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Framsidans citat är hämtat ur Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 1 1873 i vilken den 

norrländska tvärbanan och banan från Storvik beskrivs som ”två särskilda 

jernvägsförbindelser, af hvilka den ena /.../ komme att förena Nordsjön vid [Trondhjem] 

och Bottniska viken vid Sundsvall, sätta Jemtland i förbindelse med ett alltid öppet haf 

samt utgöra ett helt för sig, hvilket för Norrland skulle blifva af särdeles stort och allmänt 

gagn”. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
Järnvägar är ett spår som är lätt att växla in på om man är intresserad av ekonomisk 

historia. Mitt intresse för järnvägar och ekonomisk historia gjorde att jag från första början 

bestämde mig för att undersöka någon järnvägsrelaterad fråga. I likhet med många andra 

norrlänningar har jag också ett varmt engagemang för min hembygd. Berättelser om min 

hemstad Östersunds historia framhäver alltid, vid sidan om handeln med Norge, järnvägens 

enorma betydelse för stadens tillkomst. Efter att ha studerat den norrländska 

järnvägspolitiken och det svenska järnvägsbyggandet i vidare perspektiv började jag 

fundera över vad det var som egentligen gjorde att järnvägen byggdes genom Jämtland och 

den vackra, men glest befolkade och samhälleligt outvecklade, Storsjöbygden. 

För landskapet Jämtland, som innan järnvägen kom till betraktades som otillgänglig 

vildmark, spelade järnvägen en otroligt viktig roll för den regionala ekonomin. Järnvägen 

integrerade landskapet med resten av Sverige och skapade möjligheter till ekonomisk 

utveckling. Eli Heckscher skriver 1907 i sin avhandling att ”[d]et finns icke i Sveriges rike 

något län hvars utveckling till den grad är beroende af en enda bana som Jämtlands /.../ 

Jämtland [är] för sin förbindelse med kulturen i allt väsentligt beroende af sin enda 

järnväg”.1  

Det är inte svårt att föreställa sig vilken avsevärd betydelse järnvägen hade för denna 

karga landsdel med dåliga vägar och en mycket gles bebyggelse där befolkningen främst 

bestod av jordbrukare som sällan använde pengar och själva förfärdigade sina kläder, 

verktyg och husgeråd.2 Åre var på den tiden en liten by i en bortglömd socken med en 

minst sagt svag befolkningsökning, men har sedan dess utvecklats till en världskänd 

skidort och har hundratusentals besökare varje år.3 Östersund, som idag har utvecklats till 

Jämtlands stora stad med nästan 60 000 invånare och en lukrativ besöksnäring var under 

1800-talets mitt inte stort mer än en by.4  

                                                        
1 Heckscher, Eli F., Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, Diss. 

Uppsala : Univ.,Stockholm, 1907 
2 Järnfeldt-Carlsson, Marta, Landskap, jaktvillor & kurhotell, Institutionen för konstvetenskap, Univ., Diss. 

Umeå : Univ.,Umeå, 1988 s.19 
3 Mellan 1750 och 1880 steg befolkningstätheten i Åre socken från 0.2 till hela 1 person per kvadratmeter. 

Ibid. s. 18 
4 Under 1860- och 70-talen fanns här 2000 invånare. Bromé, Janrik & Björklund, Jörgen (red.), 

Östersunds historia. [D.] 3, Jämtlands läns museum, Östersund, 1986 s.14 
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 När riksdagen under tidigt 1870-tal bestämde att staten skulle bygga stambanor i 

Norrland varav bland annat en järnväg genom Jämtland, var det inte konstigt att föreslå att 

banan mellan Torpshammar och norska riksgränsen i höjd med Trondheim skulle byggas 

på det billigaste sättet, det vill säga smalspårig. Bygget beräknades att enbart bli en 

ekonomisk förlust för staten, några direkta eller indirekta ekonomiska vinster för en 

järnväg i denna landsdel var knappt att vänta. Järnvägarna i Norrland skapade en 

förbindelse med den övriga världen och sågs som ”en uppgift av rent politisk vikt”5 som 

Hans Forssell, då sekreterare i banko- och lagutskottet och sedermera finansminister, 

uttryckte det på 1870-talet. 

Riksdagsbeslutet att anlägga banan med billigare smalspår, som med den tidens 

trafikbelastning ansågs räcka gott och väl för att täcka behoven, togs 1873 men bygget 

hann inte inledas innan det redan vid nästa riksdag revs upp och ersattes med ett beslut om 

en bredspårig (dyrare) bana 1874. Hur kommer det sig att man helt plötsligt valde att ändra 

beslutet och kosta på en dyrare järnväg som gick genom ett så tillsynes ointressant och 

perifert område? Vilka fördelar fanns det som talade för byggandet av en dyrare järnväg 

genom det karga fjällandskapet?  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de politiska processer som 

föregick det statliga järnvägsbyggandet i Norrland. Den huvudfråga som undersökningen 

söker besvara är således 

Vilka politiska och ekonomiska faktorer var det som föranledde att Norrländska 

Tvärbanan, mellan Torpshammar och gränsen mot Norge vid Storlien, byggdes som 

en bredspårig fortsättning på den norrgående stambanan och inte som en smalspårig 

bana som det ursprungligen var beslutat? 

För att besvara denna huvudfråga är undersökningen uppdelad i två delfrågor 

(i) Vilka var de politiska och ekonomiska argument som anfördes inför valet av 

spårvidd för den Norrländska Tvärbanan? 

(ii) Hur överensstämmer argument och beslut med dåtidens nationella 

järnvägspolitiska målsättningar? 

                                                        
5 Hans Forssell, Sjelfstyrelse, Svensk Tidskrift 1872 s. 62 Ref Oredsson s. 136 
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1.3  Material, metod och avgränsningar 
Undersökningens material består av de riksdagstryck i form av protokoll, propositioner och 

övriga handlingar som rör byggandet av järnvägslinjen mellan Torpshammar och norska 

riksgränsen. Undersökningen fokuserar huvudsakligen på den debatt, i både första och 

andra kammaren, som föregick beslutet att bygga järnvägen mellan Torpshammar och 

norska riksgränsen bredspårig. Fokus ligger därmed på vad som kan anses vara den tydliga 

brytpunkt där förändringen av beslutet faktiskt genomfördes.  

För att fördjupa analysen så kompletteras huvudmaterialet med de handlingar som 

talarna refererar till i sina inlägg; bland annat den ursprungliga propositionen och 

statsutskottets utlåtanden i frågan. För att ytterligare kontextualisera debatten så har även 

protokoll och handlingar som rör frågan om spårvidd för banan mellan Storvik och 

Torpshammar ingått i undersökningen, i högsta grad ett relevant material som ger 

förståelse för hur den generella debatten såg ut. 

Undersökningen är en kvalitativ sådan och skulle närmast kunna beskrivas som en 

deskriptiv argumentationsanalys; materialet har närstuderats och de ståndpunkter som 

utifrån huvudfrågan ansetts vara relevanta i undersökningen har lyfts fram. På grund av 

protokollens ringa omfattning så har det varit möjligt att inkludera samtliga debattinlägg i 

undersökningen, vilket betyder att inga urvalsmodeller har behövt konstrueras. Ett problem 

med denna metod är att urvalet och redogörelsen för debatten kan tyckas godtycklig; att 

endast de argument som överrensstämmer med slutsatsen lyfts fram. Detta är dock inte 

något problem enär debattens ringa omfattning har inneburit att denna i bearbetningen har 

kunnat redogöras för i sin helhet. De argument, talare och argumentationslinjer som 

nämner järnvägar redovisas i undersökningen och dessa analyseras mot uppsatsens 

teoretiska ramverk, teorin om spårbundenhet, ur två aspekter. Ur det politiska perspektivet 

används teorin som förklaringsmodell för institutionell spårbundenhet, ur det ekonomiska 

perspektivet anläggs den ekonomiska spårbundehetsteorin som analysmodell. Dessa 

förklaras mer ingående under teoriavsnittet, 1.7. 

Undersökningen är avgränsad till den riksdagsdebatt som 1874 behandlar en ändring 

av spårvidden för banan mellan Torpshammar och norska riksgränsen. De övriga 

handlingar som hör till debatten såsom statsutskottets utlåtande ingår också. I syfte att 

fördjupa undersökningen ingår även behandlingen av den stambana som kom från Storvik 

och i Torpshammar anslöt till Norrländska tvärbanan. De privata järnvägsbolagen och 

dessas beslut om spårvidder är inte en del av materialet, främst på grund av att 
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undersökningens huvudfråga är formulerad på sådant vis att de privata aktörernas 

järnvägsbyggande är mindre relevant i sammanhanget. 

I uppsatsens fotnoter anges riksdagstryckens olika delar i förkortad form, nämligen 

som följer: 

FK = Första kammarens protokoll 

AK = Andra kammarens protokoll 
SU = Statsutskottets utlåtande 

Kgl Prop = Kongl. Maj:t Nådiga Propositioner  
  

1.4  Källkritik 
Det material som ligger till grund för undersökningen är i första hand de protokoll, 

propositioner och övriga handlingar som återfinns i riksdagstrycken. Det är alltså inte 

anteckningarna i original utan de justerade protokollen som använts. Materialets pålitlighet, 

främst i vilken mån dessa återgivningar överensstämmer med vad som faktiskt sades i 

debatterna är inte helt odiskutabelt, utlåtandena kan ha ändras av talaren innan protokollen 

gick i tryck. Sådana ändringar var fullt tillåtna enligt riksdagsordningen från 1810; ett 

protokoll kunde ändras vid justeringen så länge det inte gällde beslutsgrundande uttalanden. 

Även om detta nu har skett med de tryck som används så är protokollen fortfarande 

tillförlitliga uttryck för talarens ståndpunkt vid tiden för protokollets justerande.6 Den 

litteratur som används är i huvudsak avhandlingar vilka således håller kravet på 

vetenskaplighet och sanningsenliga återgivningar. 

 

1.5  Begrepp och tekniska detaljer 
Spårvidd är helt enkelt avståndet mellan de två järnvägsspårens insidor. Den vanligaste 

spårvidden idag, både nationellt och internationellt sett, är 1435 mm eller 4 fot 8½ tum 

(engelska fot).7 Denna spårvidd är vad som idag kallas ”normalspår”, men som vid tiden 

för denna undersökning benämndes ”bredspår” och internationellt kallas den Stephenson's 

gauge efter ingenjören som utvecklade den. Språket och denna förskjutning i benämning 

av 1435 mm-banan ger i sig en uppfattning om att det under järnvägsbyggandets första 

period inte var helt fastlagt vilken spårvidd som det nationella järnvägsnätet borde byggas 

                                                        
6 Nilsson, Göran B., Fyra dagars pinbänk Protokoll och debatt på riddarhuset den 4—7 december 1865, 

Statsvetenskaplig tidsskrift, vol 72 n:o 1, Lund, 1970 s. 155 
7 Puffert, Douglas J., Tracks across continents, paths through history: the economic dynamics of 

standardization in railway gauge, University of Chicago Press, Chicago, 2009 s. 5 
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med. I motsats till bredspår fanns även smalspår, den spårvidd som i undersökningen 

benämns smalspår är 1067 mm eller 3,59 svenska fot (3,5 engelska fot). Den vanligaste 

typen av smalspår i Sverige har en spårvidd av 891 mm eller 3 svenska fot, med vilket mått 

till exempel Lennakatten och Roslagsbanan är byggda.8 

En järnvägs underbyggnad är dess ”underlag” och består av banvall, broar, trummor 

och tunnlar. Överbyggnaden är den del av järnvägen som vagnar och lok går på, alltså 

ballast, slipar, räler, befästningar och växlar.9  

 

1.6  Forskningsläge 
Den forskning som gjorts avseende Sveriges järnvägspolitik är omfattande. De flesta 

studier fokuserar på 1900-talet snarare än 1800-talet, men i sin avhandling Järnvägarna 

och det allmänna behandlar Sverker Oredsson svensk järnvägspolitik från dess begynnelse 

1845 fram till 1890. Undersökningen är en grundlig genomgång av argumentationslinjer 

och politisk utveckling i den svenska järnvägsdebatten under 1800-talet i både dagspress 

och statsförvaltning.  Oredsson intresserar sig primärt för de argumentationslinjerna och 

intressegrupperingar som fanns i samhällsdebatten; främst angående vilken omfattning den 

statliga finansieringen och inflytandet skulle vara över järnvägsbygget och dess förvaltning. 

Oredssons avhandling är en utmärkt översikt över ställningstagandena och 

argumentationslinjerna som fanns i dåtidens debatter. 

I avhandlingen om Statens Järnvägar, ”Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men 

affärsföretag till namnet”, utreder Lena Andersson-Skog de svenska järnvägarnas 

förstatligande och den svenska järnvägspolitiken under mellan- och efterkrigstidens 

Sverige. Hennes grundliga undersökning av Sveriges järnvägspolitik är huvudsakligen 

lokaliserad senare än den föreliggande uppsatsen, men i bakgrundsavsnittet ger hon en 

utmärkt översikt över de stora politiska intressena som formade politiken i 

järnvägsbyggandets begynnelse. 

Jämtlands turistnäring är ett vanligt förekommande ämne närhelst Åre och 

Västjämtland står i fokus för undersökningar, men järnvägens utveckling nämns oftast inte 

annat än i förbigående. Det finns även en handfull avhandlingar som undersöker andra 

järnvägssträckor runt om i landet, men ingen som specifikt undersöker Mittbanans 

tillkomst, mellan Sundsvall och Trondheim, ur ett historiskt perspektiv.  

                                                        
8 Puffert s. 186 
9 Järnvägsinfo: http://jarnvagsinfo.se/banteknik/teorin/ 2013-05-11 kl. 20.15 
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Den internationella forskningen som gjorts om järnvägar, spårbundenhet och 

järnvägssystem är omfattande. Douglas J. Pufferts undersöker i Tracks Across Continents, 

Paths Trough History hur spårbundenhet och spårvidd relaterar i ett internationellt 

perspektiv.10 Puffert undersöker hur ekonomi, mönster och vägval påverkat byggandet av 

olika länders järnvägsnät och standarder. Pufferts undersökning är dels en teoretisk 

genomgång av tekniska och ekonomiska skillnader mellan olika spårvidder, dels en 

implementering av spårbundenhetsteorin i på det specifika exemplet spårvidd. Puffert gör 

även en omfattande genomgång av världens olika spårviddsstandarder och dess historiska 

utveckling i olika länder och världsdelar.  

 

1.7  Teori 
Denna uppsats teoretiska ramverk är teorin om spårbundenhet (path dependence) som 

utvecklades av bland andra Douglass North och Brian Arthur under slutet av 1980-talet. 

