
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

Samverkande system, busstrafik i 

de fyra nordligaste länen 
Utredning inför nytt trafikavtal från december 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket

Postadress: Röda vägen 1, 781 89  Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

 

Dokumenttitel: Samverkande system, busstrafik i de fyra nordligaste länen. 

Utredning inför nytt trafikavtal från december 2017. 

Författare: Eva-Lotta Löfgren, PLnpt

Dokumentdatum: 2017-10-20

Ärendenummer: TRV 2017/100705

Version: 1.0

Kontaktperson: Anna Fällbom, PLnpt

 

Publikationsnummer: 2019:115 

ISBN: 978-91-7725-468-3 

2



 

Innehåll 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ......................................................................................................... 5 

1 INLEDNING ..................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte........................................................................................................................................... 7 

1.3 Trafikverkets uppdrag ................................................................................................................ 7 

1.4 Trafikverkets utredningsprocess för interregional kollektivtrafik ............................................... 7 

1.5 Denna utrednings upplägg ......................................................................................................... 8 

2 HISTORIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................... 9 

2.1 Historiken kring Samverkande system ....................................................................................... 9 

2.2 Kommunernas befolkning och trafiksituation .......................................................................... 10 

2.3 Dagens trafik och resande ........................................................................................................ 13 

2.3.1 Resenärernas uppfattning av Samverkande system ................................................................... 14 

2.3.2 Resenärernas resbehov och resmönster .................................................................................... 16 

3 BEHOVSANALYS ........................................................................................................ 20 

3.1 Tillgänglighetskriterierna ......................................................................................................... 20 

3.2 Tillgänglighets- och bristanalys för de fyra nordligaste länen ................................................... 20 

3.2.1 Nationell behovsanalys – kommunernas tillgänglighetsbrister .................................................. 21 

3.2.2 Ändrad tillgänglighet från 2013 till 2015 .................................................................................... 21 

3.2.3 Tillgänglighet på totalnivå i nuläget (hösten 2015), med och utan avtal.................................... 22 

3.2.4 Tillgänglighetsanalys, redovisning per kommun ......................................................................... 24 

3.2.5 Tillgänglighets- och bristanalys, redovisning per linje ................................................................ 37 

3.2.6 Tillgänglighet till Finland ............................................................................................................. 50 

3.2.7 Samanalyser av vissa linjer ......................................................................................................... 51 

3.2.8 Detaljanalyser av ifrågasatta linjer ............................................................................................. 52 

3.2.9 Sammanfattning av behovsanalysen .......................................................................................... 54 

3.2.10 Kvarstående tillgänglighetsbrister efter Samverkande system ................................................ 56 

4 KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................ 57 

5 BEDÖMNING OM SAMORDNINGSINSATS ........................................................... 58 

6 BEDÖMNING OM TRAFIKAVTAL ........................................................................... 59 

7 PRIORITERING ............................................................................................................ 60 

8 AVSTÄMNING MOT TRAFIKVERKETS VILLKOR FÖR AVTAL....................... 61 

8.1 Tillräcklig andel interregionalt resande .................................................................................... 61 

8.2 Vilken myndighet ansvarar för trafiken? .................................................................................. 62 

3



 

8.3 Inte frekvent pendling ............................................................................................................. 62 

8.4 Kostnadstäckningsgrad ............................................................................................................ 62 

8.5 Ryms avtalsnivån inom Trafikverkets anslag? .......................................................................... 63 

9 AVSTÄMNING MOT DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN ............................... 64 

9.1 Funktionsmål ........................................................................................................................... 64 

9.2 Hänsynsmål ............................................................................................................................. 67 

9.3 Övergripande mål .................................................................................................................... 68 

10 AVSTÄMNING MOT REGIONALA MÅL................................................................ 69 

10.1 Regionala trafikförsörjningsprogram ..................................................................................... 69 

10.2 Samråd .................................................................................................................................. 71 

11 SAMMANVÄGNING ................................................................................................... 73 

12 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL SAMVERKANDE SYSTEM ....................... 74 

13 ERSÄTTNINGSNIVÅ OCH AVTALSPERIOD ....................................................... 75 

13.1 Ersättningsnivå ................................................................................................................. 75 

13.2 Avtalsperiod ...................................................................................................................... 77 

14 SLUTSATSER .............................................................................................................. 78 

BILAGOR ............................................................................................................................ 79 

Bilaga 1 Befolkningsutvecklingen i norra Sverige 2005-2015 .......................................................... 79 

Bilaga 2 Resvaneundersökningar ................................................................................................... 81 

Bilaga 3 Tillgänglighetsmodellen och dess åtta kriterier ................................................................ 92 

Tillgänglighetsmodell ........................................................................................................................... 92 

Kriterier för interregional tillgänglighet ............................................................................................... 92 

Bilaga 4 Tidtabeller ........................................................................................................................ 95 

Bilaga 5 Utbudsanalys för linje 31 ................................................................................................ 107 

 

  

4



 

Sammanfattning 

Trafikverket har tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ett samverkansavtal om busstrafik i och mellan länen, 

vilket kallas Samverkande system.  Avtalet löper ut i 2017-12-09 och Trafikverket har därför utrett 

förutsättningarna för ett fortsatt engagemang i trafiken. 

Ett av Trafikverkets uppdrag är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala 

kollektivtrafiken.  Genom att avtala om trafik som inte kan bedrivas kommersiellt skapas bättre 

tillgänglighet för berörda kommuner. 

Tillgängligheten för respektive kommun bedöms med hjälp av en tillgänglighetsmodell, som 

utifrån åtta olika kriterier visar möjligheten att resa till och från kommunen. Om en kommun 

uppvisar dålig tillgänglighet i tre kriterier eller fler, anses den vara prioriterad för en insats. 

För att bedöma vilka insatser som är möjliga och lämpliga genomförs en utredning. Utredningen 

resulterar i ett förslag till utformning av det samverkande systemet som på bästa sätt förbättrar 

tillgängligheten, uppfyller de villkor som finns för att Trafikverket ska kunna ge ersättning samt 

svarar mot de transportpolitiska målen. 

Utredningen visar att tre av linjerna (linje 10, linje 55 och linje 17) i nuvarande avtal inte kan 

motiveras då de inte ger några eller endast mycket marginella tillgänglighetseffekter för det 

interregionala resandet. Övriga linjer ger tillgänglighetseffekter som väl motiverar avtal. Vidare 

konstateras att linje 31 bör ersättas för mer än ett basutbud om två dubbelturer. 

Förslaget innebär en ersättningsnivå på totalt drygt 35,4 miljoner kronor per år, vilket är drygt 4,8 

miljoner kronor mer än i befintligt avtal. Största orsaken till ökningen är att ersättningsnivån för 

linje 31 utökats. 

Trafikverket avtalar även busslinjetrafik längs E45, sträckan Mora-Östersund-Gällivare. 

Trafikverket vill så snart som möjligt införliva denna busslinjetrafik i avtalet för Samverkande 

system. Av den anledningen föreslår utredningen att avtalet skrivs på två år istället för som 

brukligt på fem år. 

