära att 
antalet tillbud och olyckor skulle komma att öka. Därför blev fastställandet av 
säkerhetsföreskrifter samt spridandet av information till dem som skulle uppehålla sig vid de 
elektriska ledningarna av yttersta vikt. Redan på våren 1909 hade Järnvägsstyrelsen velat få 
information från första (I) distriktet angående eventuella olycksfall orsakade av elektrisk 
ström från deras svag- och högspänningsledningar. De ville dessutom att alla olyckor inom 
förvaltningsområdet genast skulle inrapporteras och att händelseförloppet beskrivas så 
fullständigt som möjligt.292 Bandirektören vid I-distriktet hänvände sig till Öfverholm på 
elektrotekniska byrån för information i saken. Han kunde meddela att inga olyckor hade 
inträffat under 1908 och fram till förekommande datum men han lovade att återkomma om 
någon skulle inträffa.293

Svenska Teknologföreningen hade författat en instruktion med praktiska anvisningar 
angående ”återkallande till liv av personer, som blivit bedövade genom inverkan av elektrisk 
ström”. I början av oktober 1913 skickades 20 exemplar av denna skrift till 
distriktsförvaltningen för V-distriktet i Luleå. Det var meningen att de skulle distribuera den 
vidare och se till att den blev uppsatt på samtliga stationer och expeditioner på linjen Kiruna – 
Riksgränsen.294 Järnvägsstyrelsen var inte helt nöjd med den utdelade instruktionen utan hade 
uppdragit åt elektrotekniska byrån att författa en egen.  
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Ett första manuskript blev färdigt i november 1913 och överlämnades tillsammans med 
fotografier till Redaktör tillika president för Svenska Simförbundet Erik Bergvall i Stockholm 
för granskning. Manuskriptet ”Regler för behandling av personer, som blivit bedövade genom 
inverkan av ström” baserades på de regler för återupplivande av drunknade som fanns med i 
Svenska Livräddningssällskapets handbok i simning och livräddning.295 Bergvall hade några 
kompletteringar till manuskriptet som han påtalade. Han ansåg angående Schäfers metod* att 
det borde stå att åtsittande kläder kring hals, handleder och midja borde lossas samt att tiden 
inte skulle förspillas genom att försöka ta av kläderna på den förolyckade. Även ändringar 
angående den Silvester-Plomanska metoden** föreslogs. Bergvall hade även upptäckt att en 
person som figurerade på de bifogade fotografierna stod med vänstra knäet nere på en bild 
medan han på nästa bild hade högra knäet nere. I och med att bilderna tillhörde samma serie 
ansåg Bergvall att han var tvungen att påpeka detta trots att det egentligen inte spelade någon 
roll.296  

 
Bild 7. Silvester-Plomanska metoden 

 
100 exemplar av den färdiga instruktionen kunde i april 1914 sändas till Hedin i Kiruna för att 
ersätta de anslag från Svenska Teknologföreningen som tidigare satts upp. De nya 
instruktionerna var fastsatta på kartong och fernissade för att stå emot väder och vind. I 
samma försändelse hade det dessutom skickats med 200 exemplar av ett varningsanslag som 
skulle sättas upp mellan Porjus – Kuosakåbbo och mellan Linaälv – Kiruna.297 För att 
ytterligare sprida kunskapen om de farliga ledningarna föreslog Hedin att varningsanslagen 
borde tryckas i 500 exemplar på tunt papper för att kunna bifogas till skrivelser riktade till alla 
de personer som arbetade i närheten av de elektriska ledningarna. Sektionsföreståndarna 
kunde bli ansvariga för att distribuera dem.298  

I januari 1914 hade Hedin fått tillsänt sig det första förslaget till allmän instruktion för 
järnvägspersonalen angående Riksgränsbanans elektriska driftledningar. Han hade fått i 
uppdrag att granska texten och komma med förslag till ändringar. Öfverholm ansåg det viktigt 
att klargöra att alla ledningar normalt sett var farliga så att ingen i händelse av olycka eller 
tillbud kunde påstå att de trodde ledningen var spänningslös och därmed ofarlig.299 Detta 
formulerade också mycket av innehållet i instruktionen. Ledningarna var livsfarliga och ingen 
utom behörig personal fick komma närmare än en halv meter från dem eller beröra dem med 
något föremål eller med vatten. Även personalen vid ånglokomotiven varnades. De fick inte 
befinna sig på tendrarna under gång och all lämpning av kol fick endast ske när loken stod 

                                                 
* Metod för konstgjord andning där den förolyckade läggs på mage och operatören sitter gränsle över ryggen och 
pressar sina händer ner på ryggen för att sedan släppa pressen. Detta upprepas och ska då ge en andningseffekt. 
(Nordisk Familjebok 1911 s. 858. http://www.lysator.liu.se/runeberg). 
** Metod för konstgjord andning där den förolyckade läggs på rygg med armarna utefter sidan och händerna på 
bröstkorgen. Operatören befinner sig vid huvudändan och ömsom trycker ner den förolyckades händer på 
bröstkorgen och ömsom drar de ut bakom huvudet. Denna rörelse upprepas tio gånger per minut. 
(Nordisk Familjebok 1907. s. 906-907. http://www.lysator.liu.se/runeberg).
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stilla på station. Det fanns dessutom tydliga instruktioner om hur ledningar skulle urkopplas 
och jordförbindas med så kallade jordförbindningslinor, vilka bland annat fanns i alla 
stationer, elektriska lok samt reparations- och revisionsvagnar. Dessutom var alla lednings- 
och banvakter utrustade med en sådan. Vid omläggning av spår och byte av räler var 
personalen också tvungen att iaktta försiktighetsåtgärder vilka alla var beskrivna. Hedin 
föreslog inga större förändringar av texten men framförde förslaget att Reb borde få yttra sig 
eftersom de skulle sköta driften under en period.300  