Spårbundenhet är kort sagt idén om att historien har betydelse, history matters, alltså att 

beslut grundas på tidigare beslut. Brian Arthur menar att moderna (och komplexa) tekniker 

ger ökad utdelning ju mer de används; desto mer erfarenheter samlar man i användandet 

och utifrån dessa erfarenheter kan tekniken utvecklas och förbättras.11 Detta, menar Arthur, 

betyder att när flera (likvärdiga) tekniker konkurrerar om en marknad så kan oviktiga eller 

slumpmässiga12 händelser som till exempel en oväntat bra prototyp, utvecklares infall eller 

politiska beslut leda till att en av dessa tekniker börjar användas. Den teknik som används 

från början får ett försprång och kommer kanske till och med förbättras och anpassas till 

marknaden i högre grad än dess konkurrenter, just för att användandet ger erfarenheter som 

kan användas i utvecklandet. Detta leder till att en teknik som slumpmässigt väljs att 

användas till slut är så spridd att andra, konkurrerande, tekniker blir utestängda från 

marknaden.13  

 

 

 

 

                                                        
10 Puffert, Douglas J., Tracks across continents, paths through history: the economic dynamics of 

standardization in railway gauge, University of Chicago Press, Chicago, 2009  
11 Arthur, W. Brian Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events, The 

 Economic Journal, Vol. 99, No. 394, Royal Economic Society, 1989 s. 116 
12 Arthur använder här ”insignificant”. 
13 Arthur s. 116 
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Arthur menar vidare att slumpen kan avgöra när valet mellan olika tekniker avgörs: 

 
By allowing the possibility of 'random events' occurring during adoption, it 
might examine how these influence 'selection' of the outcome - how some 
sets of random 'historical events' might cumulate to drive the process towards 
one market-share outcome, others to drive it towards another.14 

 

Enligt Arthur finns att det två saker som gäller generellt när tekniker tävlar om en 

marknad som slutligen bara har en aktör. Dels gäller att valet mellan tekniker påverkas av 

antalet användare respektive teknik redan har, dels gäller att små händelser ”utanför 

modellen” kan påverka aktörernas val. Detta betyder att slumpmässighet måste tillåtas i 

modellen och att marknadsandelar inte avgör om en teknik väljs, utan hur stor 

sannolikheten är för en teknik att väljas.15 En ekonomi som hela tiden strävar efter ökad 

avkastning kan låsa sig själv till suboptimala och svårändrade tekniker. Valet mellan olika 

tekniker är en dynamisk process som påverkas inte bara av marknadskrafter utan även 

också slumpmässiga historiska händelser. Historien blir viktig och försvårar förutseendet 

en ekonomins framtid.16 Vid studiet av ekonomisk historia är historiens betydelse olika 

beroende på hur avkastning prioriteras i ekonomin. Under konstant eller minskande 

avkastning är historien bara en bärare av det oundvikliga. När ökande avkastning 

eftersträvas, däremot, är många utgångar möjliga och oviktiga omständigheter riskerar att 

förstoras för att styra systemet mot den vad som blev den faktiska utgången. Vid studiet av 

en tekniks dominans över andra skall inte en tekniks ”överlägsenhet” över andra tas med 

som en faktor i förklaringen varför den valdes över dess konkurrenter.17 

Douglas J. Puffert menar att spårbundenhet är mest troligt att uppstå i situationer där 

en teknik, som till exempel spårvidd, blir mer och mer användbar för varje enskild 

användare som börjar använda tekniken. På en sådan marknad blir konkurrens instabil, och 

den mest använda tekniken blir mer användbar ju fler användare den får. Den dominerande 

tekniken blir till slut så utspridd att den kan erövra hela marknaden och bli standard. 

Standardtekniken har inte nödvändigtvis en inneboende överlägsenhet, och behöver inte 

ens vara den bästa tekniken. 18 

Puffert argumenterar även mot den kritik mot spårbundenhetsteorin som framförts av 

Liebowitz och Margolis. De hävdar att i en marknadsekonomi blir ineffektivitet ett 

                                                        
14 Arthur s. 116 
15 Arthur s. 123f 
16 Arthur s. 128 
17 Arthur s. 127 
18 Puffert s. 8 
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incitament för vinstdrivna entreprenörer att ändra systemet genom produktpromotion, 

koordination och samarbete. Därför, menar de, är utfallet förutsägbart utifrån vilket system 

som är effektivast. Detta tillbakavisar Puffert och menar att detta var precis vad som hände 

i järnvägssektorn. Entreprenörer betedde sig precis på det sätt som Liebowitz och Margolis 

beskriver, men deras agerande lyckades inte vända den fundamentalt spårbundna process 

som valet av spårvidd är.19 Puffert menar att spårvidd är ett särskilt användbart område för 

att testa teorin om spårbundenhet, och de frågor som finns angående systematiska och icke-

systematiska element i valet av system. Han menar att standardiseringsmönster och 

skillnader i spårvidd uppkommit över hela världen delvis som ett resultat av egenartade val 

och andra slumpmässiga händelser, delvis som resultat av systematiserade strävanden för 

att integrera och effektivisera järnvägsnäten. 20  Enligt Puffert var samtliga val av 

spårviddstandard i hela världen ett resultat av en spårbundenhetsprocess.21 

Brian Arthurs teorier är konstruerade för att förklara ekonomiska mekanismer i en 

marknadsstyrd ekonomi, men Douglass North inriktar sig mer på institutionella 

mekanismer och policyskapande. Han menar att om en viss institution, policy eller 

jämviktsförhållande inte erbjuder ökad utdelning22  för en eller flera intressegrupper, 

regioner politiska partier eller verksamheter så är detta inte ett resultat av en 

spårbundenhetsprocess. 23  Spårbundenhet inom institutioner är i likhet med Arthurs 

ekonomiska teorier avhängig att ökad utdelning står på spel. North menar dock att 

institutionell spårbundenhet är mer komplex än de ekonomiska processernas enär politiska 

strukturer spelar en viktigare roll inom institutionella förändringsprocesser.24 

Lena Andersson-Skog tillämpar institutionell och ekonomiskt grundad spårbundenhet 

på de tidiga processerna i järnvägsbyggandet, ett område som hon menar är användbart för 

att förklara hur institutionell förändring är ett resultat av tidigare institutionella strukturer 

och beslut.25 Den minsta gemensamma nämnaren i definitionen av spårbundna processer är 

att tidiga händelser har en djupgående och oproportionerlig effekt på den senare 

utvecklingen26 Järnvägar karaktäriseras av de stora kostnader som är förknippade med 

                                                        
19 Puffert s. 10 
20 Puffert s.11 
21 Puffert s. 245 
22 ”Increasing returns” syftar inte bara till ekonomisk utdelning. 
23 North, Douglass C., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1990. Ref Andersson-Skog (artikel) s. 70f 
24 North, Institutions s. 109 
25 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History: The Case of Institutional Change and Path 

Dependence, The evolution of path dependence, Magnusson, Lars & Ottosson, Jan (red.), [Elektronisk 
resurs], Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2009  s.70 

26 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.70 
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investering i byggande, underhåll och teknisk förnyelse vilket gör att långtidsplanering och 

strategiska beslut är enormt viktiga i detta område. Den ekonomiska, politiska och 

organisatoriska strukturen blir därför enormt viktig för processens resultat. 27 

Spårbundenhet utesluter inte institutionell förändring, men skapar ofta hinder en sådan. 

Skiften från ökande till minskande avkastning kan leda till att nya utvecklingslinjer genom 

politisk, teknisk, social eller kunskapsutveckling skapas. Självförstärkande processer, 

ökande avkastning, lock-ins, och nätverk är tillsammans med timing och 

händelseförloppens ordning kan användas för att förklara organisatorisk och 

policyskapande spårbundenhet.28 Tidigare institutioner kan användas för att förklara hur 

suboptimala institutionella situationer har uppstått. Individuella aktörers agerande är 

viktiga faktorer i processerna kring spårbundenhet, även om utgången av deras beslut inte 

kan förutses av aktörerna själva. Informella institutioner såsom idéer och övertygelser är 

också viktiga för att spårbundna processer skall uppkomma i den politiska arenan.29  

I järnvägssektorn är standardiserad spårvidd den avgörande faktorn för att skapa ett 

stort välintegrerat transportnätverk och på många håll, säger Andersson-Skog, var valet av 

spårvidd delvis ett resultat av institutionella strukturer och den dåtida politiska kartan, 

delvis ett resultat av marknadens efterfrågan.30 Institutioner är i de flesta fall resultatet av 

spårbundenhetsprocesser, menar Andersson-Skog, vilka reflekterar inte bara tekniska 

framsteg utan även politiska strukturer. Den teknologiska spårbundenheten kretsar kring 

val av spårvidd och standardiseringar, medan järnvägspolitiska reflekterar hur staten bör 

agera och hur ansvar delas upp mellan olika delar av förvaltningen.31 

 

1.8  Disposition 
Denna uppsats analyserar de argument som framfördes i debatten inför riksdagsbeslutet om 

att bygga den Norrländska Tvärbanan bredspårig. Uppsatsen har fyra delar, den första 

sätter in undersökningen i ett nationellt och internationellt sammanhang samt presenterar 

det teoretiska ramverk, spårbundenhet, som används i analysen. I uppsatsens andra del 

beskrivs det statliga järnvägsbyggandet framväxt i Sverige och de motiveringar som låg 

bakom beslutet att bygga statliga stambanor. Den tredje delen presenterar först de 

nationella järnvägspolitiska mål identifierade av Andersson-Skog som ligger till grund för 
                                                        
27 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.71f 
28 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.74f 
29 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.75 
30 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.77 
31 Andersson-Skog, Lena Revisiting Railway History s.82 
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debattanalysen. Argumenten som framförs i debatten om de norrländska järnvägarnas 

spårvidd i allmänhet och den Norrländska Tvärbanan i synnerhet analyseras därefter 

utifrån två av perspektiv härledda ur Andersson-Skogs modell; det ekonomiska samt det 

(socio-) politiska. Slutligen analyseras och diskuteras undersökningen utifrån 

huvudfrågeställningen och dess delfrågor. 

 

2. Sverige under 1800-talet 
För att bättre kunna förstå de beslutsprocesser som undersöks är det viktigt att känna till 

det politiska systemet, och de stora förändringar som samhället och stadsförvaltningen 

genomgick i Sverige under 1800-talet. Den svensk-norska unionen och relationerna mellan 

unionsrikena är också en viktig del i det förvaltningspolitiska läget.  

 

2.1  Sveriges förvaltning under 1800-talet 
Vid 1800-talets början såg Sveriges förvaltning inte alls ut som den gör idag. 

Ståndsriksdagen, som varit organisationsformen för landets styre, ersattes år 1866 av en 

tvåkammarriksdag. Fram till 1894 var antalet ledamöter relaterat till folkmängd, med en 

överrepresentation för städerna som följd. Mellan 1867 och 1894 bestod första kammaren 

av 125 och andra kammaren av 190 ledamöter. Från och med 1894 fastställdes antalet 

ledamöter i första kammaren till 150 och i andra kammarens till 230. 32 

Ledamöterna i första kammaren valdes av landsting eller stadsfullmäktige av 

röstberättigade och för dem var mandatperioden nio år (fram till 1909). Valbara till första 

kammaren var män över 35 år som hade en viss inkomst eller förmögenhet. Den andra 

kammarens ledamöter hade tre års mandat och valdes genom majoritetsval i enmanskretsar. 

Rösträtt till andra kammaren var förbundet med inkomst- och förmögenhetskrav. 

Riksdagen sammanträdde årligen och kravet för ett riksdagsbeslut var ett likalydande 

beslut av dess båda kamrar. Om kamrarna inte kunde enas föll ärendet i fråga; förutom 

budgetärenden som avgjordes genom gemensam votering. Det fanns fem ständiga utskott 

vilka byggde på riksdagens statsrättsliga befogenheter; konstitutions-, bevillnings-, stats-, 

samt banko- och lagutskottet, som var gemensamma för båda kamrarna. 33 

                                                        
32 Sannerstedt, Anders & Andrén, Nils, Tvåkammarriksdagen, Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/riksdagen/tvåkammarriksdagen 2013-04-23 
33 Sannerstedt, Anders & Andrén, Nils, Tvåkammarriksdagen, Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/riksdagen/tvåkammarriksdagen 2013-04-23 
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 Det är inte bara själva organisationen som förändrats sedan dess, även fenomen såsom 

tjänstemannaideal och politisk kultur har i allra högsta grad förändrats under de senaste 

200 åren. Mellan åren 1840 och 1870 genomfördes en rad reformer i Sverige som kom att 

ha stor betydelse för landets offentliga förvaltning, ett system som innan reformerna 

präglades av korruption och låg legitimitet och där tjänstemannapositioner ofta tillsattes 

genom att de tjänstemän som önskade befordras helt enkelt köpte platsen av sin 

företrädare.34 Den svenska aktiebolagslagen, som innebar att aktieägare endast är ansvariga 

för sitt aktiekapital och inte bolagets skulder, införs också under dessa år och möjliggjorde 

satsningar på svensk industri av en helt annan skala än tidigare. År 1865 infördes 

näringsfrihet. Mellan 1840 och 1856 etablerades tre stora ämbetsverk vilka alla 

administrerade stora infrastruktursatsningar; Kongliga styrelsen för allmänna wäg- och 

wattenbyggnader 1841, Kongliga Telegrafverket 1853 samt Kongliga jernvägsstyrelsen 

1856.35 

Alla dessa förändringar bidrog tillsammans till att omskapa Sveriges förvaltning från 

ett virrvarr av informella institutioner och personliga kontakter till ett modernt land med en 

högst institutionaliserad förvaltningsapparat. Det är rimligt att anta att denna förändring 

tvingade många av de medborgare som tidigare deltagit i olika hel- eller halvkorrupta 

nätverk att omvärdera vad de kunde förvänta sig för typ av beteenden från de offentliga 

myndigheterna.36 Även om många av dessa reformer sjösattes redan på 1840-talet så 

dröjde det tills effekterna av dessa kunde märkas och det var först under 1860-talet som 

den kraftiga samhällsförändringen satte avtryck i förvaltningen. 

 

2.2 Sveriges union med Norge 
Den svensk-norska unionen ingicks 1814 och var ett resultat av Kielfreden mellan 

Danmark och Sverige. Norge var under unionen ett eget rike med inre självstyre i form av 

egen författning, regering, parlament, förvaltning och militär. De två länderna hade en 

gemensam kung och därmed även gemensam utrikespolitik som vid denna tid sköttes av 

Kungen personligen. Karl XV ärvde tronen efter sin far Oscar I år 1859 och i samband 

med tillträdet lovade han Norge att avskaffa ståthållarskapet vilket ogillades av den 

                                                        
34 Rothstein, Bo, Den svenska statsförvaltningens omvandling, Politik som organisation, Rothstein, Bo 

(red), SNS Förlag, Stockholm, 2011 s. 90ff 
35 Rothstein s. 98f 
36 Rothstein s. 100 
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svenska regeringen.37 Avskaffandet dröjde ända till 1873 då löftet uppfylldes i samband 

med att Oscar II tog över tronen efter sin bror, och detta gjorde att relationerna med Norge 

under 1860-talet blev alltmer ansträngda. Oscar II kröntes i Stockholm och Trondheim 

under 1873; och hans regeringstid inleddes positivt med en reviderad mellanrikslag och 

myntunion.38  

Norska Stortinget beslutade dock 1872 att låta statsråden delta i Stortinget. Detta 

skulle ha lett till att statsråden blivit betraktade som en del av centralförvaltningen istället 

för dess ledare, och därmed endast kunnat sitta kvar i det fall de hade tingets förtroende. 

Kungen hade enligt norsk författning vetorätt mot alla Stortingets beslut, och Oscar II lade 

på statsrådens inrådan in veto mot beslutet. Vetostridens kulminerade 1873-84 bidrog 

ytterligare till att relationerna med Norge vid 1870-talet ytterligare försämrades. Dessa 

politiska konflikter var upprinnelsen till den slutliga kris som föranledde unionens 

upplösning 1905.39 Norges förvaltning var som sagt helt fristående från Sveriges, vilket 

innebar att den förvaltningspolitiska samordningen var en omständig apparat där Kungen 

var den enda gemensamma nämnaren för sina två rikens förvaltning. 