Utredningens slutsats är därför att avtalet om samverkande system i Norrland skrivs på två år och 

avser följande linjer:  

Linje 91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det samverkande systemet är ett samarbete mellan de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och 

länstrafikbolagen i länen. Trafikverket har idag i ett avtal med ovanstående regionala 

kollektivtrafikmyndigheter för perioden 2012-06-30 -2017-12-09. 

Gällande avtal omfattar 16 busslinjer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Västernorrland. Under år 2016 uppgick det totala antalet resor på linjerna till 605 445 resor. 

Dessa reste totalt 61 408 720 personkilometrar på 5 969 522 kilometer producerat utbud. 

Enligt Trafikverkets rutinbeskrivning Utredningar inför trafikavtal avseende interregional 

kollektivtrafik1 ska en trafikutredning genomföras inför att ett befintligt avtal löper ut, för 

att utröna om Trafikverket ska ha ett fortsatt ekonomiskt åtagande i trafiken. I nuvarande 

avtal uppgår den totala ersättningsnivån till knappt 30,6 miljoner kronor per år. 

 

Busslinjerna i aktuellt avtal för Samverkande system 

                                                           
1 TDOK 2016:0254 
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1.2 Syfte 

Denna utredning syftar till att ge ett underlag för beslut om Trafikverket bör ha ett fortsatt 

engagemang i busstrafiken i Samverkande system Norrland, när det nuvarande 

samverkansavtalet löper ut i december 2017. 

Om ett fortsatt engagemang befinns motiverat, ska utredningen även utmynna i ett förslag 

på utformning av trafik och avtalets omfattning. 

1.3 Trafikverkets uppdrag 

I Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket samt Förordning (2010:1836) 

om ändring av (2010:185) sägs bland annat i 1§ att Trafikverket ska 

 verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken 

 med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 

samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt 

hållbart transportsystem 

 verka för att de transportpolitiska målen enligt Förordning (2011:1131) uppnås. 

(Dessa beskrivs närmare i kapitel 9). 

 

I 12§ a-d sägs bland annat att Trafikverket ska 

 

 ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional 

kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det 

saknas förutsättningar för kommersiell drift 

 i de avtal Trafikverket svarar för väga in behovet av funktionella 

arbetsmarknadsregioner. 

 

Dessutom sägs att Trafikverket får 

 ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektivtrafik som inte 

upprätthålls i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det saknas 

förutsättningar för kommersiell drift. 

 fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna trafik, om 

att ändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under 

avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat 

 göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala 

kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det 

ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt lagen (2010:1065) om 

kollektivtrafik. 

Det är bestämmelserna i 12§ som har direkt koppling till den avtalade trafiken. 

1.4 Trafikverkets utredningsprocess för interregional kollektivtrafik 

I Trafikverkets rutinbeskrivning Utredningar inför trafikavtal avseende interregional 

kollektivtrafik (TDOK 2016:0254) beskrivs utredningsprocessen samt vilka villkor som ska 

vara uppfyllda för att Trafikverket, dvs. staten ska engagera sig i viss kollektivtrafik. Trafiken 
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ska bland annat bedömas vara transportpolitiskt motiverad, sakna förutsättningar för att 

kunna bedrivas kommersiellt och uppfylla Trafikverkets villkor för trafikavtal. 

För att trafiken ska bedömas vara transportpolitiskt motiverad måste den ge 

tillgänglighetsförbättringar för kommuner som utan den aktuella trafiken har brister i 

tillgängligheten. Vidare ska inte ansvaret för trafiken ligga hos någon annan organisation, 

till exempel den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

 

Utredningsprocessen (ur Trafikverkets rutinbeskrivning) 

 

Hela utredningsprocessen behöver inte alltid genomföras i en enskild utredning, utan 

utredningen kan sluta i ett tidigare skede. Vid vart och ett av de fem första stegen finns 

möjlighet att utredningen avslutas utan åtgärd eller med en annan åtgärd än en fortsatt 

utredning. Behovsanalysen omfattar enligt rutinen en tillgänglighetsanalys och en 

bristanalys och resulterar i förslag till åtgärder som kan motverka tillgänglighetsbristerna. 

1.5 Denna utrednings upplägg 

En utredning om interregional kollektivtrafik kan initieras som en följd av att den nationella 

behovsanalys, som regelbundet genomförs, har påvisat brister i tillgängligheten för en eller 

flera kommuner. Vidare ska en utredning genomföras när ett befintligt avtal ska löpa ut, 

vilket är fallet för denna utredning. För att få en bild över var de stora 

tillgänglighetsproblemen finns visas i inledningen av behovsanalysen vilka kommuner som 

den Nationella behovsanalysen har identifierat som prioriterade. 

Efter detta inledande kapitel (kapitel 1) följer ett bakgrundskapitel (kapitel 2).  Där beskrivs 

historien kring Samverkande system, kommunernas befolknings- och trafiksituation samt 

hur dagens trafik ser ut, uppfattas och används. Från och med kapitel 3 följer rapporten 

rutinen för utredningar (kapitlen 3-12) vilken beskrevs i kapitel 1.4 ovan. Avsnitt 3.2 är den 

centrala delen av utredningen och innehåller själva analysen av Samverkande systems 

tillgänglighetseffekter. 
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2 Historik och förutsättningar 

2.1 Historiken kring Samverkande system 

Trafikverket har avtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste 

länen om ett samverkande system av långväga busstrafik. Samverkande system hör till de 

avtal som ursprungligen tecknades av Rikstrafiken, som hade uppdraget innan Trafikverket 

bildades (uppdraget beskrivs i kapitel 1.3 ovan). Omfattningen har varierat något under 

åren, men avtalet innehåller idag 16 längre busslinjer som binder ihop inlandet och kusten i 

den norra hälften av landet2. 

Det samverkande systemet togs fram i en relativt långdragen process. Rikstrafiken fick en 

budget som innehöll de bidrag som sedan 1990 gått till trafikhuvudmännen för att ta över 

ansvaret för trafiken på länsjärnvägarna, i enlighet med den så kallade 

”principöverenskommelsen”. Bidraget skulle enligt avtalet i normalfallet upphöra 30 juni 

20003. Rikstrafiken fick i uppdrag att redovisa vilka länsjärnvägar som kunde vara aktuella 

för ett långsiktigt statligt engagemang för att upprätthålla en tillfredsställande interregional 

transportförsörjning. I norra delen av landet hade merparten av trafiken på länsjärnvägarna 

lagts ner och ersatts med busstrafik.  