På våren 1914 uppstod ett nytt problem som ingen hade förutsett, fiskesäsongen 
inleddes. I och med att isarna smälte så ökade antalet passagerare med fiskespön markant. 
Dessa metspön var ofta långa och risk förelåg att de skulle komma åt ledningarna. Hedin tog 
kontakt med Öfverholm om saken och ett förslag till förbud att medbringa spön bifogades: 
”Av hänsyn till den fara som är förbunden med behandlingen av metspön av mer än 4 meters 
längd, få längre spön icke emottagas till befordran såsom resgods. Ej heller få de på den 
resandes egen risk placeras i tåget såsom reseffekt. Person, som bär metspö av större längd än 
ovan angivits, får icke tillåtas beträda plattform eller bangård.” Hedin var emellertid inte helt 
övertygad om att ett förbud var den bästa lösningen och funderade på att utföra tester med 
metspön nästa gång det regnade.301 Svaret från Öfverholm lät inte vänta på sig. Även han 
ansåg att försök först borde utföras och att det förmodligen skulle visa sig att något förbud 
inte var nödvändigt.302

 

Utbildning av personal 
I november 1913 beordrades distriktsförvaltningen i Luleå att inleda utbildningen av den 
berörda personalen rörande ”återkallandet till liv”. Järnvägsstyrelsen ansåg att utbildningen 
skulle påbörjas så snart som möjligt och att all nyanställd personal skulle genomgå den innan 
de började sin tjänstgöring.303 Anledningen till att Järnvägsstyrelsen skyndade på i detta 
ärende var att arbetet med att uppföra överföringsledningarna och kontaktledningarna 
närmade sig sitt slut och att de snart skulle börja provas. De ansåg att denna nya driftsform 
innebar en stor fara för personalen och för att minska risken för skador var det viktigt att 
befälen i första hand blev utbildade så att de kunde ingripa om något skulle hända.304 De 
första proven av kontaktledningarna kom att inledas i mitten av januari 1914 och testandet av 
överföringsledningarna planerade man att påbörja i april samma år. 

Enligt besked från Öfverholm skulle all järnvägspersonal genomgå utbildningen före 
den 1 april och som undervisningsmaterial skulle särtryck nr 158 användas; ”Instruktion för 
behandling av personer, som bedövats av elektrisk ström”. Varje person som genomgått 
utbildningen skulle efter avslutat kurs dessutom skriva sin namnteckning i en liggare för att 
därigenom ”erkänna sig hava erhållit den kunskap, undervisningen avser att bibringa”.305 
Trots flera uppmaningar om att instrueringen av personalen måste igångsättas hade ingen 
utbildning genomförts fram till slutet av februari. Enligt sektionsbefälet hade endast den 
tryckta instruktionen utdelats. Hedin föreslog att distriktsförvaltningen skulle utse en 
föredragshållare och beordra all personal att infinna sig på de föreläsningar vilka borde hållas 
i Kiruna, Abisko och Vassijaure.306

Järnvägsstyrelsen hade även införskaffat fem stycken pulmotorer* från Tyskland. Dessa 
apparater skulle placeras vid stationen i Riksgränsen, ställverkshuset i Porjus och i 
motordrivna revisionsvagnar i Kiruna, Torneträsk och Abisko. De skulle därtill skötas av 
speciellt utbildad personal.307 Efter att pulmotorerna anlände i maj hade en illustrerad 
instruktion på svenska bifogats varje maskin och utbildningen av den aktuella personalen 

                                                 
* En apparat för konstgjord andning där en behållare med komprimerad luft eller syrgas genom tryck pressade 
luft ut och in i lungorna via en mask. (Nordisk Familjebok 1915. http://www.lysator.liu.se/runeberg). 
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kunde påbörjas. Hedin hade dessutom utfört en privat förevisning av maskinen för två 
intresserade läkare i Kiruna.308

 

Kontaktledningar, tunnlar och snögallerier 
Ett av de argument för en elektrifiering av Riksgränsbanan som åberopades i propositionen 
från 1910 var att röken i den 1 100 m långa Nuoljatunneln skulle försvinna. Rökutvecklingen 
i tunneln var besvärande för personal som utsattes för den. Speciellt utsatta var de som befann 
sig i det påskjutande loket. Tillbud hade inträffat till följd av rök och det förväntades att 
olyckorna skulle öka i takt med att trafiken på banan intensifierades. Om ångdriften skulle 
bibehållas var ett ventilationssystem tvunget att installeras där för att komma tillrätta med 
problemet.309 Så blev nu inte fallet utan propositionen bifölls och arbetet med att elektrifiera 
banan påbörjades. Under arbetet med att fästa kontaktledningarna i Nuoljatunneln så hade 
personalen ställt upp koksgrytor i tunnelns mitt. Arbetet utfördes under februari månad och 
kylan gjorde att det var nödvändigt att värma upp arbetsplatsen. Dessutom utfördes 
banarbeten samtidigt av banavdelningens personal vilket gjorde att fler vagnar och personer 
befann sig där inne. För att hålla värmen eldades koksgrytorna flitigt men förorsakade 
emellertid så starkt os att det kunde vara farligt för personalen. Trots detta så fick de stå kvar 
och de användes tills allt arbete var slutfört.310 Ett annat problem som uppstod i tunneln var 
att lerblandat vatten rann ner på skenorna och förorsakade slirningar och koppelslitningar. 
Inga svåra olyckor hade dittills inträffat men ett flertal tillbud hade förekommit. För att 
komma undan problemet med rinnande vatten murades insidan av tunneln.311  