 

3. Statligt järnvägsbyggande 
Inställningen till järnvägspolitiska frågor och huvudmannaskap i det nationella 

järnvägsbyggandet varierade runt om i världen. England var bland de första att bygga 

järnväg av större omfattning, och den privata modell som användes där influerade även 

Nordamerika. Ägarstrukturen hos de centraleuropeiska ländernas järnvägsnät var 

blandningar mellan stat och privat i olika omfattning, men blev inte lika utpräglat privata 

som de angloamerikanska. Den första modell som erbjöd ett verkligt alternativ var den 

belgiska.40  Sveriges järnvägsbyggande föranledde en lång debatt, som landade i ett system 

vilkets stora fördel var en chans att komma fram till bra lösningar utan att marknadens 

nycker fick råda. Spårviddsfrågan var även föremål för riksdagsdebatter och i likhet med 

större delen av Europa blev 4 tum 8½ fot standardspårvidden.41 

                                                        
37 Nilsson, Torbjörn, 'Fem kungar med två kronor', Broderfolkenes vel = Brödrafolkens väl : unionen 1814-

1905., Stockholm, 2005 s. 14 
38 Nilsson s. 18 
39 Vedung, Evert, Unionsdebatten 1905: en jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge, 

Almqvist & Wiksell, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1971 s. 252 
40  Oredsson s. 16 
41  Puffert s. 170 
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3.1 Internationella exempel – spårstandarder och konflikter 
I England började järnvägar byggas under tidigt 1800-tal, först med hästdragna vagnar och 

senare med vagnar dragna av lokomotiv. Den första linjen av större betydelse, mellan 

Manchester och Liverpool öppnade 1830.42 Den statliga kontrollen och regleringen av 

järnvägarna växte fram i något senare takt än järnvägsbyggandet som uteslutande skedde i 

privat regi, och England betraktades av den europeiska opinionen som det främsta 

exemplet på ett utpräglat privatbanesystem.43 Med det inte sagt att staten inte försökte öka 

sitt inflytande över den nationella järnvägen; den brittiska järnvägsmyndigheten 

detaljreglerade dock huvudsakligen resenärernas säkerhet och taxorna. Redan 1828 

bestämdes spårviddsstandarden av parlamentet till 4 fot 8 tum (ökningen med ½ tum beror 

på teknisk utveckling i form av konformade hjul, gjord av Stephenson). Samtliga järnvägar 

i England byggdes av privatägda företag, och många ingenjörer hade egna idéer om vilken 

spårvidd som är optimal. Ur detta utvecklades många konflikter om spårvidd för olika 

banor, bland annat den stora ”The Battle of the Gauges” 1844, mellan olika ingenjörer. 

Från statligt håll försökte man gång på gång bestämma en nationell standard men det 

engelska järnvägsnätet byggdes under 1800-talets första del med olika spårvidd för olika 

banor. Under 1860-talet konverterades emellertid majoriteten av banorna till Stephensons 

spårvidd.44  

I USA startade järnvägsbyggandet ungefär samtidigt som i Storbritannien och då helt 

utan statlig reglering och hjälp. Majoriteten av kongressen avvisade 1845 ett förslag om 

statligt understöd av järnvägsbyggande med hänvisning till att det skulle resultera i 

ineffektivitet, korruption och ansvarslöshet. Presidenten Pierce uttalade sig i mitten av 

1850-talet uttryckligen mot statsjärnvägar, som han ansåg skulle resultera i större 

kostnader än privata sådana.45 Spårviddsskillnaderna hos det nordamerikanska (USA och 

Kanada) järnvägsnätet var enormt; under 1860-talet kunde nätet indelas i nio regioner med 

olika spårvidd sinsemellan. Liksom i England började en nationell konvertering till 4 fot 

8½ tums spårvidd skönjas mot slutet av 1800-talet i takt med att kraven på interregionala 

transporter ökade.46 

Det belgiska järnvägssystemet utformade tidigt ett alternativ i järnvägspolitisk strategi 

som står i skarp kontrast till de engelska och nordamerikanska lösningarna. Det belgiska 
                                                        
42 Oredsson s. 12 
43 Oredsson s. 14 
44 Puffert s. 43-88 
45 Oredsson s. 15 
46 Puffert s.131-168 
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parlamentet beslöt 1834 att landets järnvägsbyggande skulle skötas av staten och 

anledningarna som anfördes inför detta var dels för att förhöja det då endast fyra år gamla 

landets ära, dels för att arbetet då skulle kunna utföras mer systematiskt. En rädsla för 

utländskt kapital och därigenom inflytande bidrog också till beslutet.47 Arbetet sköttes av 

en järnvägskommitté och gick väldigt snabbt men blev dock dyrt på grund av att 

standarden i konstruktionen ändrades under byggnadstiden. Privata banor började även 

växa fram vid sidan av de statliga, men på grund av vissa banors medvetna konkurrens 

med dem så köptes dessa upp av staten. Banor som dominerades av franskt eller tyskt 

kapital köptes även upp efter det fransk-tyska kriget i början av 1870-talet. Stephenson 

konsulterades av den belgiska regeringen vid utformandet av den tekniska konstruktionen, 

och byggde därefter banorna med hans spårvidd. 

När Norges första järnvägslinje byggdes 1854 användes 4 fot 8½ tums spårvidd på 

inrådan av Robert Stephenson, som till ingenjören som namngav spårvidden. Den statligt 

anställda ingenjören Pihl fick därefter uppdraget att bygga två järnvägslinjer i glest 

befolkad byggd och han valde att utveckla ett eget system gjort för att byggas lätt och 

billigt och som hade 3 fot 6 tum (engelsk) spårvidd. De regionala skillnaderna bibehölls 

under hela 1800-talet. Norge fortsatte att bygga bredspår i sydöstra delen av landet, mellan 

Oslo och Sverige, medan resten av landet fick järnvägar av Pihls smalare spårvidd. Mot 

slutet av 1890-talet beslöt staten att integrera det nationella järnvägsnätet med följden att 

det norska järnvägsnätet konverterades till bredspår med början 1904. Arbetet stod klart 

först 1960.48 

 

3.2 Det svenska järnvägsbyggandets expansionsfaser och administration 
I Sverige var staten tidigt involverad i det nationella järnvägsbygget, och frågan om bygget 

skulle finansieras statligt eller privat gav upphov till stora strider. Det blir emellertid staten 

som beslutas bygga det stora stambanenätet. Lena Andersson-Skog beskriver de tre 

expansionsfaser som kan urskiljas i det statliga järnvägsbyggandet. 

1. 1856-1875 Riksdagen fattar beslut om att bygga stambanor, och under dessa år 

byggs järnvägsnätet i mellersta och södra Sverige. 

2. 1876-1906 När järnvägarna i södra Sverige var färdiga byggdes stambanorna ut 

norrut, efter visst motstånd mot grupperingar i riksdagen som ansåg att stambanebygget 
                                                        
47 Oredsson s. 16 
48 Puffert s. 183f 



 16 

var färdigt. Den kraftiga tillväxten hos den norrländska trävaruindustrin motiverade 

emellertid en utbyggnad. Vid slutet av 1800-talet köpte staten även några banor i södra 

Sverige som fungerade som viktiga länkar mellan de statligt byggda stambanorna. Efter 

1890 byggdes statliga järnvägar enbart i Norrland. 

3. 1907-1936 De så kallade kulturbanorna byggs, små banor i glest befolkade områden 

och som främst är till nytta lokalt/regionalt. Att de byggs av staten och inte av mindre, 

regionalekonomiskt förankrade bolag motiveras med kulturella, sociala och politiska 

rättviseskäl.49 

Under det statliga järnvägsbyggets första år 1855-1862 låg ansvaret för detta hos 

översten i flottans mekaniska kår Nils Ericson. När järnvägsprojektet sedermera växte i 

omfattning krävdes en omorganisering och 1863 inrättades ”Kungliga styrelsen öfver 

statens järnvägsbyggnader” och ”Styrelsen för statens järnvägstrafik”. Väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen tog över ansvaret från dessa två 1882, men redan 1888 lades 

verksamheten under Kungliga järnvägsstyrelsen som sedan ansvarade för byggandet fram 

tills det avslutades 1937.50 

 

3.3 De svenska stambanorna 
I järnvägsfrågans begynnelse formerades två järnvägspolitiska ståndpunkter, det ena med 

dragning åt privatsystemet, det andra förespråkade statliga stambanor.51 Från 1845 till 

1854 dominerade tanken om ett privat järnvägsbyggande under ledning av Greve Adolf 

von Rosen, som företrädde ett engelskt konsortium av kapitalägare vilket 1845 fick 

ensamrätt att bygga ett svenskt järnvägsnät som bland annat skulle förbinda Stockholm 

med Göteborg. 52 I och med den internationella krisen i slutet av 1840-talet försvann dock 

finansieringen och planerna gick i stöpet. 53  Representanter för tanken om statligt 

järnvägsbyggande var främst de två regeringsledamöterna statsrådet Gripenstedt samt 

finansminister Palmstierna, som stoppar von Rosens planer på ett privat 

järnvägsbyggande.54 Dessa båda är också inriktade på att hävda den svenska statens 

auktoritet, något som är oförenligt med von Rosens förslag om att i landet huvudsakligen 

                                                        
49 Andersson-Skog s. 31f 
50 Andersson-Skog s. 35 
51 Oredsson s. 57f 
52 Oredsson s. 65ff 
53 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 3. uppl., 

SNS förlag, Stockholm, 2012 s. 161 
54 Oredsson s. 63f 
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bygga privata järnvägar.55  

Privatbanetankens dominans började så sakteliga att minska under 1850-talet och 

Sveriges statsförvaltning sneglade mer och mer på Belgien, där man tagit beslut om att en 

statlig järnväg skulle anläggas och där detta visat sig vara ett vinnande koncept. Under 

1850-talets början växte tanken på en statlig järnväg, och när regeringen slutligen tog 

ställning till järnvägsfrågan är det till privatbaneförespråkarnas nackdel.56 I november 1853 

tog riksdagen definitivt ställning i järnvägsfrågan och man föreslår att ständerna skulle anta 

grundsatsen att ”hädanefter icke några järnvägslinjer i Sverige må anläggas och utföras 

annorlunda än medelst statens omedelbara försorg och på dess bekostnad”57 och man säger 

nej till von Rosens förslag. Detta beslut nåddes efter en diskussion i vilken det belgiska 

systemet med statlig finansiering av järnvägarna förordades, och där det sades att i de fall i 

utlandet där staten givit räntegaranti åt enskilda bolag hade förvecklingar uppstått som till 

och med minskat järnvägens nytta.58  

Frågan behandlades vid den följande riksdagen 1854 där det privatfinansierade 

konsortiets misslyckande under den svenska järnvägens första år var en bidragande orsak 

till att riksdagen tar beslut om ett statligt järnvägsbyggande i form av stamlinjer, något som 

inte bara innebar ett statligt ansvar för förbindelserna mellan olika landsändar utan även ett 

betydande statligt inflytande över hela järnvägsnätet.59 Stambanorna blev av riksdagen 

definierade som ”järnvägslinjer som i oavbruten sträckning fortlöpa genom flera provinser 

eller en större del av landet”.60 Anledningen till att det slutligen blir staten som bygger 

dessa viktiga delar av Sveriges järnvägsnät är främst att riksdag och regering 1853-54 

ansåg att de indirekta vinsterna (ekonomiska, militära och politiska) av järnvägarna bäst 

blev tillvaratagna om staten byggde och ägde de större järnvägslinjerna. Man var även 

ovillig att låta utländskt kapital få så stort inflytande över nationella infrastrukturfrågor.61  

 

3.4 De svenska stambanornas spårvidd 
Till riksdagen 1860 väckte Lars-Johan Hierta en motion om att det borde tillsättas en 

utredning för att undersöka vilket som var det bästa järnvägsbyggnadssättet för Sverige. 

                                                        
55 Oredsson s. 71 
56 Oredsson s. 57ff 
57 Civildepartementets protokoll 16/11 1853 Ref Oredsson s. 62 
58 Oredsson s. 62f 
59   Schön s. 161 
60 SU 273 s. 12 Rskr 183 1853-54 Ref Oredsson s. 68 
61 Oredsson s. 71 
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Hierta ansåg att staten hittills byggt järnvägarna på ett alltför kostsamt sätt och hade 

tidigare reserverat sig kraftigt mot Statsutskottets utlåtande om järnvägarna av samma 

anledning.62 Genomsnittskostnaden för järnvägen hade till synes omotiverat höjts från 

500,000 riksdaler till 750,000 per mil, vilket Hierta ansåg gav anledning att se över 

utgifterna. Detta var precis vad Statsutskottet gjorde, järnvägschef Nils Ericson hade till 

Statsutskottets utlåtande om järnvägarna 1860 tillhandahållit detaljerade upplysningar om 

järnvägens utgifter och inkomster och man granskade nu dessa mer ingående. 

Statsutskottet konstaterade att bruttovinsten per mil sjunkit mellan 1858 och 1859. 

Statsutskottets ledamöter var övertygade om att de statliga järnvägarna aldrig någonsin 

skulle kunna ge avkastning, vilket också innebar att byggandet av järnvägen skulle behöva 

begränsas. Statsutskottet föreslog riksdagen att det borde tillsättas en undersökning för att 

besluta om det bästa byggnadssättet, detta förslag antogs 1860 och utredningen var 

färdigställd redan ett år senare, 1861 .63 Det främsta besparingssättet för järnbanornas 

byggande var minskningar i spårvidden, och det var också det som förespråkades av von 

Rosen samt de som delade hans farhågor. Frågan om smal- eller bredspår berörde inte 

enbart statsbanorna utan också de privata banor som skulle anslutas till stambanorna, och 

von Rosen med flera förespråkade för smalspåriga banor och menade att en smalare 

spårvidd var en förutsättning för att ett fortsatt järnvägsbyggande skulle vara möjligt.64 

Resultatet av den företagna undersökningen 1861 var dock inte som skeptikerna väntat; 

järnvägarna visade sig inte bara bära sina egna driftskostnader, utan även ge en avkastning 

om ungefär en procent av byggnadskostnaderna. Denna nya information gjorde att 

opinionen nu svängde över till de bredspåriga järnvägarnas anhängares fördel. Hierta lät 

sig inte nedslås, utan valde nu att istället kritisera Ericson för dennes låga ambitioner 

gällande avkastningen bland annat. Ericson hade själv på Kungl. Maj:t uppdrag i samband 

med järnvägsutredningen inkommit med en skrivelse där han försvarade sig mot den kritik 

som framförts. Ericson påpekade att han inte kunde ta ansvar för de kostnadsberäkningar 

som gjorts innan 1855, i vilka det uppskattats en genomsnittskostnad på 500,000 riksdaler 

per mil. Den faktiska kostnaden för Sveriges järnvägar var 800,000 riksdaler per mil, men 

fortfarande var detta billigare än utländska järnvägar av motsvarade kvalitet menade 

Ericson.65 Den kritiske Hierta fick uppbackning av von Rosen och inför adeln och 

borgarståndet kritiserades Ericson bland annat för att inte ha tagit upp de amerikanska 
                                                        
62 Oredsson s. 100 
63 Oredsson s. 101f 
64 Oredsson s. 102f 
65 Oredsson s. 103f 
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banorna till jämförelse i sin skrivelse.66 

Statsutskottet behandlade järnvägsbyggnadsfrågan i början av 1863 genom att det 

hölls utfrågningar av kända järnvägsbyggare som både muntligen och därefter även 

skriftligen fick inkomma med sina synpunkter. De auktoriteter som frågades var de statliga 

järnvägsbyggarna kapten Nordenfelt och greve Cronstedt, samt de privata 

järnvägsbyggarna greve von Rosen och major Adelsköld. Nils Ericson inkom också flera 

gånger med synpunkter. De statliga representanterna försvarade båda rent principiellt det 

bredspåriga systemet, medan de två privata byggarna förhöll sig mer kritiska. Adelsköld 

tyckte att det statliga järnvägsnätet skulle kunna behålla sin redan använda spårvidd, men 

han förespråkade kraftigt att järnvägarna hädanefter byggdes smalspåriga. von Rosen 

ansåg att inga fler bredspåriga järnvägar skulle byggas alls.67 

 Ericson hade redan tidigare i sin skrivelse till riksdagen förespråkat att samma 

spårvidd användes för hela järnvägsnätet, olika spårvidder skulle skapa en mängd problem 

som till exempel sämre förbindelser. Statsutskottet valde att gå på Ericsons linje, och 

menade att det skulle bli omständligt och dyrt att ändra system nu när redan 60 mil järnväg 

fanns färdigbyggd.68 

 

4. Nationella järnvägspolitiska mål 
Under 1800-talet fanns inte någon uttalad nationell strategi för vilken målsättning man 

skulle ha med järnvägsbyggandet, de ursprungliga motiveringarna bakom statsbanorna och 

de institutionella strukturerna som byggts upp kring byggprojektet agerade löst ramverk för 

den järnvägspolitik som fördes. Andersson-Skog har dock identifierat de drag av 

långsiktiga mål som kunde skönjas i 1800-talets järnvägspolitik och hon framhåller att de 

viktigaste motiven för det statliga järnvägsbygget var det näringspolitiska och det 

samhällsekonomiska.  