En rapport framställdes, som Rikstrafikens styrelse tog ställning till i juni 2001. I rapporten 

ifrågasattes om det var rätt trafikupplägg (anslutningstrafik till nattågen) som fick stöd i 

norra Sverige. ”En större interregional betydelse skulle uppnås om ett samverkande system 

skulle skapas som inte enbart anknyter till nattågen, utan även till busstrafiken längs kusten 

och längs inlandsbanan.”4 

Därefter följde ett arbete, tillsammans med trafikhuvudmännen, där ett antal linjer som 

kunde vara aktuella för stöd från Rikstrafiken identifierades. Det visade sig att betydande 

delar av det busstrafiksystem – den så kallade Norrlandsresan – som byggts upp i de fyra 

nordligaste länen med hjälp av bidragen enligt principöverenskommelsen, hade en 

interregional betydelse. Samtidigt hade de flesta av de långa busslinjerna en sammansatt 

verksamhet som både innefattade regionala och interregionala resbehov. Därav föddes det 

samverkande systemet.  

Rikstrafiken såg ett antal huvudlinjer som motiverade statlig insats. Därutöver fylldes i 

förhandling med trafikhuvudmännen på med ytterligare linjer som Rikstrafiken såg som 

lägre motiverade upp till ett budgetutrymme på cirka 30-35 miljoner kronor.  

Beslut om samverkansavtalet togs 2002 av Rikstrafikens styrelse. I beslutet ingick att:  

 Rikstrafiken i samverkan med berörda länstrafikföretag upphandla ett samverkande 

system av interregional busstrafik i norra Sverige.  

 Kostnaden för detta system inte fick överstiga den kostnadsram på 35 Mkr som 

diskuterats med trafikhuvudmännen. 

                                                           
2 De fyra nordligaste länen omfattar 54 procent av Sveriges yta. 
3 Ett par länstrafikbolag hade tecknat avtal som varade något längre. 
4 Upphandling av trafik på länsjärnvägar och annan inomlänstrafik. Rikstrafiken 2001-06-06 

9



 

 Rikstrafiken genom samverkansavtal skulle ha ett reellt inflytande över 

upphandlingen även i de fall den formellt skulle komma att ske i 

trafikhuvudmännens regi. 

Dessutom krävde Rikstrafiken ett främjande av den interregionala trafiken samt 

kontinuerlig uppföljning genom NKI-mätningar och statistikproduktion för de linjer som 

skulle upphandlas i det samverkande systemet. 

Inför nästa avtal, från juni 2007, gjordes en omfattande genomgång av alla tänkbara linjer. 

Rikstrafiken såg det som angeläget att hitta grunder för en långsiktig överenskommelse, som 

inte nödvändigtvis behövde förändras med några få års mellanrum. En sådan 

överenskommelse krävde att motiven för Rikstrafikens deltagande stod i rimlig 

överensstämmelse med Rikstrafikens instruktion och fastslagna villkor. Rikstrafikens villkor 

hade utvecklats. En del linjer som tidigare fått stöd klarade inte villkoren men andra tillkom 

som klarade villkoren. 

Nu gällande avtal tecknades sedan Trafikverket tagit över verksamheten. En förnyad 

genomgång av trafiken medförde att ytterligare justeringar av vilka linjer som skulle 

innefattas i avtalet genomfördes. Linje 26 Sveg-Ånge byttes ut mot linje 56 Sveg-Ljusdal, 

som bättre uppfyllde Trafikverkets krav. Linje 300 Umeå-Hemavan-Mo i Rana togs bort. 

Det var först osäkert om linje 91 Kiruna-Narvik skulle tas med eftersom det var vissa 

oklarheter om linjen uppfyllde kraven, men senare kom även den med genom ett 

tilläggsavtal. Under avtalstiden har dessutom linje 200 Bodö-Skellefteå lagts ner och 

därmed utgått ur avtalet. I avsnitt 2.3 beskrivs nuvarande trafiks sträckningar. 

2.2 Kommunernas befolkning och trafiksituation 

De fyra nordligaste länen består av totalt 44 kommuner och år 2015 bor 884 684 personer i 

detta område vilket är knapp 9 procent av Sveriges befolkning på 9 851 017 personer. 56 

procent bor i kommunernas huvudorter. Det kan jämföras mot att 86 procent av 

befolkningen i de 8 sydligaste länen (ej Gotland) bor i tätorterna. 

30 procent bor i de fem största städerna; Umeå, Sundsvall, Östersund, Luleå och Skellefteå. 

Hälften av kommunhuvudorterna (observera att inte hela kommunerna avses) har färre än 

3000 invånare. Befolkningsutvecklingen i regionen har varierat de senaste 10 åren och då 

även mellan de två femårsperioderna 2005-2010 respektive 2010-2015, främst på grund av 

inflyttade flyktingar. 

På länsnivå har den minskning i befolkning som skedde mellan åren 2005 och 2010 för 

Västernorrland, Jämtland och Norrbottens län vänt till att, för de två förstnämnda, under 

femårsperioden 2010-2015 passera även 2005 års nivå. Västerbottens län har ökat sin 

befolkning med någon procent per femårsperiod. År 2015 bor det nästan 4500 fler personer 

i de fyra nordligaste länen än år 2005, en ökning med drygt 0,5 procent. 
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Hur befolkningsutvecklingen sett ut på kommun- och tätortsnivå beskrivs mer tillsammans 

med en komplett tabell i bilaga 1. 

En något generaliserad beskrivning är att de största kommunerna ökar medan det stora 

flertalet mindre kommuner minskar sin befolkning. Sett över hela tioårsperioden utmärker 

sig Umeå kommun med en total befolkningsökning på nio procent – 10 238 nya Umebor på 

tio år! Åsele och Sorsele tappar störst andelar av sin befolkning, 15 respektive 14 procent. 

       

På tätortsnivå ser vi en delvis annan bild.  Här kan en ökning av befolkningen även hittas 

hos några mindre orter som Överkalix och Hammarstrand medan Luleå, som är tredje 
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största ort i området, minskar sin tätortsbefolkning med fyra procent. Sett över hela 

tioårsperioden utmärker sig tätorterna Haparanda och Gällivare med 40 respektive 22 

procents ökning. Störst minskning har tätorterna Sollefteå och Åsele som tappar 13 

respektive 12 procent av befolkningen i tätorterna mellan åren 2005 och 2015. 

Trafikverket har pekat ut 33 av kommunerna i de fyra nordligaste länen som prioriterade för 

avtal (se avsnitt 3.2.1). Vi noterar att 28 av dessa har fått en minskad befolkning mellan åren 

2005 och 2015. Endast Jämtlandskommunerna Krokom, Åre och Östersund samt Piteå och 

Kiruna i Norrbottens län har ökat. Trafikverket har inte utrett huruvida tillgängligheten till 

kommunerna påverkar in- och utflyttningen men att det är en viktig faktor för en kommuns 

attraktivitet är odiskutabelt. Befolkningssituationen talar för ett behov av 

tillgänglighetsinsatser i de prioriterade kommunerna. 