Det var inte bara tunnlarna som rökfylldes av de passerande ångloken utan även i 
snögallerierna ansattes personal av kolröken.312 Efter att arbetet med att installera 
kontaktledningarna inleddes uppmärksammades andra problem. Under snösmältningen på 
våren så rann smältvatten i strålar ner genom sprickorna i snögalleriernas tak. Om en sådan 
stråle träffade kontaktledningarna skulle olyckor kunna inträffa. Den totala längden av 
snögallerierna var mer än 5 km vilket innebar att snöskottning av taken skulle bli för kostbart 
och därtill riskabelt. Det var framförallt de äldre gallerierna som läckte. På de senast byggda 
hade takbrädorna lagts tätare. För att komma tillrätta med problemet hade Hedin utarbetat en 
ritning där kontaktledningarna skulle skyddas av tjärpapp. Detta var en billig lösning som 
gick ut på att en meter bred papp skulle läggas ut över kontaktledningarna på de platser där 
det behövdes.313

De övre isolatorerna som installerats i snögallerierna var på många platser fastsatta 
alltför nära taket. Vid fel fanns det en uppenbar risk att en ljusbåge kunde sätta eld på taket. 
Hedin föreslog i ett brev till Öfverholm att taken borde skyddas med asbests eller något 
liknande material.314 Han förordade att eternit skulle användas på grund av att asbests sög upp 
så mycket vatten.315 På nyårsafton 1914 skickade Hedin ytterligare ett brev i ärendet där han 
redogjorde för de tillbud som hade inträffat där det hade varit nära att taken fattat eld på grund 
av trasiga isolatorer. Han ansåg att det fanns ungefär 50 platser där eternitplattor på 600 x 600 
mm borde sättas upp som skydd. Arbetet kunde utföras av ledningspersonalen och kostnaden 
läggas på ett konto för underhåll av kontaktledningar.316 Detta förslag gillades och godkändes 
av Öfverholm i början av januari 1915.317

Under den period som kontaktledningarna skulle provas var säkerheten mycket hög. I de 
meddelanden som Hedin fick från Järnvägsstyrelsen innan proven inleddes gavs besked om 
att endast 1 400 meter av ledningen skulle testas åt gången och att en vakt skulle vara 
utplacerad varje 200 meter. Januari betraktades för övrigt som en bra tid att genomföra dessa 
prov med anledning av att inga andra arbeten utfördes vid banan.318 Proven fortsatte i februari 
då kontaktledningarnas isolation testades. Ledningen sattes då under spänning mellan klockan 
24:00 och 02:00 utan särskild bevakning. Man räknade med att det under den tiden inte skulle 
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befinna sig någon kring järnvägen. Under februari månad undersöktes dessutom de telegraf- 
och telefonstörningar som märkts norr om Kiruna. Detta arbete bedrevs under dagtid och alla 
banvakter och ställföreträdande banvakter blev informerade om detta. Vakter blev utposterade 
vid samtliga av de berörda stationerna och deras uppgift var att informera tågpersonalen om 
de kommande proven.319 Även senare prov förlades till natten och alltid efter att berörd 
personal underättats.320

Vid tiden för anläggningsarbetet anlände stora mängder varor till Kiruna med järnvägen, 
bland annat hö och virke. Allt lossades vid lastkajen och för att underlätta arbetet fanns det 
planer om att utvidga spårsystemet där. De kontaktledningar som var placerade vid lastkajen 
vållade dock en viss oro bland personalen och det fanns önskemål om att de skulle hållas 
spänningslösa för att inga olyckor skulle ske vid lastning och lossning.321 Denna önskan 
tillbakavisades av Öfverholm som menade att ledningarna snart skulle bli obrukbara om de 
hölls spänningslösa. Istället kunde de urkopplas och jordas vid behov.322 Tillvägagångssättet 
vid urkoppling av ledningar var noga reglerat i den allmänna instruktionen för personalen.323

 

Säkerhet med och kring de elektriska lokomotiven 
De nya elektriska malmtågslokomotiv som konstruerades för Riksgränsbanan blev utrustade 
med en mängd säkerhetshöjande detaljer. Varje lok var utrustat med automatiska och direkt 
verkande tryckluftsbromsar efter ett amerikanskt system, New York Air Brakes system. En 
kompressor på 10 hk alstrade tryckluften till bromsarna.324 En strömbrytare, eller 
”Steuerstromschalter”, som skulle hindra igångsättning med åtdragna bromsar installerades 
dessutom. Den fungerade också som urkopplare för strömmen mellan de båda loken. Loken 
var dessutom utrustade med ett så kallat ”dead mans grip” eller död mans grepp.325 Detta 
säkerhetssystem innebar att strömmen bröts och tåget stannade om föraren släppte greppet om 
en kontakt. Samma kompressor som användes till bromssystemet lämnade därutöver luft till 
signalvisslan samt den sandningsanordning som fanns på loken.326 Vid risk för halka och 
slirning kunde föraren genom att med foten manövrera en tryckluftsventil sanda rälsen 
framför hjulen.327 Snälltågslokomotiven använde sig av vakuumbromsar som drevs genom två 
motordrivna vakuumpumpar.328