 

4.1  Målsättningar 
De övergripande målen, menar Andersson-Skog, sammanfaller med de tre byggnadsfaser 

som beskrivs under avsnitt 3.2. I den första byggnadsfasen fokuserade man på att förbättra 
                                                        
66 Amerikanska förebilder åberopades ofta i debatten, särskiljt av von rosen, och då avsågs de amerikanska 

byggmetoderna och amerikansk företagaranda. Amerikanerna byggde billigt och ändamålsenligt. 
Oredsson s. 262f 

67 Oredsson s. 104 
68 Oredsson s.104 
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förbindelserna mellan landets mest utvecklade regioner, i den andra perioden var det den 

redan uppåtgående ekonomiska tillväxten i landets norra delar som motiverade 

järnvägsbyggandet. Dessa två faser var båda fokuserade på att stärka den regionala och 

nationella utvecklingen. I den tredje byggnadsfasen var järnvägens förmåga att skapa 

regional tillväxt och att ”bryta bygd” det huvudsakliga målet.69 Ur tillväxt, som var målet i 

den andra byggnadsfasen och som föreliggande undersökning är fokuserad på, kan 

emellertid två aspekter brytas ut, en sociopolitisk aspekt och en ekonomisk sådan. Dessa 

förklaras mer ingående ur en järnvägspolitisk kontext och sätts in i den aktuella 

undersökningen tillsammans med belysande exempel under avsnitt 4.2 och 4.3 nedan. De 

militärstrategiska mål som fanns med i stambanebyggandet nämns ofta i samband med 

järnvägsbyggandets utformning.70 Vid en genomgång av de debatter som hölls i riksdagen 

efter den stora stambaneriksdagen 1853-54 så framhölls dessa aspekter förvånansvärt 

sällan. Det försvarsstrategiska målet var mer viktigt i beslutet att banorna skulle byggas, 

men i debatterna och besluten om var och hur banorna skulle byggas framhölls oftare de 

ekonomiska och politiska målen.71 Försvarsintresset och militär strategi föreföll spela en 

viktig roll i stambanebeslutet, men i debatten för de banor som huvudsakligen är föremål 

för den föreliggande undersökningen lyftes denna aspekt fram väldigt sparsamt. 

 

4.2  Politiska aspekter 
Förbättrandet av förbindelserna mellan Sveriges ekonomiskt och demografiskt mest 

utvecklade delar var ett av målen för den järnvägspolitiska strategin. Järnvägarna var 

tänkta att bilda stommen i ett nationellt  transportnät där vattenleder och  järnvägar 

kompletterade  varandra  och  möttes  i  gemensamma  knutpunkter.  Järnvägsnätet 

byggdes  därför  där  inga  vattenleder  fanns,  för  att  på  så  sätt  maximera 

upptagningsområdet  och  de  ekonomiska  förutsättningarna  för  både  räls‐  och 

vattentransporterna.72 

Vid initierandet av det statliga järnvägsbyggandet och i den första byggnadsfasen 

var  de  debattinlägg  som  kom  från  statsförvaltningens  håll  främst  inriktade  på  den 

samhällsbyggande funktion som ett nationellt transportsystem hoppades bli. A. E von 

Sydow,  chef  för  styrelsen  över  allmänna  väg‐  och  vattenbyggnader,  kritiserade  von 
                                                        
69 Andersson-Skog s. 38 
70  Andersson-Skog s. 38 
71 Anderson-Skog s. 39 
72 Andersson-Skog s. 39 
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Rosens förslag om ett privat byggande av de svenska järnvägarna. Han hänvisade till 

Frankrike och Tyskland där staten bekostat en del av järnvägsbyggandet och menade 

att i Sverige måste järnvägen bli statligt finansierad i ännu större utsträckning än den 

blivit  i de båda  länderna.  von Sydow hade en pessimistisk  syn på möjligheterna att 

bygga billiga järnvägar i Sverige och tyckte att det vore lämpligt och nyttigt att staten 

finansierade dessa då de vore ”så väsentligt för självförsvaret och nationalvälmågan, 

att det kunde anses  för ett  statens verkliga åliggande att  själv och  för egen räkning 

utföra järnvägsanläggningen liksom skett i Belgien”73 Regeringens nej till von Rosens 

förslag om ett privat järnvägsbyggande motiverades vid stambanebeslutet 1853 ”från 

synpunkten av Svenska Statens rätt och fördel”.74 Riksdagens slutgiltiga beslut om ett 

statligt järnvägsbyggande var grundat dels i en samhällsekonomisk nyttotanke, dels i 

en  ovilja  att  överlåta  större  järnvägsarbeten  ”till  verkställighet  av  utrikes  vistande 

personer”.75 

Den samhällsbyggande järnvägspolitiken utgick från att järnvägen skulle spela en 

aktiv  roll  i  industrialiseringens  ekonomiska  förlopp.  Bra  och  billiga 

transportmöjligheter  för  landet  i  sin  helhet  var  det  nationella  transportsystemets 

övergripande målsättning. Den trafikstadga som fastlades för statliga järnvägar under 

1800‐talet  slog  fast  att:  inga  turer  fick  ställas  in  oavsett  om  det  fanns  gods  och 

resenärer  eller  inte  (trafikeringsplikt),  olönsamma  transporter  skulle  genomföras 

även  fast  de  var  just  detta  (transportplikt),  och  alla  trafikanter  och  allt  gods  skulle 

transporteras  till  samma  pris  oavsett  var  i  landet  de  transporterades  (taxeplikt). 

Dessa  tre  förpliktelser  reglerade  stambanornas  samhällsnytta  och  det  politiska 

inflytandet över transportnätet gjorde att alla regioner i detta behandlades lika.76 

 

4.3  Ekonomiska aspekter 
Det statliga järnvägsbygget motiverades utifrån de ekonomiska aspekterna tydligast under 

byggandets två senare faser. Konflikten mellan statlig och privat järnväg kan även skönjas 

i debatterna i varierande utsträckning, även efter stambanebeslutet tagits. 

                                                        
73 Ref Oredsson s. 47 
74 Civildepartementets protokoll 16 nov 1853, Ref Oredsson s. 62  
75 SU 273 1853-54 s. 13, Ref Oredsson s. 66 samt Oredsson s. 216 
76 Andersson-Skog s. 40 
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Järnvägsbyggandets kostnader var viktiga i 1800-talets sparsamhetsivrande riksdag.77 

Man ville främst minska utgifterna för att nå maximal nytta och understödja nationens 

tillväxt. Det fanns dock under byggandets två första decennier en ökande tendens att lägga 

vikt på statsbanornas direkta avkastning, detta märks exempelvis i de förslag och 

ifrågasättanden som ledde till att järnvägsundersökningen initierades 1861. I denna befanns 

järnvägarna, som nämnts ovan, inte bara bära sina egna driftskostnader utan även ge en 

avkastning om ungefär en procent av byggnadskostnaderna. 78  Vid riksdagen 1871 

diskuterades även eventuell taxehöjning för att öka järnvägarnas nettobehållning, vilket 

resulterade i en taxehöjning för resenärer i tredje klass.79 Det fanns emellertid en stor 

enighet om att de statliga järnvägarna skulle drivas utan direkta vinstkrav och detsamma 

med övertygelsen om att järnvägarna inte skulle ge någon egentlig avkastning.80  

Den i riksdagen rådande synen på det statliga järnvägsbyggandet var att det gav 

järnvägar av hög klass; angrepp på byggets kvalitet riktades främst mot det enligt 

kritikerna för ytliga och slarviga sättet på vilket planeringsarbetet utförts.81 Den goda 

kvaliteten på järnvägarna föranledde debatter om hur de skulle kunna byggas billigare, där 

en förändring av banornas spårvidd framhölls som det bästa sättet att spara pengar. I de 

stora järnvägsdebatterna 1869 och 70 anfördes spårvidden som ett argument mot fortsatt 

statligt byggande.82  

Under 1869 års riksdag användes även som argument mot statsbanor att för lite 

svensktillverkad materiel användes i järnvägsbyggandet, men det klagomålet återkom 

därefter inte i debatten även om åsikten att inhemskt materiel borde användas i bygget 

levde kvar.83  

När det gäller skapandet av arbetstillfällen sågs järnvägsbyggandet mestadels som en 

positiv kraft, men det fanns främst i början även en rädsla för att järnvägsarbetena skulle 

konkurrera med jordbruket om arbetare och därmed pressa upp lönerna. 84  Under 

hungersnöden på 1860-talet anfördes från flera håll att staten borde bidra till att avhjälpa 

nöden genom att öka graden av järnvägsarbeten.85  

                                                        
77  Oredsson s. 223f 
78 Oredsson s. 101f 
79 Oredsson s. 148 
80 Andersson-Skog s. 40 
81  Oredsson s. 244 
82  Oredsson s. 244 
83  Oredsson s. 227 
84  Oredsson s. 229 
85  Oredsson s. 229 



 23 

Jämförelser med kostnaderna för andra länders järnvägsbyggen var vanliga, men 

trafikstyrelsens chef C. O. Troilius lade 1869 fram en jämförelse mellan Sveriges och stora 

delar av Europas banor där de svenska statsbanornas anläggning befanns vara billigast.86 

En diskussion om järnvägarnas ekonomiska principer initierades av trafikstyrelsen först 

under 1875, föranledd av den försämrade inkomstutvecklingen som började kunna 

urskiljas under 1874.87  

I mångt och mycket kan kostnaden för de norrländska stambanorna ses som orsak till 

att det i mitten av 1870-talets sker ett skifte från avkastningsintresse till fokus på 

järnvägens indirekta vinster; järnvägsmotståndaren Sparre utryckte detta 1881 när han 

konstaterade att ”[d]e norrländska banorna bliva våra finansers grav”.88 

 

5. Stambanorna i Norrland 
Redan 1862 nämndes idén om en statlig järnväg genom Norrland i en statlig utredning, och 

i slutet av 1867 påpekade järnvägsbyggnadsstyrelsen i en skrivelse till Kungen vikten av 

att snarast börja förberedelserna inför en norrländsk stambana. 89 

Järnvägsbyggnadsstyrelsen anhöll samtidigt om att få utreda sträckningen av denna.90 I ett 

brev författat 16 april 1870 föreskriver således hans Kungliga Majestät att erforderliga 

undersökningar skulle företas angående anläggandet av en järnväg från Storvik över 

Torpshammar till riksgränsen för att där anslutas till en norsk bana. I samma brev anges 

spårvidden för denna tänkta bana till 3 fot 6 tum engelskt mått, samt att ”alla de 

besparingar i anläggningskostnaden för öfrigt blefve iakttagna [som är förenliga med en] 

inskränktare trafiks fordringar”.91 Uppdraget att utreda detta fick järnvägsstyrelsen av 

riksdagen i april 1870.92 

 

5.1 Banan mellan Storvik och Torpshammar 
Inför riksdagen 1873 framlade Kung Oscar II en proposition om att ”[i] den mån 

byggnaden af norra stambanan från Upsala till Storvik framskridit, i samma mån har 

                                                        
86  Oredsson s. 247 
87 Oredsson s. 148, även Andersson-Skog s. 40 
88  AK 1881 II s.26 samt Oredsson s. 150 
89 SU 66 1869 refererat i Oredsson s. 122 
90 Oredsson s. 136 
91 Refererat i FK 1874 IV s.66f 
92 Oredsson s. 136 
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frågan  om  denna  stambanas  utsträckning  från  Storvik  vidare  norrut  närmat  sig, 

påkallande ett afgörande”.93 Hans Kongl. Maj:t anmodade  inför sin proposition 1873 

Styrelsen  öfver  Statens  jernvägsbyggnader,  med  tanke  på  den  ”högst  betydliga” 

stegring  av  så  väl  arbets‐  som  materialkostnader  i  allmänhet,  att  omarbeta  de 

kostnadsberäkningar  som  gjordes  för  banan  redan  1870.  Anledningen  till 

omarbetningen  är  dels  för  att  de  närmare  skall  överensstämma  med  gällande 

prisförhållanden,  men  även  för  att  linjen  Storvik‐Torpshammar  nu  skall  avse  en 

järnväg av 4,83 svenska  fots spårvidd. De tidigare  förslaget var gjort  för en bana av 

3,59  svenska  fots  (3,5  engelska  fot)  spårvidd,  men  nu  skulle  alltså  denna  järnväg 

byggas med samma spårvidd som de svenska stambanorna. Inga andra förändringar i 

byggnadssättet skulle ske i det nya förslaget.94 Enligt det förslag som Styrelsen öfver 

Statens  jernvägsbyggnader  presenterar  så  skulle  den  bredare  spårvidden  öka 

anläggningskostanden för järnvägen från 10 267 000 till 10 618 000 riksdaler.95  

I  Statsutskottets  utlåtande  om propositionen  framfördes  de  skäl,  som utskottet 

ansåg  talade  för  byggandet  av  en  norrgående  stambana  från  Storvik  till 

Torpshammar.  Statsutskottet  påpekade  att  varuförsel  och  annan  transport  i  då 

skedde  via  vattenvägar,  som  under  årets  kalla  månader  inte  kunde  användas. 