Kommunerna i regionen har mycket olika geografiska och demografiska förutsättningar för 

att skapa tillgänglighet för sina invånare. I Kiruna kommun, som är Sveriges till ytan största, 

bor 73 procent av invånarna i Kiruna tätort. I Storumans kommun, som också är mycket 

stor till ytan, bor dock enbart 37 procent i kommunhuvudorten Storuman. Infrastrukturen 

och det kollektivtrafikutbud som trafikerar i kommunerna varierar kraftigt. Vissa 

kommuner har såväl järnväg, flygplats och europaväg med andra inte har någon av denna 

infrastruktur. 
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Kartbilden ovan visar vilken trafik som Trafikverket avtalade hösten 2015. Många avtal rör 

de fyra nordligaste länen där såväl flyg-, tåg- som busstrafik behöver avtalas för att göra 

stora delar av området tillgängligt på en basnivå. I behovsanalysen i kapitel 3 beskrivs 

kommunernas tillgänglighetssituation mer utförligt. 

2.3 Dagens trafik och resande 

Kartbilden visar sträckningarna för de linjer som ingår i nuvarande avtal. Lista med linjerna 

finns längre ner i avsnittet. 

 

 

 

Kartbilden visar hur det samverkande systemets linjer knyter samman inlandet med kusten 

där flera stora städer, viktiga målpunkter och nationell infrastruktur såsom Botniabanan, E4 

och större flygplatser finns. Linjernas utbud i antal turer beskrivs i avsnitt 3.2.5 där 

tillgänglighetsanalysen redovisas linjevis. Linjer knyter även samman inlandet via 

kopplingen till Inlandsbussen, linje 45/46, som går från Mora via Östersund till Gällivare. 

Dagens avtal gäller perioden 2012-06-30-2017-12-09 och innehåller följande linjer: 
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Linje 91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik (Fjällinjen, trafikeras sommartid) 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

 

Av intresse för utredningen och kommande upphandling är kännedom om hur resenärerna 

uppfattar trafiken och hur deras resbehov och resmönster ser ut. För att följa upp och få svar 

på ovanstående frågor genomför Trafikverket regelbundet såväl kundundersökningar som 

resvaneundersökningar av den avtalade trafiken. Framöver i rapporten används 

förkortningen RVU för resvaneundersökningar. 

2.3.1 Resenärernas uppfattning av Samverkande system 

I den årliga kundundersökningen, som genomfördes våren 2015, ingick 5 av linjerna i 

Samverkande system: 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Nedan noteras resenärernas helhetsintryck av resan och om några större förändringar i 

resenärernas uppfattning har förändrats åt något håll de senaste åren. Om konkreta, 

relevanta synpunkter på utbudet, av intresse för Trafikverket, kommit fram noteras även 

dessa. Många av synpunkterna på utbudet är av regional karaktär och därmed en fråga för 

de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Överlag är resenärerna mycket nöjda med linje 10. Hela 95 procent av resenärerna har ett 

helhetsintryck av bussresan som är positivt. 41 procent av dessa uppfattar resan som mycket 

positiv vilket är en markant ökning från 2014 då 23 procent svarade mycket positivt. 

De frågor som ökat mest i positiv riktning är om resan anses prisvärd (ökning från 60 

procent 2014 till 76 procent 2015) och om det är bekväma sittplatser (från 79 till 88 

procent). Även de flesta andra frågorna visar på förbättringar med flera procents ökning i 

andel positiva resenärer. Noterbart är också att 98 procent av resenärerna har känslan av att 
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det är tryggt och säkert att resa med bussen, vilket är en ökning från 2014, då andelen var 94 

procent. 

En stor andel av resenärerna önskar en annan avgångstid, såväl tidigare som senare. 2013, 

2014 och 2015 har andelen legat på 23, 25 och nu 19 procent. Det är stor spridning i 

önskemålen vilket innebär att det blir svårt att möta alla resenärernas olika behov. 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

86 procent av resenärerna har ett positivt helhetsintryck av resan. Det är i nivå med tidigare 

år men andelen missnöjda har ökat från 1 till 3 och nu 7 procent, 2013, 2014 och 2015.  

De sämre resultaten är kopplade till fordonen. Andelen resenärer som är missnöjda med 

sittplatserna har ökat från 8 till 18 procent från 2013 och andelen som är nöjda med 

sittplatserna har minskat från 81 till 64 procent samma period. Liknande siffror syns för 

frågorna om enkelhet att resa med bagage och ombordstigning. Det är en positiv utveckling i 

andel resenärer som upplever att resan är prisvärd. Den har, efter en dipp till 63 procent 

2014, ökat från 71 procent 2013, till 77 procent 2015. Här har andelen missnöjda sjunkit från 

17 till 12 procent under samma period. 

En stor andel av resenärerna önskar en annan avgångstid, såväl tidigare som senare. 2013, 

2014 och 2015 har andelen legat på 32, 39 och nu 36 procent. Här har dock en markant 

minskning i spridning skett. 2015 är önskemålen koncentrerade till 30 – 90 minuters 

ändrad avgångstid. 2015 års tidtabell passar tydligen resenärerna bättre än tidigare års.  

Undersökningen ger ett stort antal synpunkter på utbudet. Många handlar om fler avgångar 

eller ändrade avgångstider. Här finns flera förslag som bör tas med i nästa 

tidtabellplanering. Noteras bör också att ökat utbud på helgerna efterfrågas av flera 

resenärer. 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

92 procent av resenärerna har ett positivt helhetsintryck av bussresan. Det är en ökning med 

7 procent från tidigare år. Efter att år 2014 ha tappat en relativt god nivå 2013 upplever nu 

resenärerna stora förbättringar i informationen. Det gäller såväl från personal som från 

skyltning. Andel positiva resenärer är nu uppe i 81 respektive 88 procent och andelen 

missnöjda har minskat från 18 till 7 procent gällande personalens information och från 20 

till 10 procent gällande information från skyltning. 

Inga markanta försämringar framkommer men noterbart är att upplevelserna om resan är 

prisvärd och hur bekväma sittplatserna är ligger båda på låga nivåer genom alla år. 70 

respektive 74 procent är nöjda och andelen missnöjda är 17 respektive 15 procent. Mycket 

nöjda är resenärerna genom åren med tidhållningen, ombordstigningen, städningen och de 

upplever det tryggt att resa med bussen. 

Samma problematik i att möta resenärernas önskemål om avgångstider finns som för flera 

andra linjer i Samverkande system. 27 procent av resenärerna önskade en annan avgångstid 

och spridningen i önskemål är stor. Flera resenärer önskar fler avgångar och önskemål finns 

även om förlängning till Mo i Rana. 
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Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 40 har mycket nöjda resenärer överlag. Andelen som har en positiv helhetsbild är 92 

procent vilket är en ökning med tre procent från 2013 och 2014. 

Så gott som alla frågor (temperatur, bekväma sittplatser, service, tidhållning) har höga 

nivåer av nöjdhet vilket varit fallet ändå från 2013. Den enda upplevda försämringen som 

undersökningen visar gäller enkelhet att stiga ombord. Här har andelen nöjda sjunkit från 

96 till 84 procent från 2014 till 2015. Utmärkande förbättring gäller priset. Andelen 

resenärer som anser att bussresan är prisvärd har gått från 71 procent 2013, ner till 56 

procent 2014 och sedan ökat till hela 79 procent 2015. Andelen missnöjda är nu bara 6 

procent. 2013 var 21 procent missnöjda och 2014 hela 38 procent. 