Men det var inte allt arbete med att öka lokens säkerhet som framskred utan 
komplikationer. Under sensommaren 1913 hade ASEA inlämnat en patentansökan till Kungl. 
Patent- och registreringsverket i Stockholm. Patentansökan nr 1929/12 rörande 
säkerhetsanordningar för elektriska motorvagnar och lokomotiv hade blivit kungjord i Post- 
och Inrikes Tidningar den 13 september. Detta uppmärksammades av Järnvägsstyrelsen som 
insåg att konstruktionen inte var ny utan redan fanns utförd vid Berliner Hoch- und 
Untergrundbahn och redan 1910 blivit offentliggjord i Elektrotechnische Zeitschrift. Det 
fanns dessutom en liknande anordning utförd för Djursholmsbanan som blivit omnämnd i 
Teknisk Tidskrift 1911. Järnvägsstyrelsen underrättade Kungl. Patent- och registreringsverket 
om detta och anhöll att ASEA:s patentansökan borde avslås.329

De eldsläckningsanordningar som fanns inom SJ var av äldre modell och de brandposter 
som fanns vid verkstaden i Kiruna var inget undantag. Det system som användes av 
brandväsendet i övriga Kiruna bestod av det så kallade Stockholmssystemet men vad det 
innebar framgår inte av de undersökta källorna. Klart var dock att det fanns önskemål om att 
verkstaden skulle övergå till samma system så att hjälp skulle kunna erhållas från den lokala 
brandkåren vid händelse av brand. Att ändra till det nyare systemet skulle dessutom endast 
innebära obetydliga kostnader enligt Hedin. Ett annat problem med brandsäkerheten vid 
verkstaden var att slangar och munstycken ännu i mars 1914 inte hade anskaffats utan vid 
behov lånades från annat håll. Detta påtalades av Hedin i ett brev till Öfverholm där han bad 
om denna utrustning som borde bli placerad inne i och utanför verkstaden.330
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I augusti 1915 inkom en skrivelse ställd till Maskiningenjören i Kiruna undertecknat av 
sex lokförare som representerade Svenska Lokmannaförbundets Kirunaavdelning. Förarna vid 
påskjutningslokomotiven var mycket missnöjda med sina arbetsvillkor och då speciellt 
gällande skötseln av loken och att de var ensamma om ansvaret. De menade att varenda gång 
de hämtade ut loken från verkstaden så var de tvungna att inspektera samtliga lager och 
smörjapparater för att kontrollera att inga fel hade orsakats av verkstadspersonalen. Vid varje 
tillfälle visade det sig nämligen att det fanns brister som bagatelliserades av befälen i 
verkstaden men som räknades som straffbara förseelser för lokförarna. Det var smörjkoppar 
som var tomma och för fulla. Ibland satt inte locken åt eller så kunde de vara helt öppna.  

När loken hämtades från bangården var föraren tvungen att sköta all smörjning inne 
medan han fick förlita sig på de män som skötte smörjningen på utsidan. På grund av den 
korta tid som var avsatt för detta arbete hade föraren ingen möjlighet att kontrollera deras 
arbete. Även där hade det visat sig att lock lämnats öppna och det var på lokförarens ansvar. 
Om problem uppstod under gång kunde ingenting göras:  

 
Vad tillsyn av det elektriska beträffar, kan ej den minsta sådan ägnas detta under gången. Det är ju 
varje dag som missöden inträffar och många kunde avhjälpas innan för stor skada uppstår, om 
man blott hade någon hjälp att tillgå. Nu blir följden den, att spolar, kol och kontaktmetaller 
förstöras, utan att man kan göra något däråt. Man hör hur det slår i reläna inne i kontaktrummet, 
men man kan inte komma dit in för att se vad felet är. Man känner sig emellertid mycket orolig för 
sådant, ty om skadan går för långt kan kortslutning uppstå, automaterna lösa ut strömbrytarna och 
tåget slitas utav. Allt detta är för föraren, som ensam och utan den minsta hjälp är ansvarig för att 
allt går som det bör, mycket enerverande och det är omöjligt för någon att i längden stå ut med en 
sådan nervspänning som vad här är fallet.331

 
De var även missnöjda med det faktum att de inte hade någon möjlighet att äta under sitt 
arbetspass och att detta inverkade menligt på deras hälsa. För att rätta till dessa problem 
krävde de att ett biträde skulle tilldelas alla påskjutningslokomotiv och kunde inte 
maskiningenjören bifalla denna anhållan skulle de vända sig till högre instans.332

Erik Hedins yttrande över den inkomna skrivelsen var överlag negativt hållen och i vissa 
stycken direkt raljerande. Han menade att det var lokförarnas ansvar att se till att loket 
smörjdes och sköttes och behövde någon mer än 15 minuter till detta på mellanstationerna var 
den lokföraren inte önskvärd till den elektriska driften. Han menade att om en eldare kunde 
stå och slita så att han blev alldeles svettig så borde en lokförare kunna arbeta snabbare utan 
att läkare behövde tillkallas för att avgöra om det fanns fara för hälsan. När det gällde förarens 
brist på tid till att äta sin mat så menade Hedin att det inte borde utgöra något problem. 
Lokföraren i det bakre loket körde inte på tillbakavägen och borde då kunna äta sin matsäck i 
lugn och ro. Skulle han bli hungrig på vägen till Riksgränsen och inte kunde vänta till 
återresan fanns det även möjlighet att äta i utförsbackarna. På en punkt var dock Hedin 
överens med lokförarna. Han menade att den medföljande vagnkarlen, eller 
smörjarekonduktören, som hade till uppgift att se till vagnarna under gång dessutom kunde se 
över den elektriska utrustningen så att inga skador uppstod. Lokföraren kunde under tiden 
övervaka vagnarna. Ersättning till vagnkarlen för tillsynen kunde utgå i form av 
loktjänstpengar.333  