Dessutom  var  de  långa  avstånden  i  landets  norra  delar  en  försvårande  faktor  för 

godstransporterna.  ”Norrlands  vigtigaste  alster  och  tillverkningar  äro  af  tung 

beskaffenhet  och  derföre  företrädesvis  kräfva  den  lättnad  i  transport,  som  endast 

medelst jernvägar kan beredas.”96  

Ytterligare  ett  argument  som  framfördes  var  att  linjen  Storvik‐Torpshammar 

”skulle  sätta  Norrland  i  ännu  närmare  och  innerligare  förbindelse  med  det  öfriga 

Sverige,  än  hittills  varit  fallet,  och,  med  undertryckande  af  den  provinsiella 

afsöndring,  som  ett  afskiljdt  läge  lätt  nog  framkallar,  låta  Norrlands  intressen  och 

sträfvanden  uppgå  I  det  gemensamma  fäderneslandets.” 97  I  den  kungliga 

propositionen  nämndes  även  den  tvärgående  banan  till  norska  riksgränsen  som  i 

Torpshammar  skulle  anslutas  till  banan  från  Storvik.  Statsutskottet  nämner  även 

denna  i  sitt  utlåtande  och  menar  att  den  skulle  vara  viktig  för  relationerna  med 

Norge: 
                                                        
93 Kongl. Maj:t Nåd Prop N:o1 om Statsverket 1873 
94 Kongl. Maj:t Nåd Prop N:o1 om Statsverket 1873 s. 125 
95 Kongl. Maj:t Nåd Prop N:o1 om Statsverket 1873 s. 125 
96 SU 26 1873 (4:e saml) s. 4 
97 SU 26 1873 (4:e saml) s. 5 
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Af lika stor och hög betydelse för föreningen mellan brödrarikena och deras folk vore 
den ifrågasatta tvärbanan till riksgränsen. livad godt och nyttigt i detta afseende, som 
fullbordande af den nordvestra stambanan redan visat sig kunna åstadkomma, vore ock 
att förvänta af oftaberörda nordliga tvärbana, hviiken tillsammans med den uppåtgående 
linjen kunde uppfattas såsom en sammanbindningsbana mellan rikets hufvudstad och 
Trondhjems isfria hamn vid Westerhafvet.98  

 

Till  svar  på  frågan  om  en  järnväg  genom  Norrland  skulle  vara  ekonomiskt 

gynnsam argumenterade utskottet att banan främst skulle användas för transport av 

malm, järn, stångjärn, kol, spannmål och andra inkomstbringande varor som tidigare 

varit svåra att forsla vintertid. Ångfartygen som fullastade går reguljära turer mellan 

de norrländska kuststäderna och Stockholm anses vara ett bra bevis för att en järnväg 

skulle  vara  en  bra  investering,  såväl  för  Norrland  som  för  landet  som  helhet.99 

Statsutskottet  föreslog  riksdagen  att  besluta  byggande  av  en  bredspårig  stambana 

från Storvik  till Hybo  i Helsingland  till Torpshammar (eller annan  lämplig punkt på 

sträckningen  mellan  Sundsvall  och  riksgränsen),  samt  även  av  en  smalspårig 

tvärbana  från  Torpshammar  till  riksgränsen,  för  att  där  möta  en  norsk  statsbana 

kommande  från  Trondheim100  Mot  denna  hemställan  reserverade  sig  några  av 

utskottets ledarmöter. Carl Ivarsson, som får medhåll av O.B Olsson och Nils Nilsson, 

var emot förslaget av den anledningen att han ansåg att både järnvägens lämpligaste 

sträckning  samt  banans  spårvidd behövde utredas  ytterligare.  Ivarsson  föreslog  att 

ett  anslag  beviljades  för  närmare  undersökningar  för  både  spårvidd  och 

sträckning. 101  Även  utskottets  ledamot  Emil  Key  reserverade  sig  mot 

rekommendationen.  Key  hänvisade  till  det  betänkande  som  skrevs  1870  av 

Statsutskottet  i vilket utskottet  föreslog att  riksdagen skulle överväga huruvida den 

norra stambanan kanske skulle kunna byggas på ett billigare sätt, till exempel genom 

att använda en mindre spårvidd eller en svagare överbyggnad för banan.102 Vid tiden 

för  utlåtandets  författande  i  mars  1873,  påpekade  Key,  var  inte  mindre  än  8 

smalspåriga  järnvägar  (totalt  33 mil)  under  byggnad,  och  ”den  allmänna  opinionen 

kan  långtifrån anses hafva utdömt det smalspåriga byggnadssystemet”.103 Key ansåg 

                                                        
98 SU 26 1873 (4:e saml) s. 5 
99 SU 26 1873 (4:e saml) s. 5 
100 SU N:o 26 1873 (4:e saml) s. 8f 
101 Stats-Utskottets Utlåtande N:o 26 1873 (4:e saml) s. 8f 
102 SU 26 1873 (4:e saml) s. 13 
103 SU 26 1873 (4:e saml) s. 14 
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att det vore väldigt opraktiskt104 att järnvägen, om den byggdes bredspårig, i sådana 

fall skulle möta två smalspåriga banor: dels den mellan Torpshammar-Sundsvall samt 

dels banan mellan Torpshammar-Norge. Key argumenterade för att banan istället skulle 

byggas smalspårig, för att på så vis åstadkomma ett smalspårigt järnvägsnät inkluderande 

alla banor norr om Dalälven.105  

Statsutskottets utlåtande diskuterades i riksdagens första kammare den 22 mars 1873, 

och en livlig debatt uppstod. I korthet kan sammanfattas att argumenten kretsar kring 

kostnaden för banan och huruvida investeringen var rimlig. En av ledamötena, Herr 

Rydqvist, motsatte sig förslaget om att bygga banan från Storvik bredspårig och menade att 

Sverige var inne på ett ”oriktigt system i afseende å stambanans spårvidd”106 där de 

svenska stambanorna byggs enligt ett mått antaget ”på höft” och tyckte att en diskussion 

om fortsatta banors spårvidd borde hållas.107 Rydqvist argumenterade för att banan norrut 

från Storvik istället skulle byggas smalspårig för att undvika den omlastning som annars 

skulle måsta ske vid anslutningen till den föreslagna tvärbanan genom Jämtland. Friherre 

Bildt sade ”att man i detta glest bebodda land, der ansenliga rikedomar finnas, som icke 

kunna tillgodogöras, borde använda ett billigt system, för att så långt som möjligt kunna 

utsträcka jernvägsnätet.”108 Han påstod även att man vid anläggandet av den första 

stambanan inte ställde frågan om vilket som var det bästa systemet, utan att man helt enkelt 

använde sig av ”den på kontinenten allmänt använda spårvidden”109 

Statsutskottets förslag debatterades även livligt i andra kammaren, och de flesta talare 

menade att frågan var svårlöslig och krävde ytterligare utredning. Greve Carl Göran 

Mörner sade att det bredspåriga systemet användes till exempel i Ostindien och de 

Australiska kolonierna enbart för att det, enligt en artikel han läst i tidningen Times, ”har 

till bundsförvandt det hat till nya påfund, som så ofta utmärker personer, hvilka grånat i 

fullföljandet af et visst system.”110  

Herr Carlson menade att frågan gäller en fortsättning på byggandet av ett redan 

påbörjat system, och därför var spårvidden en icke-fråga. Banan tyckte han skulle byggas 

                                                        
104 Key använder ordet ”exempellöst”, som enligt Svensk Ordbok definieras som något ”som saknar 

motstycke vanl. till det omtalades nackdel”. I sammanhanget är min tolkning att han menar detta som en 
synonym till ”opraktisk”. 

105 SU 26 1873 (4:e saml) s. 14 
106 FK 1873 II s. 5f 
107 FK 1873 II s. 6 
108 FK 1873 II s. 10 
109 FK 1873 II s. 10 
110 FK 1873 II s. 14f 
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bredspårig för att bibehålla sambandet med landets övriga stambanenät. 111  Friherre 

Stjernblad påpekade att debatten inte gällde vilken spårbredd som skall användas i 

Norrland, det var man redan överens om. Debatten gällde enbart vid vilken punkt det 

bredspåriga bansystemet skall övergå till smalspår. 112  Herr L.M Nordenfelt lyfte 

argumentet att banan borde byggas bredspårig för att underlätta transport av krigsmateriel 

och arméavdelningar.113 Debatten i andra kammaren handlade i stort sett om samma frågor 

som i den första, de kostnader jämfört de fördelar som banan eventuellt skulle innebära och 

själva grundinställningen hos talarna delar man med Stjernblad; frågan var vid vilken 

punkt som det bredspåriga bansystemet skulle övergå till smalspår.  

Efter debatterande och votering i båda kamrarna fattade riksdagen det slutgiltiga 

beslutet om byggandet av banan mellan Storvik och Torpshammar. Denna del av 

stambanan bestämdes byggas bredspårig.114  

 

5.2  Den Norrländska Tvärbanan 
I alla de förslag och propositioner som behandlar den norrgående stambanan från Storvik 

samt tvärbanan mellan Torpshammar och norska riksgränsen stod idén om att den senare 

skulle byggas smalspårig länge oemotsagd. Vändpunkten kommer den 17 juli 1873 då 

Malmö stads riksdagsman i första kammaren C. G Beijer framlade en Vördsam 

Promemoria ställd till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Civil-departementet där han 

skrev om det beslut som fattades i senaste riksdagen där det bestämdes att norra stambanan 

norr om Gefle-Dala-banan skulle anläggas med samma spårvidd 4 fot 8 ½ tum (engelskt) 

som statens övriga stambanor, men att delen mellan Torpshammar och riksgränsen mot 

Norge skulle anläggas med smal spårvidd af 3 fot 6 tum (engelskt).115 Detta beslut, skriver 

Beijer, ”grundade sig detta beslut på det förhållande, att fortsättningen af denna 

stambanedel emellan riksgränsen och Throndhjem var beslutad att anläggas med den 

sistnämnda smalare spårvidden” 116  Beijer framlägger i sin promemoria idén att om 

tvärbanan mellan Trondheim, riksgränsen, Torpshammar och Sundsvall byggdes med 4 fot 

8 ½ tum spårvidd och alltså lika som övriga stambanor så skulle det innebära att hela 

                                                        
111 FK 1873 II s. 19ff 
112 FK 1873 II s. 24 
113 FK 1873 II s. 26  
114 FK 1873 II s. 44 samt AK 1873 s. 427f 
115 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop.58 s. 8  
116 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 8  
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Sveriges 193 mil långa stambanesystem hade samma spårvidd.117 Fördelarna är många, 

hävdar Beijer, med att bygga hela spårnätet bredspårigt. Skulle samma spårvidd användas 

skulle inte någon omlastning av godset göras på vägen till Trondheim, något som inte 

enbart skulle innebära ekonomiska utan också militära fördelar. Dessa fördelar överväger 

enligt Beijer de ökade kostnader som anläggandet av en bredspårig istället för smalspårig 

järnväg innebär.118 Någon uträkning för exakt hur mycket mer som en bredspårig bana 

skulle kosta för den aktuella linjen finns inte, Beijer använder sig av de uträkningar som 

finns tillhands för banan mellan Storvik och Torpshammar men påpekar att denna summa 

troligen skulle komma att bli mycket mindre enär kostnaderna för en omlastningsstation 

försvinner samt att ett mindre antal vagnar skulle kunna användas för att trafikera 

sträckan.119 Beijer hänvisar till en utredning gjord 1871 och som enligt honom visar 

att ”olikhet i spårvidden å sammanhängande jernbanor icke medför någon så stor besparing 

i anläggningskostnad, som motsvarar dermed för trafiken förenade olägenheter”120 och 

menar att detta är skäl nog till att, innan byggandet av tvärbanan mellan Torpshammar och 

riksgränsen inleds, kontakta Norges regering och föreslå att den norska delen av banan 

(Trondheim- svenska riksgränsen) byggs bredspårig.121 

I slutet av april året därpå föreslår Statsrådet att Kongl. Maj:t till riksdagen skall 

framlägga en proposition om att tvärbanan från Torpshammar till riksgränsen skall byggas 

med 4 fot 8 ½ tums spårvidd, men bara under förutsättning att den norska delen av banan 

till Trondheim erhåller samma spårvidd. Kungen bifaller hemställan och undertecknar 

proposition nummer 58 som ankommer till riksdagens kansli den 2 maj:122 

 
Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Riksdagen, att den jernväg, som kommer att 
från Torpshammar eller annan punkt å den från Storvik uppåt gående stambanan 
anläggas till Riksgränsen mot Norge, en Norsk stambana från Throndhjem till 
mötes, må byggas bredspårig; Gifven Stockholms Slott den 24 April 1874.123 

 

Statsutskottet behandlade propositionen och författade till riksdagen ett utlåtande som 

inkom till riksdagskansliet den 8 maj 1874.124 Här redogjordes för de skäl som föranledde 

                                                        
117 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 8 
118 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 9 
119 Spårviddsökningen beräknas där kosta 25,000 riksdaler per mil vilket skulle innebära en kostnad på 

695,000 riksdaler för hela den 27,8 mil långa sträckan mellan Torpshammar och riksgränsen. Bihang till 
Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 9 

120 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 10 
121 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 10 
122 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 11 
123 Bihang till Riksdagens protokoll, första samlingen 1874, Kgl. Prop. 58 s. 1 
124 SU 92 1874 s. 2 
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en förändring i Kungens syn på frågan; skälen till att Tvärbanan tidigare föreslagits 

smalspårig var dels att den var ämnad att vid norska gränsen förenas med en norsk bana 

från Trondheim, samt i Torpshammar med banan från Sundsvall som redan höll på att 

byggas av en privat aktör. Dessa båda banor skulle byggas smalspåriga, och skulle 

Torpshammarbanan byggas med en annan spårvidd än dessa, skrev statsutskottet, skulle 

följden bli att hela banans trafik ”hvilken med skäl kunde antagas blifva högst betydlig, 

måste betungas med omlastning vid riksgränsen”125 och för gods mellan Sundvall och 

Trondheim ytterligare en omlastning vid Torpshammar. Byggs däremot spårvidden för 

dessa tre banor vore densamma så kunde gods mellan de två hamnarna i Sundsvall och 

Trondheim skickas utan omlastning, och södergående transporter behövde bara lastas om 

en gång i Torpshammar.126 

Förhållandena ändrades dock när styrelsen för Sundsvalls Jernvägsaktiebolag i augusti 

anhöll om och beviljades av Kungen att få ändra sin järnväg till bredspårig med anledning 

av det riksdagsbeslut som 1873 bestämde att banan från Storvik skall byggas bredspårig.127  

Ytterligare argument fanns i ett utlåtande från chefen för statens jernvägsbyggnader i vilket 

han talade för ett stort och sammanhängande stambanesystem. Skrivelsen framhöll, trots 

att den årliga räntan för de ökade anläggningskostnaderna för en bredspårig bana vida 

skulle överstiga omlastningskostnaderna, så medförde omlastning ”två väsendtliga 

olägenheter, nemligen tidsförlust och godsets större eller mindre försämring” 128 

Statsutskottet räknade ut att prisskillnaden i anläggningskostnad endast var 23 367 

riksdaler per mil mellan bred- och smalspårig bana, vilket totalt skulle innebära en ökning 

av 653 947 riksdaler för hela sträckan. Detta var ”en skillnad så ringa i förhållande till de 

för trafiken ovärdeliga fördelar, som vunnes genom undvikande af omlastningar, att den, 

enligt Styrelsens åsigt, icke från svensk sida borde föranleda till förändring i den för 

landets hela stambanenät antagna spårvidd.”129 

Statsutskottet anmärkte på att frågan om en förändring i spårvidden för banan inte lyfts 

från norsk sida utan från det svenska Civildepartementet och skrev att man ”ehuru det 

behandlingssätt, denna fråga sålunda erhållit, icke synts Utskottet tillfredsställande, har 

dock Utskottet, med afseende på de stora fördelar, som antagligen skola uppkomma, derest 
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banan bygges bredspårig, ansett sig böra hemställa” 130  att riksdagen skulle bifalla 

propositionen. Friherre von Essen, C. Petre och F. Brusewitz reserverade sig mot 

formuleringen av ”den af Utskottet begagnade motivering”. Propositionen behandlades i 

första och andra kammaren den 13 respektive 15 maj 1874. 