Andelen som önskar en annan avgångstid har ökat från 16 till 21 procent. Stor spridning i 

önskemålen. De flesta synpunkterna runt utbudet rör att resan tar för lång tid och att man 

gärna ser direktbussar eller i alla fall kortare uppehåll i Sollefteå. 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Upplevelsen av linje 164 som helhet har, efter en ökning från 2013 till 2014, åter sjunkit hos 

resenärerna. Andelen som har ett positivt helhetsintryck har de tre sista åren varit 82, 88 

och 77 procent. Andelen missnöjda har dock stadigt minskat från 5 till 3 och 2 procent 2015. 

Det är gruppen som svarat varken eller som ökat. 

Av frågorna utmärker sig biljettpriset jämfört andra linjer. Endast 48 procent anser 2015 att 

bussresan är prisvärd och hela 33 procent är missnöjda med priset. Motsvarande andelar 

åren innan, 2013 och 2014, var 58 respektive 63 procent nöjda och 33 respektive 25 procent 

missnöjda. Det är således ingen ny uppfattning. En kraftig försämring ses också gällande 

frågan om det är enkelt att resa med bagage. Andel nöjda har sjunkit från 93 till 80 procent 

från 2014 och andel missnöjda har ökat från 3 till 15 procent. 

Synpunkter om fler turer dagtid och utökat utbud på helgerna har kommit från flera 

resenärer. Trafikering sträckan Sveg – Funäsdalen och att stanna i Tännäs är andra 

utbudsrelaterade synpunkter. 

2.3.2 Resenärernas resbehov och resmönster 

Hösten 2015 genomfördes resvaneundersökningar för 9 av de 16 linjer som ingår i 

nuvarande Samverkande system: 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63, Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Totalt antal resande och antal personkilometer år 2014 för dessa linjer, ses i tabellen nedan. 

Begreppet personkilometer kommer fortsättningsvis i rapporten förkortas med pkm. Av de 
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undersökta linjerna utmärker sig linje 31 avseende såväl antal resenärer som pkm. Detta 

förklaras av att linjen är mycket längre ände övriga och har ett utbud som är tre gånger så 

stort. 

 

Hur resandet ser ut avseende typ, längd och fördelning på ärenden etc. är ett viktigt 

underlag till Trafikverkets utredning. Det är dock viktigt att inte dra för stora eller direkta 

slutsatser på en undersökning baserad på urval. Även om undersökningen gjorts en relevant 

tidsperiod, har fördelats över många turer och svarsfrekvenserna för de flesta linjerna är 

relativt god så kan man omöjligt få en komplett och exakt bild av resandet. Materialet ger 

dock vissa indikationer och en bild av resandet och dess mönster som tillsammans med 

statistik och svar från kundundersökningen ger ett bra underlag för utredningen. 

Nedan redovisas några reflektioner från resvaneundersökningarnas resultat. I bilaga 2 finns 

ett mer utförligt material. 

Stora andelar pkm för interregionala resor har linje 55, linje 63 och linje 331 med 85, 83 

respektive 91 procent. Motsatt är linje 44 och linje 40 de som har lägst andelar pkm för 

interregionalt resande med 33 respektive 30 procent. Det är också de linjer, tillsammans 

med linje 56 som har störst andelar frekvent skol- eller arbetsresependling. Linje 331 har 

störst andel interregionalt resande trots att den är kortast. Detta för att den används i 

princip uteslutande för ändpunktsresande och fungerar som anslutningslinje till fortsatt 

långväga resande med tåg eller flyg från Sundsvall. 

Resor och pkm
Totalt antal resor 

(2014)

Totalt antal pkm 

(2014)

Linje 10 32 327 4 179 232

Linje 55 26 170 3 039 073

Linje 44 58 757 5 642 311

Linje 26 39 495 3 512 914

Linje 31 107 096 14 249 550

Linje 63 27 873 3 479 036

Linje 40 74 863 5 267 157

Linje 331 18 292 1 606 208

Linje 56 12 379 984 049
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Tabellen ovan visar att tyngdpunkten av resandet på linjerna utgörs av nöje-, fritids- eller 

besöksresor därefter följer resor till/från skola och arbete. Linje 56 utmärker sig genom att 

ha 51 procent andel av pkm som är resor till/från skola/utbildning. 

Linje 10 och linje 31 har båda 11 procent andel av pkm som är resor till universitetssjukhus 

medan övriga linjer har marginella andelar av detta resärende. Linje 31 går till/från Umeå 

där universitetssjukhuset finns så dess höga andel går att förklara. Att linje 10 har så hög 

andel beror troligen på att resenärerna trott att frågan avsett Sunderby sjukhus (som ligger 

mellan Boden och Luleå), som är länssjukhus för Norrbotten och har specialistsjukvård. 

Alternativa färdsätt 

I resvaneundersökningen har man ställt frågor om alternativa färdsätt. Dels hur man skulle 

resa om aktuell avgång med busslinjen inte fanns och dels om busstrafik inte fanns alls. 

Nedan visas resultatet för frågan om busstrafik inte fanns. 

 

Inte oväntat är bilen det största alternativet till alla linjer då det sällan finns alternativ inom 

kollektivtrafiken i stora delar av de sträckor där dessa linjer trafikerar. På vissa sträckor 

finns dock tågtrafik och intressant är att notera att tåget utgör ett så pass stort alternativ till 

linjerna 26, 31, 37 och 331 som mellan 20 och 37 procent. Även linje 44 och 40 har tåg som 

alternativ för nära 10 procent av de tillfrågade. Viktigt att komma ihåg att det ofta handlar 

om delsträckor för linjerna. Till exempel så är det bara den korta sträckan Umeå-Vännäs 

som har tågtrafik längs busslinje 63. Här kan siffrorna slå lite beroende på urvalet av de 

tillfrågade. 

Ärendefördelning                            

(andel av pkm)
Linje 10 Linje 55 Linje 44 Linje 26 Linje 31 Linje 63 Linje 40 Linje 331 Linje 56

Till/från 

skola/utbildning
15 % 17 % 18 % 31 % 16 % 10 % 34 % 21 % 51 %

Till/från arbetsplats 10 % 9 % 15 % 10 % 15 % 9 % 14 % 4 % 10 %

Resa i arbetet 4 % 5 % 6 % 8 % 15 % 13 % 5 % 11 % 8 %

Nöje-, fritids- eller 

besöksresa
42 % 44 % 42 % 33 % 36 % 58 % 31 % 55 % 27 %

Till/från turistmål 0 % 4 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Inköp-, service- eller 

kulturresa
2 % 10 % 8 % 7 % 1 % 3 % 10 % 2 % 2 %

Till  universitetssjukhus 11 % 3 % 6 % 1 % 11 % 4 % 4 % 1 % 0 %

Annat ärende 8 % 2 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 5 % 2 %

Alternativa färdsätt om 

busstrafik inte fanns
Linje 10 Linje 55 Linje 44 Linje 26 Linje 31 Linje 63 Linje 40 Linje 331 Linje 56

Bil 61 % 76 % 69 % 61 % 60 % 50 % 55 % 52 % 44 %

Flyg 2 % 4 % 1 % 5 % 1 % 4 % 1 % 3 % 3 %

Tåg 26 % 1 % 9 % 2 % 19 % 37 % 10 % 20 % 1 %

Annat färdsätt 2 % 4 % 1 % 9 % 1 % 0 % 7 % 9 % 5 %

Avstått från att resa 9 % 15 % 20 % 23 % 19 % 8 % 7 % 16 % 47 %
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På linje 56 är det anmärkningsvärt att hela 47 procent skulle avstå från att resa om 

busstrafik inte fanns. En förklaring kan vara den stora andelen skolresor (51 procent) och att 

36 procent av de tillfrågade är under 19 år. Det finns inga andra kollektiva resalternativ och 

om en stor andel av resenärerna saknar körkort eller tillgång till bil så står de utan 

alternativ. 