 

Olyckor och tillbud 
Trots allt det arbete som lades ner från Järnvägsstyrelsens sida för att öka 
säkerhetsmedvetandet vid den elektrifierade banan så inträffade både tillbud och olyckor 
under den undersökta perioden. Ett exempel på en lindrigare incident inträffade mellan Rautas 
och Rensjön i september 1915. En reläslutare hakade där upp sig på lok P-27 och när förare 
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Adolfsson skulle ordna till felet blev han bränd i ena armen. Tåget blev därav försenat i en 
timme innan en annan förare anlände.334  

En allvarligare olycka inträffade i november 1914 då ett av de elektriska loken skulle 
skjutas in i verkstaden i Kiruna. Det hade snöat och Reb:s montör Brückner beordrade några 
arbetare att gå upp på taket och skotta bort snön därifrån. I brådskan hade ingen kommit ihåg 
att slå ifrån spänningen och jordförbinda kontakttråden. Väl uppe på taket vidrörde en av 
arbetarna, Olsson, kontaktledningen och svimmade av stöten. Han kvicknade till efter en 
stund utan några återupplivningsförsök och fördes därefter till sjukhus. De enda skadorna han 
ådrog sig var huvudvärk som beräknades försvinna dagen efter. Att han inte fick några bränn- 
eller andra skador ansågs bero på att det endast var 3 000 volt i ledningarna vid tillfället samt 
att kläderna hade fungerat som skydd.335 Olyckan inrapporterades till Öfverholm som genast 
meddelade Hedin att han ville ha en utförlig rapport om händelsen och att den som var 
ansvarig för olyckan måste bestraffas om det skulle visa sig att han handlat mot de givna 
föreskrifterna.336  

Hedin utredde olyckan ytterligare men kunde inte tillägga mycket till det som redan var 
inrapporterat. De anslag som fanns uppsatta borde tillsammans med den information som 
delats ut vara tillräckligt för att all personal som arbetade vid järnvägen skulle förstå att 
ledningarna var livsfarliga. Både den skadade och den som gett ordern om snöröjning var 
anställda av firmorna och när Hedin påpekade för Reb att ledningarna inte jordats svarade 
Ingenjör Küntze att de inte kunde veta att ledningarna var spänningsförande på grund av att 
inga vakter hade var utsatta för att varna folk från att beröra dem. Detta svar ansåg Hedin vara 
anmärkningsvärt. Dels på grund av att han ansåg det orimligt att utpostera vakter efter hela 
ledningsnätet då denna var lika farlig överallt. Dels på grund av att Reb indirekt hade anklagat 
honom för olyckan. Han ansåg att det hederligaste vore om montör Brückner tog på sig 
skulden och såg till att detta inte inträffade igen.337 Efter ytterligare samtal med ingenjör 
Küntze konstaterades Reb:s skuld i ärendet samt att de dessutom var ansvariga för all 
eventuell skada som kunde uppstå på grund av de inte rättade sig efter de gällande 
föreskrifterna.338  

Men det var inte bara maskinella fel och strömledningar som orsakade tillbud och 
olyckor. I januari 1916 kunde Norrskensflamman redogöra för de synnerligen osäkra 
förhållandena som rådde vid Riksgränsens järnvägsstation. Det visade sig nämligen att stinsen 
vid stationen flera gånger handlat omdömeslöst och att allvarligare olyckor endast hade 
förhindrats av att övrig järnvägspersonal ingripit. En gång hade han gett order till ett tåg att 
avgå medan den ovetande tågbefälhavaren inte befann sig ombord. En annan gång hade 
samma stins skickat iväg ett tåg mot Narvik innan det mötande tåget kommit in på stationen. 
Endast tack vare att den norske föraren vägrade lämna stationen kunde en olycka undvikas. 
Stinsen hade även en gång vägrat att dela ut ett rekvirerat parti matvaror till en anställd vid 
stationen trots att både följesedel och telegram inkommit om saken. Istället sålde han varorna 
till ett högre pris. Allt detta menade tidningen var bevis på att stinsen hotade såväl 
”trafiksäkerheten som den personliga friheten” och att både staten och allmänheten skulle 
tjäna på att han avlägsnades från sin tjänst och förflyttades ”till en post, för vilken hans 
egenskaper bättre skulle lämpa sig”.339  
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Sammanfattning  
 