 

5.3 Debatten om den Norrländska Tvärbanan 

5.3.1 Debatt i Första kammaren 
När frågan behandlades i första kammaren inleddes detta med att Statsrådet Bergström, 

chef för Civildepartementet, föredrog en sammanställning av frågan.131 Han ansåg sig 

nödgad att utveckla Statsutskottets påpekande om att frågans behandlingssätt inte var 

tillfredsställande, och redogjorde därför för de omständigheter som föranledde det 

smalspåriga beslutet året innan. ”Sedan dess hafva emellertid förhållandena utvecklat sig 

på ett annat sätt och jag måste upprepa, att det icke varit någon förutfattad plan, att denna 

bana skulle byggas bredspårig”. 132 Bergström sade att promemorian från Beijer var 

feldaterad till den 17 juli, och att han viste att detta var fel för att den lämnats till honom 

den 11 juli som var samma dag som han skulle åka till Norge för att ”öfvervara 

kröningshögtidligheterna i Throndhiem [och att han] satt till och med redan i 

jernvägsvaggonen då den till [honom] öfverlemnades”.133 I Trondheim hade han haft 

tillfälle att tala med Norges regeringsledarmöter och jernbanedirektören Pihl. Under hösten 

hade sedan det norska ”Departementet för det Inre” inhämtat åsikter från ”sakkunnige män” 

och därefter hade Kungen föreslagit Stortinget att besluta om en förändring i spårvidden, 

förutsatt att den på den svenska sidan också förändrades. ”Sådant är sakens enkla förlopp” 

sade Bergström.134 

Greve af Ugglas talade därefter och inledde med att kommentera på 

handläggningsfrågan och trodde att ”Herr Departementschefen måste sjelf erkänna, att 

åtminstone en liten oförsigtighet blifvit begången vid behandlingen af denna fråga.”135 Han 

fortsatte med att rikta uppmärksamheten mot det faktum att järnvägsbyggandet vid 

riksdagens öppnande till mångas missnöje befanns ha kostat över tre miljoner (riksdaler) 
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mer än vad riksdagen beviljat för bygget. Detta berodde inte bara på att priserna stigit, utan 

även på att man gått längre i byggandet än den byggnadsplan som bestämts sade af 

Ugglas.136 Han deklarerade slutligen att han biföll propositionen men påpekade också att 

om norrmännen bygger banan med tung överbyggnad så kommer den svenska delen också 

behöva byggas med sådan, vilket kommer att innebära att de för bygget beslutade anslagen 

kommer behöva ökas.137  

Friherre von Essen, ledamot av Statsutskottet och som vid framläggandet reserverade 

sig mot Statsutskottets proposition, talade därefter och menade att kostnadsökningen som 

af Ugglas nämnde i slutet av sitt anförande inte uppgår till mer än 653,000 riksdaler och att 

den summan är så liten i sammanhanget att kostnadsförändringen inte spelar någon roll.138 

Frågan om att bygga banan bredspårig istället för smalspårig, menade von Essen, skulle ha 

varit meningslös att väcka tidigare av flera skäl. Ett tungt vägande sådant var Norges 

förkärlek till smalspår, likaså det faktum att Sundsvall-Torpshammarbanan var beslutad att 

byggas smalspårig. Hade förslaget att bygga banan bredspårig kommit upp tidigare så hade 

det riskerat avslag, sade von Essen. Han kommenterade det faktum att han reserverat sig 

mot Statsutskottets förslag, men detta berodde enbart på hur propositionen var formulerad. 

För att hans åsikter inte skulle påverka hur han svarade på själva propositionen, så föreslog 

von Essen att formuleringen av propositionen ändras.139  

Greve Carl Göran Mörner uttalade sig därefter, och han var desto mer kritisk. Mörner 

påpekade att förra riksdagen redan beslutat att banan skulle byggas smalspårig, och att den 

förändring som nu skulle göras sades medföra stora fördelar men ingen hade ännu kunnat 

upplysa vari dessa fördelar skulle bestå. Att anlägga en järnväg som var dyrare än trafiken 

fordrar skulle enligt Mörner dessutom vara oansvarigt, eller som han själv uttrycker 

det: ”en misshushållning”. 140  Det tidigare beslutet grundades ju på ett beslut som 

överensstämde med trafikbehovet för sträckan, och någon stor trafik mellan Trondheim 

och Stockholm trodde Mörner inte att man kunde räkna med. Ryktena om att norrmännen 

redan beslutat att bygga banan bredspårig verkade högst oklara, och det var onödigt att 

brådska med ett beslut tyckte Mörner som förespråkade att man skulle vänta på det norska 

beslutet.141 Han menade att byggandet av bredspårig bana med lätt överbyggnad tidigare 

hade varit ett sätt att utsträcka det bredspåriga bansystemet till ”trakter, dit det annars 
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aldrig skulle hafva kommit”142 och sade även att man först beslutat att banan till Storvik 

skulle byggas med lätt överbyggnad men att detta senare ändrades till tung överbyggnad.143 

Beslutade Norge om en tung överbyggnad för sin del av banan, så skulle den svenska biten 

högst troligt också byggas som sådan, konstaterade Mörner och avslutade sitt inlägg med 

att anhålla att kammaren inte ändrar sitt redan fattade beslut.144 

Herr Beijer, som författat den av Bergström nämnda promemorian angående 

spårviddssamarbetet mellan Norge och Sverige, talade därefter. Han började med att 

påpeka att Norrlands banor alla var tänkta att byggas smalspåriga, en utredning som styrkte 

detta utfördes under åren 1870 och 1871. Vid den senaste riksdagen beslöts dock banan 

mellan Storvik och Torpshammar att byggas bredspårig, av den anledningen att man ville 

sätta Norbergs och mellersta Sveriges malmtillgångar i förbindelse med Norrlands 

skogstrakter utan att en omlastning skulle behöva göras däremellan. Att fortsättningen av 

banan från Torpshammar till norska riksgränsen inte byggdes bredspårig berodde enligt 

Beijer på att en överenskommelse med Norge fanns om att samma spårvidd skulle 

användas för hela sträckan Torpshammar-Trondheim, och att man i Norge var helt inkörd 

på det smalspåriga systemet.145 Beijer erkände att han ”alltid varit en ifrare för det 

bredspåriga systemet i afseende å stambanor och i allmänhet för jernbanor af större 

utsträckning”146 och förklarade att han hade uppmärksammat att den allmänna opinionen i 

Norge under året efter att järnvägslinjen mellan Oslo147 och Drammen öppnats i oktober 

1872 började göra gällande att det vore bättre om denna byggts bredspårig. Detta i 

kombination med de engelska utredningar som förespråkade en bred spårvidd för 

järnvägen i Indien, gjorde att han lade fram sin proposition om att banan Trondheim-

Torpshammar i sin helhet borde byggas bredspårig.148 Att den norska banan måst byggas 

med tung överbyggnad berodde på att stigningarna i banan på den sidan var brantare, och 

att det på Svenska sidan troligen räckte gott och väl med en lättare 

överbyggnad.149 ”Angående nyttan af den föreslagna förändringen i byggnadssättet torde 

väl alla nästan vara ense”150, säger Beijer och fortsatte med att säga att en bredspårig bana 

lättare står emot snöhinder vilket han menade var till dess fördel. Han klargjorde slutligen 
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att det var onödigt att argumentera i en fråga där man redan är ense i själva huvudsaken, 

och biföll von Essens förslag.151  

Friherre Stjernblad, näst i debatten, biföll utskottets förslag men ställde sig samtidigt 

tvivlande till att kostnadsökningen bara skulle vara 23,367 riksdaler för en ökning av 

spårvidden och han gissade att man använt sig av fjolårets materialpriser i beräkningarna. 

Han var dock odelat positiv till förslaget.152 

Greve Mörner talade därefter en andra gång, och kritiserade Beijers argument att det 

var lättare att sköta en större trafik på smalspårig bana. Erfarenheten var, enligt Mörner, att 

större trafik var svårt att sköta även på bredspårig bana. Som exempel gav han att det tog 

lika lång tid att få ett paket levererat från Örebro till Stockholm (tre dagar) ”nuförtiden” 

som innan järnvägen fanns. Mörner menade att man hade mer att vinna på att anlägga 

dubbelspår på en smalspårig järnvägslinje än att anlägga en enkel bredspårig sådan. Han 

kritiserade i sitt inlägg även riktigheten i de kalkyler som gjorts.153 

Herr von Koch yttrade sig och menade att i och med att de flesta förutom Mörner var 

överens om att banan skulle byggas bredspårig, vore von Koch tacksam om diskussionen 

kunde bringas till sitt slut. Han konstaterade att förslaget kritiserats för att det kommit från 

Sverige, men att det nog hade kritiserats på samma grunder om frågan väckts i Norge först. 

Slutligen instämde han i von Essens förslag om en ändring av formuleringen.154 

Beijer inflikade därefter att man i landet byggt 120 mil stambanor utan att de 

uppgjorda kostnadsförslagen överskridits av andra skäl än att priserna på material helt 

enkelt ökat. De beräkningar som han själv gjort gällande anläggningskostnaden för smal- 

respektive bredspårig järnväg ”äro samvetsgranna” och skulle dessa visa sig inte stämma 

beror detta i så fall enbart på prisstegringar och inte spårvidden.155 

Herr Wallenius sade att han gladde sig över att man börjat erkänna att stambanorna i 

Sverige bör byggas bredspåriga, och menade att fördelarna med detta system var stora. 

Framförallt undvek man dyra och krångliga omlastningar, och ville man bygga själva 

banan billigare än man gjort hittills så var det helt enkelt bara att bygga dem med lättare 

överbyggnad. Samtidigt uttryckte han tillfredsställelse över att man på vissa håll byggt 

sekundärbanor med smal spårvidd enär detta inneburit att nätet av sekundärbanor kunnat 
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växa sig stort.156 

Efter Wallenius inlägg förklarades debatten slutad och röstning genomfördes. 

Slutresultat blev 25 röster för bifall, och 51 röster för ”bifall med ogillande af följande i 

motiveringen förekommande ord: 'Men ehuru det behandlingssätt denna fråga sålunda 

erhållit, icke synts Utskottet tillfredsställande'”157 

 

5.3.2 Debatt i Andra kammaren 
Två dagar efter första kammaren bifallit förslaget togs Statsutskottets utlåtande upp för 

debatt i riksdagens andra kammare. Emil Key var först ut med att begära ordet och han 

inleder med att påminna kammaren om att frågan tagits upp tidigare och att den då 

förorsakat en ”rätt allvarsam strid”.158 Key medgav att han förra gången motsatt sig 

byggandet av en bredspårig järnväg för denna linje, men han underströk att detta endast 

berodde på att den då i Torpshammar planerats möta en smalspårig bana från Storvik. När 

sistnämnda bana vid föregående riksdag beslutades bygga bredspårig måste detta få som 

konsekvens att även banan från Torpshammar till riksgränsen byggdes bredspårig, allt för 

att åstadkomma samma spårvidd för hela sträckan. Key motsatte sig inte själva utlåtandet, 

men han hade invändningar mot det sätt på vilket detta förslag kommit till. Key menade att 

han redan när beslutet om bredspårig bana för linjen Storvik-Torpshammar fattades 

uttalade sig om att alla de norrländska banorna likväl ”skulle komma till stånd inom kort 

såsom bredspåriga med tung öfverbyggnad”159 varpå civilministern försäkrade att någon 

sådan baktanke inte fanns. Det nu aktuella ändringsförslaget hade inte kommit från Norge, 

utan från samma minister som bara året innan försvarade det ursprungliga förslaget vari 

banan skulle byggas smalspårig. Key anförde att han, i likhet med Statsutskottet, fann 

sättet denna fråga behandlats vara anmärkningsvärt. Civilministern hade alltså, enligt Key, 

efter det att riksdagsbeslutet fattats skyndat sig att fråga norrmännen om de inte kunde 

tänka sig att bygga en bredspårig bana istället.  Key reciterade delar ur det svar som den 

norska järnbanedirektören givit och som den kungliga propositionen citerade, och han 

menade att det norska svaret inte alls var särskilt positiv. Han bad den församlade 

kammaren särskilt observera att järnbanedirektören ”med afseende å de på norska sidan 
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rådande ogynnsamma lutningsförhållanden” 160  sagt att, ”i fall det skulle blifva en 

bredspårig bana, så borde den vara bredspårig med tung överbyggnad”.161 Key menade att 

man inte behöver vara speciellt misstänksam för att finna en baktanke i frågan, och han 

tyckte att det finns en hel del oklarheter bland annat i att civilministern skickar svar till 

Norge redan dagen efter att den norska propositionen levererats till honom. Antingen var 

det chefen för järnvägsbyggnaderna som gick civilministerns ärenden eller så var det 

tvärtom, menade Key och påpekade att norrmännen troligen kommer säga att de kan bygga 

banan bredspårig på villkor att den svenska delen byggs med tung överbyggnad.162 ”Ett 

sådant förfaringssätt, som det jag nu påpekat, kallas i strategien för 'kringgående rörelser' 

och på jernvägsspråket för 'kurvor'. Det tyckes vara på god väg att lyckas, men jag vill 

deremot här nedlägga min protest/.../ derför att det, efter min öfvertygelse, skulle hafva 

varit långt mera i Norrlands sanna intresse att få smalspåriga jernvägar.”163 sade Key. Ju 

mer Statsverket slösade med sina medel, desto snarare skulle en tid komma då verket 

återigen får ont om pengar ”och då det icke skall gå så lätt som nu att få millioner att dansa 

igenom”164 sade Key menade att det vore om bättre att man i Norrland bygger smalspåriga 

banor för att denna landsdel skulle tjäna på att få ”ett större miltal enklare jernvägar än 

några dyra bitar på jemförelsevis korta längder”165 Key hoppades att kammaren inte skulle 

bifalla förslaget. 

Statsrådet och chefen för civildepartementet Bergström yttrade sig nu till sitt försvar, 

och gav en lång redogörelse för frågans behandling. Norska Stortinget hade redan 1872 

beslutat att bygga sin del av banan från Trondheim smalspårig, och styrelsen för 

Sundsvalls Jernvägsaktiebolag hade beslutat att banan Sundsvall-Torpshammar även den 

skulle byggas med smal spårvidd. Det skulle till och med kunna sägas att det fanns ett avtal 

med Norge om att ha samma spårvidd för banan. Detta faktum gjorde att Kungen föreslog 

att Torpshammar-Norge-banan byggs smalspårig, sade Bergström.166 Banan mellan Storvik 

och Torpshammar föreslås emellertid av kungen att byggas bredspårig, och det förslaget 

vann bifall i riksdagen. Det fanns till och med, säger Bergström, en fraktion inom 

riksdagen som ville att man skulle strunta i avtalet med Norge. En ledamot i andra 

kammaren, Friherre von Schulzenheim, uttryckte vid tiden oro för att Norge 
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skulle ”komma att annektera Jemtland” om spårviddsskiftet förlades till Torpshammar.167 

Bergström förklarade därefter hela händelseförloppet och redde ut de frågor som Key väckt 

angående när de olika propositionerna egentligen ankommit. Ett tryckfel hade gjort att den 

ursprungliga propositionen var daterad till 17 istället för 11 juni, något som Key hakat upp 

sig på. Bergström avslutar med att framhålla att ingen var bunden, och om 

kammaren ”anser det vara nyttigt för det allmänna att ifrågavarande jernväg bygges 

smalspårig så är Kammaren oförhindrad att fatta ett sådant beslut”.168 

Herr Jöns Pehrsson talade därefter, och yrkade bestämt på ett avslag av utskottets 

förslag. Pehrsson sade att i hans tycke var ”dock regeringens åtgärder ej mera förkastliga 

än Utskottets”169 för att regeringen några dagar tidigare hade gått emot riksdagens antagna 

grundsats om statsbidrag till enskilda banor. Vad beträffade kostnaden för den föreslagna 

förändringen menade Pehrsson att ”nog mången anse att en tillökning i kostnadsförslaget 

af 23,367 R:dr för hvarje mil är blott en obetydlighet, men det är nödvändigt att, om man 

bifaller detsamma, äfven besluta att bygga bredspåriga jernvägar i hela det öfriga 

Norrland.”170 Den norra stambanan skulle inte sluta vid Torpshammar, påpekade Pehrsson. 