Vilka hållplatser används? 

Undersökningen visar så gott som överlag väntade resultat avseende vilka hållplatser/orter 

som har flest på- och avstigande på linjerna. Några noteringar kan dock göras. 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Överkalix, med endast ca 3500 invånare, utgör 10 procent av på- och avstigande för linje 10. 

 

Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Resandet är fördelat på flera orter längs linjens sträckning vilket tydliggör att linjen bland 

annat används för kortare, regionala resor. Linjen kan inte ersättas av tåg då dessa orter då 

skulle missa kollektivt utbud. 

 

Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Förutom Skellefteå och Arvidsjaur är det många som stiger av och på i Jörn. En trolig 

anledning är kopplingen till tågtrafiken på stambanan. 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Lycksele och Umeå har, som väntat, flest på- och avstigande men orterna i linjens västra 

delar har alla en viss andel resor och tillsammans utgör deras andel av pkm något som bör 

noteras i utredningen. Här finns ett resbehov och en efterfrågan och alternativ saknas. 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Hammarstrand har större andel av resandet än Örnsköldsvik. 20 procent skulle välja annan 

busslinje om aktuell avgång inte fanns. Då det inte finns andra bussalternativ mot 

Örnsköldsvik talar detta för att linjen används för pendlare från Hammarstrand mot 

Östersund. 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 331 är den linje som har absolut störst andel interregionala resor samt start- och 

målpunkter i annat län. Detta beror på att tidtabellen har direkt koppling till tågtrafik i 

Sundsvall. Siffrorna över vilka hållplatser som används bekräftar bilden av ett 

ändpunktsresande; det är Sollefteå – Sundsvall som är den stora resrelationen. 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Till största delen används linje 56 för resor längs hela linjens sträckning, d v s Ljusdal – 

Sveg, vilket inte är oväntat då orterna som passeras är små. 
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3 Behovsanalys 

En behovsanalys innehåller dels en tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys. Detta 

kapitel inleds med att beskriva tillgänglighetskriterierna (avsnitt 3.1). Därefter följer 

tillgänglighets- och bristanalysen (avsnitt 3.2) som inleds med att redovisa vilka kommuner 

som enligt den Nationella behovsanalysen är prioriterade och vad Samverkande system ger 

för effekter på övergripande nivå (kapitlen 3.2.1 – 3.2.3). Själva analysen av linjerna i 

Samverkande system redovisas i kapitlen 3.2.4 – 3.2.8. Därefter följer en sammanfattning 

(3.2.9) och ett avslutande kapitel angående kvarstående brister (3.2.10). 

3.1 Tillgänglighetskriterierna 

Resmöjligheterna mäts utifrån åtta olika kriterier för att fånga in olika typer av resor. 

Kriterierna är: 

1 Till Stockholm 

2 Från Stockholm 

3 Internationella resor 

4 Storstäder 

5 Regionsjukhus 

6 Universitet och högskolor 

7 Närliggande större orter 

8 Besöksnäring 

 

Kriterierna innehåller gränsvärden för tidigaste avgångstid, maximal restid, senaste 

ankomsttid, minimal vistelsetid samt i vissa fall även antal orter och flygplatser som ska 

kunna nås. Utifrån hur väl dessa kriterier kan uppfyllas värderas tillgängligheten för 

respektive kommun i tre nivåer; 1 (god), 2 (acceptabel) eller 3 (dålig) tillgänglighet. 

Kriterierna beskrivs närmare i bilaga 3. För ökad läsbarhet och förståelse används 

förkortningarna K1, K2 och så vidare i analysen nedan, när kriterierna omnämns. 

Tillgängligheten åskådliggörs via färger i tabeller och på kartor enligt följande; god 

tillgänglighet=grön, acceptabel tillgänglighet=gul och dålig tillgänglighet=röd. 

Resultatet från tillgänglighetsanalysen är en indikator på behovet av eventuella insatser från 

Trafikverket. En kommun anses vara prioriterad för åtgärd om den har dålig tillgänglighet i 

tre kriterier eller fler. 

3.2 Tillgänglighets- och bristanalys för de fyra nordligaste länen 

Tillgänglighetsanalysen mäter möjligheterna att resa interregionalt5 med kollektiva 

färdmedel6. För att kunna mäta resmöjligheter använder Trafikverket en programvara 

kallad Reskoll som har utvecklats särskilt för detta ändamål. Programmet utgår från 

Samtrafikens databas som omfattar tidtabeller för all kollektivtrafik i Sverige och viss 

anknytande trafik till grannländerna. Programmet mäter vilka möjligheter som finns för att 

resa mellan någon av Sveriges 290 kommuner och särskilt utvalda målpunkter. I 

                                                           
5 Som interregional resa räknas i detta sammanhang en resa som är minst 100 km och som  
   passerar minst en länsgräns eller två kommungränser. 
6 Flyg, färja, buss eller tåg. 
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normalfallet utgörs mätpunkten av kommunhuvudorten medan målpunkten varierar 

beroende på resans syfte. Exempel på målpunkter är flygplatser, storstäder, högskolor och 

sjukhus. Trafikverket använder ett antal definierade tillgänglighetskriterier (se avsnitt 3.1), 

som definierar syftet med ett antal olika typer av resor. Kriterierna är inlagda i programmet. 

Denna tillgänglighetsanalys ska svara på vilka kommuner som får tillgänglighetseffekter av 

vilka linjer, i vilka kriterier och av vilken dignitet dessa effekter är. Analysen ska även 

resultera i kunskap om var behov av insatser finns. Redovisningen görs utifrån olika 

utgångspunkter och på olika nivåer. 