Att i framtiden införa förarlösa tåg på Malmbanan innebär en systemförändring som på 
många sätt kan jämföras med den elektrifiering av Riksgränsbanan som genomfördes i början 
av det förra seklet. Vid tiden för elektrifieringen var både den svenska industrin och de 
befintliga transportsystemen till stor del beroende av stenkol som kraftkälla. Stenkol av god 
kvalitet producerades inte inom landet utan fick importeras i stora mängder, främst från 
England. Detta innebar stora kostnader för den svenska staten och ett beroendeförhållande 
som ansågs vara farligt ur säkerhetssynpunkt. I och med att nya framsteg gjordes inom 
elektricitetens område kunde inledande försök med elektrisk järnvägsdrift påbörjas både inom 
som utom landet. De gjorda erfarenheterna innebar att tankar om införandet av storskalig 
elektrisk drift vid någon av landets stambanor utvecklades inom Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
Efter utredningar och politiska debatter kunde riksdagen på försommaren 1910 besluta att 
elektrifiera Riksgränsbanan. Att valet föll på denna bandel berodde på att de nya avtal som 
tecknats mellan staten och de norrbottniska gruvföretagen innebar ekonomiska vinster för 
staten vid reducerade driftkostnader och vid en ökad brytning. För att banan skulle klara den 
ökade transportkapaciteten inom befintligt system krävdes en mängd åtgärder som var 
ekonomiskt kännbara samt ökade kolberoendet. Istället valde politikerna att satsa på det nya 
systemet. De satte sin tillit till tjänstemännens rapporter och utredningar som påtalade att en 
elektrifiering skulle komma att innebära lägre underhållskostnader, större effektivitet samt 
säkrare drift. 

Ett kraftverk skulle byggas vid Porjusfallen, ledningar och transformatorhus uppföras 
och rullande material utvecklas och konstrueras. Kostnaden för projektet beräknades till 
21 500 000 kr och ansvaret föll på Järnvägsstyrelsen och dess elektrotekniska byrå. Genom 
antaget anbud fick firmorna ASEA och Siemens tillsammans i uppdrag att genomföra 
anläggningsarbetet och konstruera de lok som skulle användas på banan. Arbetet inleddes 
redan på sommaren samma år som beslutet fattades och beräknades pågå i fyra år, de första 
loken skulle bland annat levereras den 1 april 1914. Prov med de uppförda kontaktledningarna 
inleddes i januari 1914 och ett halvt år senare testades överföringsledningarna. Förseningar av 
loken uppstod på grund av oenigheter mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna. Tvisterna rörde 
oftast utförandet och konstruktionen av loken samt att felaktigheter uppstod vid ett flertal 
tillfällen när de skulle testköras. De första loken anlände till Kiruna på sommaren 1914 men 
det var först i oktober som huvuddelen hade ankommit.  

Driften på Riksgränsbanan skulle ske med tågsätt om 40 vagnar framförda av ett 
dragande och ett påskjutande lok. Efter inledande problem med bland annat avslitna koppel 
kunde transporterna fortgå enligt detta sätt fram till sommaren 1915 då kriget satte stopp för 
driften. Banan invigdes i början av februari 1915 och i september kunde den slutbesiktigas. 
Arbetet blev inte godkänt men till trots av detta kunde den kontrakterade garantitiden inledas 
1 oktober samma år. Som en följd av kriget transporterades aldrig den beräknade mängden 
malm via Riksgränsbanan vilket medförde att någon slutgiltig utvärdering av driften var 
besvärlig att genomföra. Trots detta pekade både lokens effektivitet och de ekonomiska 
resultaten på att elektrifieringen varit lyckad. Loken visade sig vara så välkonstruerade att de 
framfördes på Malmbanan i ordinarie drift ända fram till 1960-talet. 
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Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys mellan elektrifieringen av 
Riksgränsbanan och drift med förarlösa tåg. Huvuddelen av analysen är dock kvalitativ och 
rör den historiska delen. Avsikten är att därigenom urskilja historiska samband som kan ligga 
till grund för en framtida diskussion angående införandet av förarlösa tåg på Malmbanan. De 
jämförelseobjekt som studerats är Docklands Light Railway (DLR) i London, Metro i 
Köpenhamn samt LKAB i Kiruna samt elektrifieringen av Riksgränsbanan. De två 
förstnämnda företagen använder systemet med förarlösa tåg för persontransporter medan det 
sistnämnda använder systemet för tunga materialtransporter. De undersökta företagens 
erfarenheter av den använda driftsformen är samstämmig och visar på samma typer av 
fördelar gällande effektivitet, ekonomi och säkerhet. Även elektrifieringen av Riksgränsbanan 
innebar en systemomvandling där ett äldre system fick ge vika för ett nytt. Grundtanken var 
att förändringen skulle generera högre vinster på grund av en ökad effektivitet men också 
genom lägre drifts- och underhållskostnader. Genom att anpassa banan för de elektriska loken 
kunde detta förverkligas. Loken som konstruerades av Siemens/ASEA var snabbare, starkare 
och billigare än ångloken. De nya loken var dessutom säkrare och medgav att vissa farliga 
moment kunde avlägsnas. 

Riksgränsbanan är den del av Malmbanan som sträcker sig från Kiruna och fram till 
Riksgränsen. Den utgör dessutom en del av Norrbottens teknologiska megasystem. Syftet 
bakom anläggandet av Riksgränsbanan var att kunna transportera malm till norska gränsen för 
vidare transport till en isfri hamn på atlantkusten. Det är ett exempel på ett konstruerat nätverk 
med syfte att frakta varor. För att transporterna ska kunna genomföras krävs olika typer av 
aktörer samt ekonomiska incitament. Detta innebär att banan kan klassificeras som ett 
sociotekniskt system och en integrerad del av ett större infrasystem. De brytnings- och 
transportavtal som tecknades mellan staten och malmbolagen 1907 innebar att nya och större 
krav ställdes på Riksgränsbanans kapacitet. Det tekniska system som dittills nyttjats var 
ångdrift men det var osäkert om denna driftsform klarade en större belastning. 
Elektrifieringen av Riksgränsbanan får därmed ses som ett försök att med hjälp av en radikal 
uppfinning komma ifrån ett kritiskt problem. Alternativet var att genom en konservativ 
uppfinning som exempelvis starkare ånglok kunna använda det befintliga systemet. De 
beräkningar som utfördes av Järnvägsstyrelsens visade dock att en teknisk systemomvandling 
var att föredra av effektivitets-, ekonomiska- samt säkerhetsmässiga skäl.  