Han fortsatte med att säga att om förslaget nu gick igenom så var man alltså tvungen att 

bygga en bredspårig bana hela vägen uppåt ”och följden deraf blir då den, att vi måste 

anskaffa ett stort förlag af lokomotiv, der den lätta öfverbyggnaden vidtager, ty det är ej 

möjligt att med tunga lokomotiv trafikera en bana med lätt öfverbyggnad.”171 Skillnaden i 

kostnad för tung respektive lätt överbyggnad skulle för den 27 mil långa sträckan uppgå till 

en och en halv miljon riksdaler, sade Pehrsson. Han kallade slutligen Statsutskottet för 

slapphänt och principlöst och yrkade avslag på förslaget, trots att han ansåg att chanserna 

för ett sådant var litet.172  

Herr Key yttrade sig en andra gång, och han var trots Bergströms förklaringar 

fortfarande missnöjd med beslutsgången och det sätt på vilket frågan behandlats.173 Han 

sade att då Bergström lagt så mycket vikt vid de norska uttalandena i frågan ville han 

påpeka vad som i detta avseende faktiskt stod att läsa i den kungliga propositionen; 

nämligen att även fast Norges ”rådande lokala förhållanden” förordade att de norska 

järnbanorna byggdes smalspåriga uttalades likväl nästan enhälligt åsikten att järnvägen 
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från Trondheim över Meråker till riksgränsen ”’borde byggas bredspårig, under 

förutsättning att jernvägens fortsättning inom Sverige erhölle samma 

spårvidd’[originaltextens kursivering]”174 Key ger därefter sin tolkning av detta, citerat ur 

den kungliga propositionen, och menade att ”[s]åledes har flertalet af alla de i frågan hörde 

norrmän, militärer, ingeniörer, handlande och industriidkare uttalat sig för meningen att 

smalspåriga jernbanor fortfarande borde byggas i Norge och att blott för den händelse nu 

ifrågavarande bana blefve inom Sverige beslutad bredspårig, dess fortsättning inom Norge 

borde erhålla samma spårvidd.” [kursivering original] 

Friherre von Schulzenheim sade därefter att han inte önskar förlänga diskussionen 

vilkens utgång han redan kan ana, men han säger att han står fast vid sin åsikt att en 

bredspårig bana mellan Torpshammar och riksgränsen vore det enda rätta. von 

Schulzenheim menar att ämbetsmännen i regeringen inte kunde förväntas ha de tekniska 

kunskaper som krävdes för att utifrån egen förmåga fatta beslut i dylika frågor, man fick 

helt enkelt lita på de fackmannamässiga bedömningar som låg till grund för underordnade 

ämbetsmäns uttalanden. Det representationen kunde besluta om, menade han, var endast 

var och när statsbanor skall byggas och att anslå de medel som behövs för detta.175 Han 

sade att en smalspårig järnväg, hästbana, eller till och med en ståltrådsbana kunde vara av 

nytta för banor med mindre trafik men trodde inte att ”äfven den mest bildade tekniker 

[skulle inte kunna] bevisa, att stora massor af gods på en stark lutning kunna med någon 

fördel fortskaffas på annat sätt än medelst en bredspårig bana” och flikade även in 

att ”något annat trafikmedel passar ej emellan riken, der en verklig samfärdsel skall ega 

rum.” Han sade apropå på Keys inlägg om onda tider att det var bättre att man i goda tider 

investerade i bredspåriga banor, för ”just när den [sämre] tiden kommer, behöfver Norrland 

jernvägar med samma spårvidd som i det öfriga landet.”176 von Schulzenheim tycker inte 

om Keys antydanden och ansåg ”det vara Riksdagen värdigt att sysselsätta sig blott med 

sak och ej med person; och då marschen af de grunder, som gifvit anledning till en 

förändrad åsigt [i Norge], ligger alldeles klar, är det obehöfligt att uppleta motiv 

för ”politiska kurvor” såsom den föregående talaren yttrade.”177 Slutligen yrkade von 

Schulzenheim bifall till utskottets hemställan.178  

Herr P. Staaff ogillade Keys anmärkningar om hur frågan behandlats. Han ansåg att 
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175 AK 1874 V s. 283 
176 AK 1874 V s. 284 
177 AK 1874 V s. 284 
178 AK 1874 V s. 283 
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det förvisso hade varit bättre om regeringen från början föreslagit att banan skulle byggas 

bredspårig, men menade att det inte spelade roll så länge man nu kommit fram till ett bättre 

sätt att bygga banan. Staaff sade att det ”fordrades verkligen icke så stark siareförmåga för 

att förutse, att norrmännen, när de började tänka närmare på saken, skulle inse, att de af 

Herr Key så mycket älskade smalspåriga jernvägarne äro ett oting och en olycka, hvarifrån 

vi i Norrland bedja Gud bevara oss”179 och att det inte borde dröja länge innan Norge 

frångår det systemet. Staaff yrkade bifall av förslaget. 

Efter ett kort replikskifte mellan Greve Posse och Staaff där Posse kritiserade Staaff 

för att trots sina tidigare ord inte skiljt på sak och person och Staaff svarade att hans 

yttrande var en upplysning i sak, förklarades överläggningen slutad. Utskottets hemställan 

bifölls av den andra kammaren. 

 

5.3.3 Beslut 
I första kammaren resulterade voteringen i att kammaren biföll Statsutskottets 

hemställan med den ändring som von Essen föreslagit, och även den andra kammaren 

biföll utskottets hemställan. Således beslutade riksdagen 1874 att banan mellan 

Torpshammar och norska riksgränsen skulle byggas bredspårig.180,181 

Beslutet införs i förteckningen över riksdagsbeslut 1874 som § 4. 

 
...Och sedan sistlidna års Riksdag beslutit byggande dels af en bredspårig jernwäg 
med lätt öfwerbyggnad till fortsättning af norra stambanan från Storwik till Hybo i 
Helsingland och widare derifrån [till Torpshammar] dels af en smalspårig twärbana 
med lika öfwerbyggnad, som, utgående från Torpshammar /.../ med direkt eller 
indirekt beröring af Östersund, till Aspåsnäset eller Krokom samt derifrån till 
riksgränsen, en Norsk statsbana från Trondhjem till mötes; så hafwe Wi för 
fortsättande under år 1875 af arbetena å de delar af de sålunda beslutade jernbanorna 
från Storwik till riksgränsen mot Norge, hwilkas sträckning såsom ostridig blifwit 
godkänd, å extra stat för nämnda år anwisat 3,000,000 kronor och tillika, i enlighet 
med Kongl. Maj:ts uti nådig Proposition wid innewarande Riksdag framställda 
förslag, medgifwit att, med ändring af förutnämnda beslut i afseende å planen för 
anläggning af twärbanan från Torpshammar /.../ samma twärbana må byggas med 
spårwidd af 4 fot 8 ½ tum (engelskt mått), så framt denna banas fortsättning inom 
Norge och Trondhjem erhåller samma spårwidd; allt på sätt Wåre härom till Kongl. 
Maj:t den 4 April och 17 Maj aflåtna skrifwelser innehålla.182 

  

I och med detta var beslutet om spårändring fattat, och arbetet med banan kunde 

påbörjas. 
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6. Diskussion och analys 
Riksdagsdebatten om den Norrländska Tvärbanan erbjuder en bra sammanfattning över de 

tankeströmmar och politiska hållningar som fanns hos dåtidens riksdagsmän. I den första 

kammaren förefaller huvudfokus för debatten vara huruvida de kalkyler som gjorts var att 

lita på, och hur beslutsgången gått. Samtliga talare förutom Mörner biföll förslaget i sina 

anföranden. I den andra kammarens debatt var Jöns Pehrson den ende talaren som motsatte 

sig förslaget, men Emil Key talade utförligt om den parlamentariska beslutsgång som 

föregått beslutet. Debatten i första kammaren är betydligt kortare än i den andra. 

Debatterna angående dels spårvidden för banan mellan Storvik och Torpshammar 

(Storviksbanan) och den anslutande banan mellan Torpshammar och norska riksgränsen 

(Tvärbanan) skiljer sig i karaktär. I diskussionen om banan mellan Storvik och 

Torpshammar var tillgången till landsdelens naturtillgångar en viktig faktor i beslutet att 

bygga den med samma spårvidd som övriga stambanenätet. I den senare debatten är inte 

naturtillgångarna framträdande, utan här talades det främst om Sveriges relationer med 

Norge och hur man kunde minska de investeringar som skulle göras. De två aspekter i 

järnvägsbyggandet som härletts ur Andersson-Skog, och hur de manifesteras i debatterna 

analyseras utförligare nedan under respektive stycke. 

 

6.1 Det politiska perspektivet 
Enligt Douglass North är kriteriet för institutionell spårbundenhet att en ökad utdelning 

skall erbjudas om institutionen fortsätter finnas, trots att situationen är suboptimal. De 

värden som står på spel i diskussionen om spårvidd för den Norrländska tvärbanan kan 

skönjas i kontrasten mellan den första kammarens avslappnade inställning till det politiska 

spelet, och den andra kammarens talare som ihärdigt kritiserar detta spel. Vilka 

bakomliggande värden som står på spel kan inte utläsas ur riksdagens protokoll, men med 

tanke på ståndsriksdagens nyliga upplösning är det rimligt att anta att många av de 

informella nätverk som fanns i ståndsriksdagen fortfarande hade betydelse.  

Vid debatten om den Norrländska tvärbanan i riksdagens första kammare behandlade 

talarna knappt det tillvägagångssätt på vilket det nya förslaget kommit till. Talarna godtog 

till synes Bergströms förklaring till hur Statsutskottets hemställan var formulerad 

angående ”ett icke tillfredsställande behandlingssätt”. Friherre von Essen hade ju redan till 
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utskottets hemställan fogat en reservation mot formuleringen, och vid voteringen vann 

hans förslag om att helt plocka bort detta stycke ur beslutet. Greve af Ugglas anmärkte i 

korthet på att förfarandet nog inte var helt korrekt, men drev sedan inte detta vidare. 

Mörner, som till och med motsätter sig förslaget, nämner inte ens dess tillkomst i sin 

redogörelse.  

I den andra kammaren rönte förfaringssättet desto mer uppmärksamhet, och 

ifrågasättandet av frågans behandlande drevs hårt av ”smalspårsivraren” Key. Han satte 

hård press på civilministern Bergström och ansåg att det hela tiden funnits en baktanke 

med de propositioner som tidigare lagts i frågan. Trots att Bergström försvarade sig mot 

angreppen fortsatte Key och propsade på att norrmännens svar var övertolkade angående 

med vilken spårvidd de skulle anlägga sin bandel. Pehrsson, som ju var negativ till 

propositionen, kallade Statsutskottet för slapphänt och principlöst och använde Keys 

påpekanden som en öppning för att själv ge regeringen kritik för ett tidigare beslut, i vilket 

man struntat i en av riksdagens grundsatser angående statligt finansierade banor. von 

Schulzenheim ansåg att det inte fanns några frågetecken kring hur frågan behandlats, och 

Staaff ogillade Keys anmärkningar och menade att förfaringssättet inte spelade någon roll 

längre; ett bättre förslag än det förra hade lagts och det var det enda relevanta. 

Enligt Andersson-Skog kan gamla strukturer (tidigare institutioner) beskriva hur 

supoptimala (institutionella) situationer uppstår. Den kritik som talarna framförde i 

riksdagens andra kammare handlade till stora delar om hur behandlingen av fråga gått till; 

hur civilministern själv talat med norrmännen på plats vid unionskungens kröning i Norge 

och, för att använda ett modernt uttryck, ”nätverkat” för att påverka frågan i det håll han 

önskade. Hur stort genomslag som strukturomvandling i Sveriges förvaltning verkligen 

hunnit få i början av 1870-talet är svårt att veta, men ur skillnaden mellan diskussionerna i 

första och i den andra kammaren kan man tolka att den första kammaren var mindre 

upprörd över de informella kontakter som tagits. I den andra kammaren, med Key i spetsen, 

framfördes kraftig kritik mot den politik som förts bakom förvaltningens kulisser. Detta 

kan tolkas som att ledamöterna i första kammaren kanske var en del av samma informella 

nätverk som Bergström. Ståndsriksdagen var nyligen avskaffad, men den första kammaren 

var riksdagens ”överhus” och ansågs representera ”bildningen och förmögenheten” i rikets 

förvaltning. 

I processerna kring spårbundenhet menar Andersson-Skog att individuella aktörers 

agerande viktiga, trots att de inte alltid själva kan förutse utgången av sina beslut. 

Bergström och Beijer tog egna initiativ till beslutets förändring, de delade samma idé och 



 41 

arbetade båda för att den skulle få genomslag. Händelseförloppens ordning är också en 

viktig del i hur en policy skapas i spårbundenhetsprocessen; och att Beijer skrev sin 

proposition precis innan Bergström skulle fara till Norge för att närvara på Kungens 

kröning kan vara en tillfällighet eller en väl kalkylerad handling, vilken av dessa 

förklaringar som är den riktiga är svårt att veta. Att han sedan i Trondheim fick chans att 

tala med de norska regeringsledarmötena hade troligen stor betydelse för hur frågan 

utvecklades vidare. 

Relationerna med Norge, som ju vid denna tid började bli lite skakiga, spelade en 

viktig roll i debatten både för första och andra kammarens ledarmöter. I den första 

kammaren sågs det norska smalspårssystemet främst som något som tidigare varit ett 

hinder för de svenska besluten, von Essens inlägg om att frågan hade varit meningslös att 

väcka tidigare på grund av Norges förkärlek för smalspår kan ses som ett exempel på detta; 

von Essen är för bredspår men mot detta sattes hans vilja att bygga samman grannländerna 

genom en obruten järnväg. När den norska opinionen öppnat upp för att bygga bredspårigt 

från Trondheim stödjer von Essen ett bredspårigt byggande och tycker inte att de ökade 

kostnaderna ens är viktiga i sammanhanget. Beijer, som ju är författare av den promemoria 

som lämnats till Bergström i tågvagnen, argumenterade med hänvisning till 

överenskommelsen med Norge om lika spårvidd och att den överenskommelsen borde 

hållas. Han erkände dock att han alltid varit en ivrare för det bredspåriga systemet. Han 

talade explicit om hur han därför gjutit olja på vågorna när han förstod att opinionen svängt 

över mot bredspåriga banor i Norge och sett detta som en öppning till att driva igenom en 

bredspårig, nationsöverskridande bana.  

Mörner, den ende talaren som var uttalat negativ, menade att trafiken mellan 

Stockholm och Trondheim inte skulle bli så stor som man trodde och att man borde invänta 

norrmännen innan man tog ett beslut i frågan. Detta kan tolkas som att Mörner försöker 

förhala beslutet, för att han insett att norrmännen i så fall skulle börja hinna bygga sin bana 

smalspårig. von Koch ansåg att förslaget kritiserades på basis av att det kom från fel håll, 

men han tyckte inte att det spelade någon roll vilket av de förenade rikena initiativet 

kommit från. 

I det anförande Bergström höll inför andra kammaren talade han återigen om de norsk-

svenska relationerna och den politiska aspekten i frågan där bestämmandet av spårvidd 

beskrivs i former av ett ”moraliskt tvång” som han inte vill lägga på Norge. Han sade 
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också att det inte är tänkbart ”att i dessa öde trakter förlägga spårskiftet vid riksgränsen”.183  

Relationerna inom unionen var viktig för talarna i den andra kammaren; de politiska 

relationerna med Norge var centrala i Keys argumentation när han talar om det ”moraliska 

tryck” som blivit överflyttat på Sverige i frågan om spårvidd.184 Andra kammarens 

ledarmöter talade mycket om de moraliska aspekterna och mellan raderna kan man utläsa 

en känsla av storebroderligt ansvarstagande över Norge och dess bästa. von Schulzenheim 

ansåg att en bredspårig bana var det enda passande för en ordentlig förbindelse mellan de 

två rikena, men argumenterade samtidigt för de nationella intressena. Enligt von 

Schulzenheim skulle man investera i en bredspårig bana för att Norrland behövde 

järnvägar av samma spårvidd som resten av landet när svårare ekonomiska tider kommer. I 

den andra kammaren anfördes även fler argument för järnvägsbyggandet ur de 

samhällsbyggande mål som Andersson-Skog beskrivit.  Key sade i början av sitt anförande 

att han, trots hans skarpa kritik, samtyckte till förslaget just för att han ville ha ett 

sammanhängande järnvägsnät. Han ansåg ju egentligen att Norrland skulle ha mer nytta av 

ett större, smalspårigt, järnvägsnät. Bergström citerade von Schulzenheim som i en tidigare 

debatt uttryckt oro för att Norge skulle ”annektera” Jämtland om det i Torpshammar 

skapades ett brott mellan två spårvidder. Detta talar för att Bergström, i likhet med den 

citerade, ville bygga in Jämtland i det nationella spårnätet och därmed i den nationella 

ekonomin. Även Pehrsson, som motsatte sig förslaget, hänvisade till vikten av att banan 

ingår i ett större nätverk och inte bara blev en bibana genom att säga att om Tvärbanan 

byggs bredspårig skulle man vara tvungen att bygga en bredspårig bana i resten av 

Norrland. Vad Staaff egentligen syftade på när han sade att de smalspåriga banorna var 

ett ”oting och en olycka” går inte att utvisa av debatten, men han räknade med att Norge 

snart skulle frångå systemet och såg kanske en möjlighet till ett större nätverk där hela 

Norge och Sverige skulle ingå. 