3.2.1 Nationell behovsanalys – kommunernas tillgänglighetsbrister 

Den senaste nationella behovsanalysen färdigställdes 2016-01-21 och har studerat alla 

kommuner som haft större tillgänglighetsbrister under 2010-2013. Vid en trafiksituation där 

Trafikverket inte gör några insatser har analysen identifierat 40 kommuner som är 

prioriterade för insatser från Trafikverket, det vill säga tre eller fler av kriterierna ligger på 

röd (dålig) nivå. Av dessa ligger 31 stycken i de fyra nordligaste länen som är det område 

som Samverkande system täcker. Analysen identifierade även sex kommuner som ligger på 

gränsen för prioritering. Av dessa ligger två i de fyra nordligaste länen (kursiverade i listan 

nedan). Rödmarkerade kommuner i kartbilden är de kommuner som listas nedan. 

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland 

Kiruna Lycksele Östersund Sollefteå  

Haparanda Åsele Härjedalen Kramfors 

Boden Vilhelmina Berg Ånge 

Älvsbyn Dorotea Åre 

Gällivare Sorsele Strömsund  

Pajala Storuman Krokom  

Övertorneå Malå Ragunda  

Kalix Norsjö  

Överkalix Nordmaling 

Jokkmokk Robertsfors 

Arjeplog 

Arvidsjaur 

Piteå 

 

 

 

 

 

   Utsnitt ur karta från nationella behovsanalysen 

3.2.2 Ändrad tillgänglighet från 2013 till 2015 

Denna utrednings tillgänglighetsanalyser baseras på trafikutbudet hösten 2015 och en del 

har hänt sedan 2010-2013 vars utbud nationella behovsanalysen baserades på. Tre 

kommuner som berörs av Samverkande system har, från 2013 till 2015, av olika anledningar 

fått så pass ändrad tillgänglighet, enligt modellen, att prioriteringen påverkats (gränsen på 

tre röda kriterier har passerats). 
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Ånge är inte längre en prioriterad kommun då den hösten 2015 enbart har två kriterier med 

dålig tillgänglighet mot fyra 2012 och fem 2013. Den tidigare sämre tillgängligheten för 

Ånge berodde i stor utsträckning på tillfälliga inskränkningar i trafiken. 

Piteå kommun är inte heller prioriterad utifrån utbudet 2015 då inget kriterium har dålig 

tillgänglighet. 2013 var tillgängligheten dålig i K2, K3 och K6. Anledningen är att det 

numera på kommersiell väg drivs en anslutningstrafik till flygplatsen i Luleå. 

Bjurholm har istället blivit prioriterad då kommunen nu har dålig tillgänglighet i fyra 

kriterier. Tillgängligheten för Bjurholm varierar mellan åren beroende på hur busslinjerna 

ansluter till tåg- och flygutbudet i Umeå. 

3.2.3 Tillgänglighet på totalnivå i nuläget (hösten 2015), med och utan avtal 

Utöver Samverkande system avtalar Trafikverket även dagtågstrafik, nattågstrafik samt ett 

antal flyglinjer som berör samma geografiska område. I denna utredning förutsätts den 

övriga avtalade trafiken fortgå enligt befintliga avtal så att enbart effekterna av linjerna i 

Samverkande system analyseras. 

Vid tillgänglighetsanalyser baserade på utbudet hösten 2015 med Trafikverkets alla avtal 

exklusive Samverkande system, har följande kommuner (i de fyra nordligaste länen) tre eller 

fler kriterier som fortfarande är på röd (= dålig) nivå: 

Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län 

Kiruna Lycksele Härjedalen  

Haparanda Åsele Berg  

Boden Dorotea Åre  

Älvsbyn Sorsele Strömsund 

Gällivare Storuman Krokom 

Pajala Malå Ragunda 

Övertorneå Norsjö  

Kalix Robertsfors 

Överkalix Bjurholm 

Jokkmokk  

Arjeplog 

Arvidsjaur 

 

27 kommuner varav 12 ligger i Norrbottens län och ingen i Västernorrland. Lycksele, 

Vilhelmina, Östersund, Kramfors och Sollefteå har således, med övrig avtalad trafik (flyg och 

tåg samt busslinje 45 och busslinje 100), fått så pass bra tillgänglighet att de inte längre har 

tre eller fler kriterier med dålig tillgänglighet. 

I tabellen nedan visas vilka tillgänglighetseffekter på färgnivå som nuvarande avtal för 

Samverkande system ger. Nedan är resultatet av en modellkörning med alla linjer i 

Samverkande system. Kommuner i röd text är de som, med övriga av Trafikverkets avtal 

(allt utbud exklusive Samverkande system) har tre eller fler kriterier på röd nivå. Kommuner 

med blå bakgrund är de som får färgförändring i ett eller flera kriterier av Samverkande 

system. 
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Alla utom en av de kommuner som får färgförändring har tre eller fler kriterier med dålig 

tillgänglighet utan avtalet för Samverkande system. Detta visar att avtalet har rätt geografisk 

omfattning. Lycksele är en prioriterad kommun som fått sådan effekt av övriga trafikavtal 

att enbart ett kriterium är kvar på röd nivå, därför är det inte rödmarkerat. 

Tabellen visar att färgförändringar inte uppnås för så många kriterier, att många kommuner 

fortfarande har tre eller fler kriterier med dålig tillgänglighet även efter avtalet för 

Samverkande system. 17 kommuner med tre eller fler kriterier med dålig tillgänglighet utan 

Samverkande system får inte någon färgförändring alls. Här ska vi dock komma ihåg att 

detta endast visar de riktigt stora tillgänglighetsförändringarna vilka enligt kriterierna 

kräver stora förbättringar för att slå igenom som färgförändring. Många av de andra 

kommunerna får även de stora tillgänglighetsförbättringar men som, av olika anledningar, 

inte uppnår kriterienivån för färgförändring. Dessa effekter visas i tillgänglighets- och 

bristanalysen i avsnitt 3.2.5. 

 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Ånge 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2

Timrå 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Härnösand 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Sundsvall 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Kramfors 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1

Sollefteå 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2

Örnsköldsvik 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2

Ragunda 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

Bräcke 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2

Krokom 2 1 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 1

Strömsund 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Åre 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

Berg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

Härjedalen 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1

Östersund 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

Nordmaling 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2

Bjurholm 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 2

Vindeln 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2

Robertsfors 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 1 2

Norsjö 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2

Malå 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3

Storuman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

Sorsele 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dorotea 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2

Vännäs 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Vilhelmina 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2

Åsele 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2

Umeå 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lycksele 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2

Skellefteå 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Arvidsjaur 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2

Arjeplog 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Jokkmokk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Överkalix 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

Kalix 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2

Övertorneå 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pajala 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2

Gällivare 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2

Älvsbyn 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2

Luleå 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1

Piteå 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Boden 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2

Haparanda 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

Kiruna 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2

Län Kommun

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Utan Samverkande system Med Samverkande system
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Följande kan konstateras: 

 10 av 44 kommuner (1 i Jämtland, 5 i Västerbotten, 4 i Norrbotten) får 

färgförändring och totalt 15 kriterier får tillgänglighetseffekt på färgnivå. 

 Ingen kommun i Västernorrlands län och endast Härjedalens kommun i Jämtlands 

län får tillgänglighetseffekt på färgnivå. 

 7 kommuner och 11 kriterier går från dålig till acceptabel tillgänglighet för minst ett 

kriterium. 