Under arbetet med att anpassa och färdigställa både den rullande- som fasta materielen 
för elektrisk drift går det att urskilja de tekniska innovationsaktiviteternas tre faser: 
uppfinning, utveckling och innovation. Nya konstruktioner krävdes och prövades ut inom alla 
delar av det nya tekniska systemet. Samarbetet mellan SJ och Siemens/ASEA möjliggjorde 
utvecklingen av nya prototyper och modeller vilka kom att förbättras till båda parter var nöjda 
med prestandan. SJ i sin roll som beställare och företagen i sin roll som konstruktörer utgör 
ytterligare ett exempel på ett utvecklingspar vilkas gemensamma arbete befäster den unika 
svenska samarbetsmodellen. Det är dock värt att notera att samarbetet inte alltid var 
problemfritt och att tonen mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna många gånger var hård. Det 
var framförallt Järnvägsstyrelsen som kunde agera oförsonligt vid de förseningar som 
uppkom och vid leveranser av, vad de ansåg, undermålig materiel. Det var trots allt vissa 
problem som måste lösas innan projektet kunde genomföras. Överförings- och 
kontaktledningarnas utformning och kapacitet tillsammans med lokens konstruktion utgjorde 
de största problemen och de löstes efterhand de uppenbarade sig.  

De kollektiva aktörer som var inblandade i arbetet var den svenska staten genom sina 
beslutsfattande- och verkställande organ. Riksdagen var det forum i vilket beslutet fattades 
medan Järnvägsstyrelsen var kungens och regeringens verkställande organ som dels utredde 
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frågan och dels utförde riksdagens beslut. Dessa kollektiva aktörer drevs av ekonomiska-, 
samhälleliga- och säkerhetsmässiga motiv. Genom att bryta beroendet av utländskt stenkol 
kunde statsfinanserna stärkas. Detta innebar även att rikets säkerhet värnades inför framtiden i 
och med att transportnätens och industrins utsatthet reducerades. Elektrifieringsförslaget 
omfattade dessutom en framtidsoptimism som utgjorde en grund för nyetableringar och ökat 
välmående för både Norrbotten och landet i övrigt. De företag som deltog i anbudsförfarandet 
och de som senare gavs i uppdrag att anpassa banan för elektrisk drift ingår också i gruppen 
kollektiva aktörer. Ekonomisk vinst är ett viktigt incitament för affärsdrivande företag men 
enligt det undersökta källmaterialet drevs de aktuella företagen även av andra motiv. En 
bakomliggande drivkraft var tanken om samhällsnyttan; att utveckla företagens kunskaper och 
därigenom förbättra Sverige som land. Ytterligare aktörer var de tidningar och tidskrifter som 
beskrev arbetets gång. De norrbottniska tidningarna rapporterade inte mycket från 
anläggningsarbetet men det som skrevs var i allmänhet positivt. De kan ha varit påverkade av 
någon form av lokal lojalitet. Teknisk Tidskrift hade en mängd artiklar angående 
elektrifieringen införda under den undersökta perioden. Många av författarna var direkt 
involverade i projektet och kunde via detta forum propagera för sina åsikter. 

En annan grupp av aktörer är de individer som verkade inom det kollektivas ram. Denna 
grupp utgjordes framförallt av politiker och Järnvägsstyrelsens personal; ingenjörer och 
tjänstemän. Även företagens ingenjörer och tjänstemän samt tidningarnas journalister ingår i 
denna grupp. Det går inte att fastställa om de individuella aktörerna agerat utifrån andra motiv 
än de som omfattats av den kollektiva gruppen men faktorer som personlig vinning och 
prestige går inte att bortse ifrån. Den politiska debatten fördes i stor samstämmighet och 
endast en riksdagsman arbetade aktivt emot en elektrifiering av Riksgränsbanan.  

De tre faktorer som jämförs i detta arbete är effektivitet, ekonomi och säkerhet. 
Resultaten av elektrifieringen är liknande de resultat som några av de företag som infört 
förarlösa tåg uppvisar vid en jämförelse. De uppnådda effektivitetsfördelarna som drift med 
förarlösa tåg innebär redovisas på liknande sätt av alla de undersökta företagen. Förarlösa tåg 
innebär exempelvis ökad turtäthet och kortare väntetider vid stationer. Förseningar till följd 
av mänsklig påverkan reduceras dessutom. Det var utsikterna till effektivare malmtransporter 
som till stor del låg bakom beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan. Genom att förbättra och 
anpassa banan till den nya driftsformen kunde snabbare, starkare och driftsäkrare lok 
användas vilket innebar att banans kapacitet ökade. Arbetet med konstruktionen av loken bjöd 
på många problem och medförde ett flertal förseningar. Dessa påverkade samarbetsklimatet 
avsevärt men innebar att ett bättre lok kunde konstrueras. Bristen av erfarenheter medförde att 
arbetet både med anpassningen av banan och konstruktionen av materiel försvårades trots att 
personal skickades som observatörer till utländska järnvägar som drevs med elektricitet och 
att egna försök genomfördes.  