I den första kammaren sade den kritiske Mörner att han inte alls förstod vilka fördelar 

en bredspårig bana skulle ha. Även om trafiken blev stor, så skulle till exempel ett dubbelt 

smalspår vara mer effektivt än en bredspårig bana. Det viktigaste målet med banan var 

tydligare för Beijer, ”nemligen att för Jemtland bereda en jernvägskommunikation, som ej 

gjorde omlastning nödvändig”.185 Även Wallenius ansåg att stambanorna i Sverige borde 

byggas bredspåriga för att man lätt kommer fram ”utan alla omlastningar och utan de 
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hinder, som deraf föranledas” 186  vilket an tolkas som att viljan att undvika 

omlastningskostnader var en viktig aspekt när man beslöt sig för att ändra beslutet.  

Ytterligare ett argument som framfördes var att linjen Storvik-Torpshammar ”skulle 

sätta Norrland i ännu närmare och innerligare förbindelse med det öfriga Sverige, än hittills 

varit fallet, och, med undertryckande af den provinsiella afsöndring, som ett afskiljdt läge 

lätt nog framkallar, låta Norrlands intressen och sträfvanden uppgå I det gemensamma 

fäderneslandets.187 Statsutskottet såg alltså järnvägen som ett sätt att binda samman riket 

till en helhet, att knyta Norrland till riket Sverige.  

 

6.2 Det ekonomiska perspektivet 
Det statliga järnvägsbygget motiverades utifrån de tillväxtfrämjande och ekonomiska 

aspekterna främst under byggandets två senare faser, debatten om järnvägens ekonomiska 

principer och konkreta mål initierades först 1875.  

Enligt Brian Arthur gäller två generella antaganden när tekniker tävlar om en marknad 

som slutligen får en aktör; sannolikheten för att en teknik ska väljas ökar ju fler användare 

den har, men även slumpmässiga händelser kan påverka situationen. Infall och politiska 

beslut kan leda till att en suboptimal teknik väljs. Tillämpas teorin på spårviddsval, som 

Douglas Puffert gjort, kan man även tala om att tekniken märkbart blir mer användbar ju 

fler användare den får. Skiften i spårvidd i ett järnvägsnät medför omlastningar och ökade 

kostnader för användarna, och en sämre lämpad spårvidd blir mer kostnadseffektiv att 

använda på grund av omgivande banors spårvidd. Omlastningskostnaderna diskuterades ju 

i båda de undersökta debatterna, vilket stämmer med Arthurs teori. I fallet Storvik-

Torpshammar-banan framhölls omlastningskostnaderna som ett av de främsta skälen till att 

man borde bygga denna bredspårig, man talade även om att det gods som främst skulle 

transporteras längst sträckan var känsligt och inte skulle tåla omlastningar särskilt bra.  

Statsutskottets utlåtande angående en spårviddsändring för Tvärbanan tyder på att 

undvikandet av omlastningar var viktigt även i det beslutet, utskottet menar i sitt utlåtande 

att de ökade kostnaderna för en bredspårig bana jämfört med en smalspårig är obetydliga i 

jämförelse med de fördelar som undvikandet av omlastningar innebar. När Storviksbanans 

spårvidd debatterades så sades att Norrland skulle få en smalspår, frågan var bara när detta 

smalspåriga nät skulle ta vid. Så blev emellertid inte fallet, banan mellan Storvik och 
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Torpshammar byggdes bredspårig och emellertid också det övriga järnvägsnätet i norra 

Sverige. Omlastningskostnaderna tycks ha bidragit till att punkten för spårviddsförändring 

hela tiden försköts norrut för att till slut inte alls finnas. 

När den Norrländska tvärbanan debatterades i första kammaren förefaller kostnaden 

för järnvägarna inte varit så viktig, förutom för den till förslaget negative Mörner. af 

Ugglas nämnde att kostnaderna för järnvägsbyggandet under föregående år blivit stora men 

förklarar det med allmänna prisstegringar, von Essen menade att summan om 650 000 

riksdaler var liten i sammanhanget, och Stjernblad tvivlade på att den uträknade 

kostnadsökningen var korrekt, men biföll trots detta förslaget ”med mycket nöje”. Mörner 

talade emot förslaget främst av ekonomiska skäl. Han sade att det först tagna beslutet om 

att bygga banan smalspårig var ett tecken på ”att en gräns ändtligen en gång skulle sättas 

för dessa kostnader utan motsvarande fördelar”188 och ansåg att anläggandet av ”en jernväg 

dyrbarare än trafiken nödvändigt fordrar är /.../ en misshushållning.”189 Herr Beijer sade att 

det med tanke på de ökade material- och arbetskostnaderna vara svårt att göra tillförlitliga 

beräkningar över byggnadskostnaderna, men menade att prisstegringar och inte spårvidden 

skulle vara skälet till eventuella fördyringar utöver den presenterade kalkylen.190 

Herr Wallenius förespråkade en bredspårig bana men ville man bygga en billigare 

bana än vad som dittills gjort så kunde den ju byggas med lätt överbyggnad. Wallenius 

sade ju även att han gladde sig över att det på många håll byggts smalspåriga 

sekundärbanor och att ”dessa små banor synas gifva goda inkomster”191 vilket kan tolkas 

som att han gjorde ett ställningstagande: de privatägda bibanorna kunde gärna byggas 

smala, och genera större vinst i och med det billigare anläggningssättet. De statsbyggda 

stambanorna, däremot, verkar han ha sett som ett projekt värt att investera i utan några 

avkastningsutsikter. Debatten i första kammaren kretsade ur en ekonomisk aspekt kring 

huruvida de beräkningar som gjorts var riktiga eller inte, samt hur kostnaderna för 

omlastning skulle undvikas i ett järnvägsnät med enhetlig spårvidd. 

I den andra kammaren ansågs det vara desto viktigare att hålla nere kostnaderna. 

Denna linje drivs främst av smalspårsförespråkaren Key, som ville att man skulle investera 

i utsträckta och biliga statsbanor för landets norra delar och han framhöll främst de 

ekonomiska aspekterna som en anledning att inte ändra beslutet. Ju mer Statsverket slösade 

med sina medel, desto snarare skulle en tid komma då verket återigen får ont om 
                                                        
188 FK 1874 IV s. 72 
189 FK 1874 IV s. 72 
190 FK 1874 IV s. 76 
191 FK 1874 IV s. 77 
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pengar ”och då det icke skall gå så lätt som nu att få millioner att dansa igenom”192 sade 

Key menade att man bättre skulle lägga pengarna på att bygga många mil billigare, 

smalspårig järnväg, än några få bitar dyr bredspårsbana.193 Bergström, som i sin iver att 

försvara sig från Keys påhopp om tvivelaktig handläggning uttalade sina åsikter lite mer 

tydligt inför andra kammaren, sade att det skulle bli mycket dyrare för staten att skapa en 

särskild vagnpark men vagnar och lok enbart tänkta att användas på den 27 mil korta 

sträckan än att bara bygga den bredspårig. Jöns Pehrsson var kraftigt emot förslaget just på 

grund av de högre anläggningskostnaderna förbundna med bredspårig bana. Han sade att 

även om kostnadsökningen i förslaget endast var 23 367 riksdaler, så gällde detta 

skillnaden mellan en smalspårig bana med tung överbyggnad och en bredspårig bana med 

lätt överbyggnad. Kostnadsskillnaden mellan tung smal- respektive bredspårig bana var 

hela 70 000 riksdaler och då skulle kostnaden totalt för sträckan landa på över en och en 

halv miljon riksdaler. Pehrsson yrkade därför avslag på utskottets förslag. von 

Schulzenheim svarade på Keys inlägg om onda tider med att det var bättre att man i goda 

tider investerade i bredspåriga banor, för ”just när den tiden kommer, behöfver Norrland 

jernvägar med samma spårvidd som i det öfriga landet”194 vilket styrker tolkningen av 

Wallenius i första kammarens inlägg om att de statliga banorna var en samhällsbyggande 

investering. Ingen av debattörerna lyfter heller det krav på avkastning som föranledde 

järnvägsundersökningen 1860, vilket kan tolkas som ytterligare ett tecken på att Norrland 

sågs som ett samhällsbyggande projekt i vilket en ekonomisk vinning av järnvägen inte var 

ett tänkbart krav. 

Det tillväxtsperspektiv med hänvisningar till naturtillgångar som fanns i debatten om 

banan mellan Storvik och Torpshammar, där den breda spårvidden förordades för att bygga 

samman Gävleborgs gruvnäringar med mellersta Sveriges skogar och på så vis 

sätta ”ofantliga kol och malmtillgångar i förening med hvarandra” 195  är inte alls 

framträdande i debatten om den Norrländska Tvärbanan. Här fokuserade man främst på de 

kostnader som var kopplade till de båda byggnadssätten, och inte på banans roll i de 

regionala näringarna.  

Det svenska sättet att hantera järnvägsfrågan hämtade mycket inspiration från Belgien, 

där statliga järnvägar hade varit de i huvudsak förekommande. Det ledde automatiskt till 

att staten som aktör hade en väldigt stor makt över vilken teknik som skulle förekomma. 
                                                        
192 AK 1874 V s. 277 
193 AK 1874 V s. 277 
194 AK 1874 V s. 284 
195 Bergström i FK 1873 II s. 12 
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Enligt Puffert så ökar chanserna för att en teknik ska väljas med antalet användare den har, 

tills en dominerande teknik blir standard. Faktumet att Sundsvalls jernvägsaktiebolag ju 

faktiskt byggde om sin järnväg för att rätta sig efter Storvik-Torpshammarbanans bredare 

spårvidd tyder på att bolaget ansåg att de ekonomiska fördelarna med att tillhöra ett större 

järnvägsnät vägde tyngre än de faktiska kostnaderna som spårviddsbytet innebar. Man 

slapp dessutom omlastningarnas och allt vad de innebar med ökade kostnader och 

fördröjningar. Detta stämmer väl in på spårbundenhetsteorin och antagandet att ju fler 

användare en teknik har, deto större är chansen att den skall väljas av fler användare. 

Den standardiserade tekniken behöver enligt Puffert inte vara bäst, och i till exempel 

Norge kan man anta att den av Pihl specialutvecklade järnvägen var bättre anpassad för 

landets förutsättningar. Denna bana var av smalare spårvidd, den teknik som då hade de 

bästa tekniska förutsättningarna för att klara snäva kurvor och branta stigningar vilket 

behövdes i det bergiga Norge. Landet lade sedermera om hela spårnätet till den bredare 

Stephenson-spårvidden, och utifrån spårbundenhet kan detta förklaras av två orsaker. 

Antigen utvecklades denna teknik så småningom till att klara samma terräng som smalspår 

men att utvecklingen tog längre tid för breda spår, just för att de inte hade försprånget som 

smala spår hade på den marknaden, eller var det närliggande Sveriges spårnät till slut så 

viktigt att en gemensam spårvidd hade ekonomiska fördelar. 

 

7. Slutsatser 
Beslutet om att förändra den Norrländska banans spårvidd tas 1874, och från den 

genomförda undersökningen framgår det att detta främst är resultatet av individer som 

agerar på en rörig politisk arena. Den institutionella spårbundenheten, beskriven av 

Douglass North, kan mycket väl användas för att förklara det beslut som fattades. 

Kontakter tas och propositioner överlämnas i precis rätt följd för att besluten skall gå i den 

riktning som de i händelseförloppet synliga aktörerna önskade. Den andra kammarens 

kritik mot hur beslutsgången gått kan tolkas som ett bevis på att de förvaltningspolitiska 

reformerna och tidens nya tjänstemannaideal ännu inte riktigt fått fullt genomslag.  

Oredsson visar i sin avhandling att järnvägsfrågan åstadkom många tillfälliga allianser 

och grupperingar i riksdagen som överskred den vedertagna grupp- och 

partisamhörigheten. Denna uppsats styrker ytterligare detta genom att visa på de 

synpunkter och strukturer som förekom i respektive kammare snarare härstammade ur de 

informella institutioner som fanns. Talarna hänvisade i sitt argumenterande till sina 
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respektive idéer om regional utveckling och relationerna inom unionen, snarare än till 

ideologiska principer och ställningstaganden. 

Relationerna med Norge var också en faktor som påverkar valet att bygga en 

bredspårig järnväg som går hela vägen mellan Trondheim och Stockholm. 

Beslutsprocessen som föregick beslutet om järnvägens spårvidd var kraftigt präglad av 

unionen, och många av de argument som framfördes utgår från Norges och Sveriges 

politiska relationer. Faktum är att Bergströms informella samtal i med norrmännen spelade 

en avgörande roll i att detta beslut kom till stånd. I den tidigare forskning som gjorts om 

järnvägspolitiken i Sverige förekommer det unionspolitiska perspektivet i väldigt liten 

utsträckning, men denna undersökning har funnit att detta perspektiv varit en viktig del i 

beslutsprocesserna kring järnvägen. 

Ur en ekonomisk synvinkel framstår de bredspåriga banorna som ett dyrt alternativ 

jämfört med de ursprungligen planerade smalspåren. I och med att den norrgående banan 

från Storvik byggs bredspårig flyttas den plats på vilken den bredspåriga stambanan skall 

övergå till ett norrländskt smalspårigt järnvägsnät. De ekonomiska incitamenten till att 

bygga billigt får stå tillbaka mot de av riksdagen anförda argumenten om de breda spårens 

praktiska och i längden ekonomiskt överlägsna system.  

Undvikandet av omlastningar och det krångel i form av ökade kostnader och skador på 

gods som dessa innebar var även en viktig anledning till att beslutet ändras och spårvidden 

blir enhetlig för hela det svenska stambanenätet. Detta stämmer väl in på Arthurs teorier 

om en tekniks användning och hur antalet användare ökar chansen att tekniken används av 

fler. Spårviddsbrotten var dyrare och krångligare än att bara fortsätta bygga banorna av 

samma spårvidd som resten av nätet. 

Den institutionella spårbundenheten i form av informella institutioner, ståndsstrukturer 

och individuella agendor bidrog tillsammans med de ekonomiska incitamenten till att den 

bredare spårvidden användes för den Norra tvärbanan från Torpshammar, genom Jämtland, 

och vidare till Trondheim. Värdet som banan potentiellt skulle kunna ha för Jämtlands 

regionala utveckling är inget som är synligt i varken den framlagda propositionen eller de 

debatter som fördes. Vilka konsekvenser byggandet av ett norrländskt järnvägsnät med 

smalspår hade fått kan man enbart gissa; kanske hade Friherre von Schulzenheims 

framtidsvision slagit in, och Jämtland annekterats av Norge.  

Resultatet av denna undersökning kan kortfattat beskrivas i de två ord som på ett så 

talande sätt binder samman de ekonomiska och det historiska: history matters – historien 

har faktiskt betydelse.  
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