Kapacitetsökning kan bidra till ökade vinster för malmbolagen och staten. Ett annat sätt 
att öka vinsterna är att minska kostnaderna. Det visade sig att både drifts- och 
underhållskostnaderna reducerades efter elektrifieringen trots att kriget och de minskade 
transporterna på banan inverkade på resultatet. En stor utgiftspost som inför beslutet förutsågs 
minska var personalkostnaderna. Huruvida utfallet blev enligt förväntningarna är svårt att 
fastställa även om delar av materialet tyder på det. Drift med förarlösa tåg innebär inte heller 
nödvändigtvis per automatik att personaltätheten reduceras. De båda undersökta företag som 
bedriver persontrafik kan inte visa på detta samband medan LKAB har minskat 
personalkostnaderna till följd av omställningen av driften.  

De automatiska styr- och övervakningssystem som används vid drift med förarlösa tåg 
medför att säkerheten både för människor och materiel ökats. Fel beroende av den mänskliga 
faktorn elimineras nästan helt med detta system. I och med att Riksgränsbanan elektrifierades 
försvann vissa farofyllda moment i driften även där medan andra tillkom. Elektriciteten var en 



 54

relativt ny kraftkälla och mer eller mindre okänd för de flesta som arbetade och bodde vid 
banan. Därför var det viktigt att säkerhetsföreskrifter utarbetades och att personalen 
utbildades. Anslag och varningstexter sattes dessutom upp för att minimera riskerna med att 
gemene man agerade oaktsamt och vidröra de strömförande ledningarna när de vistades vid 
järnvägen. Ytterligare åtgärder för att höja säkerheten vid banan var att loken konstruerades 
med en mängd nya anordningar för sandning, bromsning och signalerande. Personalens 
synpunkter och förslag emottogs positivt av ledningen vilket ytterligare bidrog till en höjning 
av säkerheten. 

De händelser och företeelser som inträffade under elektrifieringen av Riksgränsbanan 
och som redovisas i detta arbete kan visa sig betydelsefulla vid en framtida diskussion 
angående en systemförändring av Malmbanan och introduktionen av ny teknik. Historiska 
erfarenheter tyder bland annat på att konstruktion och produktion av ny materiel kan visa sig 
besvärlig och att prototyper kan behöva omarbetas flera gånger. Att visa lyhördhet för förslag 
från personal på alla nivåer kan visa sig lönsamt under utvecklingsarbetet och senare skeden. 
Vidare bör de samlade erfarenheter som finns inom- och utom landet tas tillvara och bereda 
underlag för beslut. Vidareutbildning av personal till nya befattningar kan också ge positiva 
effekter vid en omstrukturering och systemomvandling. När det gäller ekonomiska spörsmål 
är det viktigt att vara medveten om att utfallet av ekonomiska beräkningar kan visa sig 
felaktiga. Projekt kan fördyras av orsaker som inte går att förutse i ett initialt skede. Ingen 
visste exempelvis vid riksdagsbeslutet 1910 att ett världskrig skulle bryta ut fyra år senare. 
När det gäller säkerheten för personal, passagerare och materiel bör nya säkerhetsrutiner 
framtagas och personalen utbildas enligt dessa. 

De företag som studerats har alla samma resultat att påvisa angående effektivisering, 
ekonomi och säkerhet. DLR i London, Metro i Köpenhamn och LKAB i Kiruna menar alla tre 
att drift med förarlösa tåg är säkrare, ekonomiskt försvarbart samt effektivare och samma 
resultat går att påvisa efter elektrifieringen av Riksgränsbanan. Det borde finnas en möjlighet 
att liknande resultat kunde erhållas vid en framtida systemförändring av Malmbanan till drift 
med förarlösa tåg även om det utifrån den föreliggande undersökningen blir svårt att fastslå 
detta. 
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Bilagor 
Uppgift över körda kilometer för Riksgränsbanans elektriska lokomotiv för tiden 
19 januari – 20 maj 1915. 
 
Lokomotiv  Januari Februari Mars April Maj Summa 
n:r (19-31)    (1-20) 
 
1-  -  1096 4128 5224* 
2 -  - 580 4128 4708  
3 816 4344 6837 3999 7224 23220 
4 816 4344 6837 3999 7224 23220 
5 2106 3076 7812 8990 - 21984 
6 2106 3076 7812 8990 - 21984 
7 1794 5118 6730 7760 - 21402 
8 1794 5118 6730 7760 - 21402 
9 2100 4580 6450 7926 5676 26732 
10 2100 4580 6450 7926 5676 26732 
11 2064 5140 3612 4386 7990 23192 
12 2064 5140 3612 4386 7990 23192 
13 774 4630 1332 9030 4637 20403 
14 774 4630 1332 9030 4637 20403 
15 903 4853 6321 8267 4838 25182 
16 903 4853 6321 8267 4838 25182 
17 - 258 7926 6192 2063 16439 
18 - 258 7926 6192 2063 16439 
19 - - - 193 - 193 
20 - - - 709 - 709** 
21 - - 5532 8844 5411 19787 
22 - - 5532 8844 5411 19787 
23 160 777 - - 578 1515 
24 160 777 - - 578 1515 
25 - - - - - - 
26 - - - - - - 
27 - 246 5004 7523 3612 16385 
28 564 4465 2580 - - 7609 
29 - - - - - - 
30 - - - - - - 
31 516 765 360 - 660 2301 
 
* lok 1 har gått 516km kopplat med lok 20 
**lok 20 har gått 516 km kopplat med lok 1. 
 
Källa: 
Ebr FV:13 Provdrift, veckorapporter m.m. 
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