 2 kommuner och 3 kriterier går från acceptabel till god tillgänglighet för minst ett 

kriterium. 

 Överkalix går från dålig till god tillgänglighet vad gäller K4 (storstäder)! 

 5 kommuner får påverkan i två kriterier; Härjedalen, Malå, Storuman, Lycksele och 

Arvidsjaur. 

 K4 (storstäder, Umeå och Luleå) är det kriterium som utbudet påverkar mest, 

därefter K5 (sjukhus, Umeå) och sedan K7 (andra större städer). 

 Ingen kommun får någon färgeffekt på kriterierna K1 (till Stockholm), K2 (från 

Stockholm) och K3 (internationella resor).  

 

I Västernorrland är tillgängligheten för de flesta kommuner och kriterier god eller 

acceptabel redan utan Samverkande system. Stora effekter, som färgförändringar, av 

Samverkande system är därför inte heller väntade där. 

 

De allra flesta färgförändringarna går från rött till gult, det vill säga från dålig till acceptabel 

tillgänglighet. Det är i linje med Trafikverkets intentioner; att öka tillgängligheten där den är 

som sämst. Förändringar från acceptabel till god tillgänglighet är ofta följdeffekter av linjer 

som ger stora effekter för andra kommuner med ännu sämre tillgänglighet. Till exempel 

linje 31 som ger stora effekter för Malå och Storuman men som också Lycksele drar nytta av. 

 

Att K4 (storstäder), K5 (sjukhus) och K7 (andra större städer) är de kriterier som får flest 

färgförändringar är positivt och väntat. K1 (till Stockholm), K2 (från Stockholm) och K3 

(internationella resor) innehåller till sin karaktär resor där ett relativt långsamt bussutbud 

inte är lösningen. För att få effekter på dessa kriterier krävs många gånger tåg- eller 

flygtrafik. Ett flertal kommuner får dock bra effekter i K6, men under färgförändringsnivå, 

vilket tillgänglighets- och bristanalysen i avsnitt 3.2.5 visar. 

3.2.4 Tillgänglighetsanalys, redovisning per kommun 

Tabellerna nedan visar vilken nivå respektive tillgänglighetskriterium ligger på för varje 

kommun som på något sätt är berörd av linjerna i Samverkande system. Tabellerna visar 

större tillgänglighetseffekter, d v s sådana som är av den storleksordningen att de ger 

färgförändring enligt tillgänglighetsmodellens kriterier. Information om kriterierna finns i 

avsnitt 3.1 ovan samt i bilaga 3. Tillgängligheten visas i de tre färgnivåerna: grönt=god, 

gult=acceptabel och rött=dålig tillgänglighet, för tre situationer; 

 nuläget, d v s med Trafikverkets alla, nu gällande, avtal, 

 utan avtalen i Samverkande system (men med övriga avtal för buss, tåg och flyg) och 

 utan något av Trafikverkets avtal. 

 

Effekten av Samverkande system, med utgångspunkten att övrig avtalstrafik trafikerar, 

utläses som förändring från den mittersta till den övre raden. 
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Redovisningen görs länsvis norrifrån. 33 av de fyra nordligaste länens 44 kommuner har 

uppehåll av någon av linjerna som ingår i Samverkande system. 

De kommuner som inte direkt, via uppehåll i kommunhuvudort, berörs av linjer i 

Samverkande system är Kalix, Robertsfors, Vindeln, Nordmaling, Vilhelmina, Strömsund, 

Åre, Krokom, Bräcke, Kramfors och Härnösand. Av dessa får Vilhelmina och Strömsund 

ändå vissa tillgänglighetseffekter varför dessa ingår i redovisningen nedan. 

I kolumnen till höger, märkt linjer, visas vilka linjer i Samverkande system som berör 

kommunen. Parentes avser att linjen inte gör uppehåll i kommunhuvudorten men att 

kommunen ändå får effekt av linjen. Under tabellen visas vilken sträckning linjerna 

trafikerar samt vilken övrig avtalad kollektivtrafik som berör kommunen. Linje 26, Sveg – 

Ånge, ingår inte i nuvarande avtal med Samverkande system men ingår i denna analys då 

önskemål om att ta med den i avtalet finns. 

Det är utbudet hösten 2015 som utgör underlag för analyserna. Under 2016 har försök med 

anropsstyrd flygbilstrafik avtalats för vissa kommuner. Nedan nämns denna trafik för 

berörda kommuner. 

Norrbottens län 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik (Fjällinjen, trafikerar sommartid) 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om tågtrafik som berör 

Kiruna; dagtågstrafik Luleå-Kiruna (som är en del av Trafikverkets avtal med Norrtåg) och 

nattågstrafiken Stockholm-Narvik. 

Kiruna har dålig tillgänglighet i fyra kriterier både med och utan Trafikverkets avtal. 

Samverkande system ger inga färgförändringar. 

 

Linje 53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om flyg Pajala-Luleå. 

Med Trafikverkets flygavtal Pajala-Luleå, får Pajala kommun acceptabel tillgänglighet i 

kriterium 3 och 8 från att ha haft dålig tillgänglighet i alla kriterier. Samverkande system ger 

ytterligare ett kriterium, K4, acceptabel nivå. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 10, 53, 91

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Kiruna Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 53, 55

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Pajala Linjer
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Linje 53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket numera ett pågående försök med 

anropsstyrd flygbil mellan Övertorneå och Luleå airport som påverkar Övertorneå. Detta 

försök startade våren 2016 och är inte med i dessa analyser. 

Övertorneå har dålig tillgänglighet i alla kriterier såväl utan som med Trafikverkets avtal. 

 

Linje 53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Förutom linje 53 i Samverkande system har Trafikverket avtal om linje 100 (Haparanda – 

Luleå – Piteå – Umeå) som direkt berör Haparanda. Haparanda har även nytta av 

Trafikverkets avtal om nattågstrafik Stockholm – Narvik, även om själva nattågsresan får 

anträdas i Luleå. För närvarande pågår också försök med anropsstyrd flygbil mellan 

Haparanda och Luleå airport. Detta försök startade våren 2016 och är inte med i dessa 

analyser. 

Utan Trafikverkets avtal har Haparanda dålig tillgänglighet i alla kriterium utom K4, som 

har acceptabel tillgänglighet. Med avtalet för linje 100 får K4 god nivå. Övriga kriterier 

ligger kvar på dålig tillgänglighet även med Samverkande system. 

 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system berörs inte Överkalix direkt av någon annan avtalad 

trafik. Däremot drar Överkalix nytta av Trafikverkets avtal om nattågstrafik Stockholm – 

Narvik. 

Överkalix har dålig tillgänglighet i alla kriterier utan Trafikverkets avtal. Samverkande 

system lyfter K4 från dålig ända till god nivå. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 53, (10, 55)

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Övertorneå Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 53

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Haparanda Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 10, 55

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Överkalix Linjer
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Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om tågtrafik som berör 

Luleå; dagtågstrafik Luleå-Kiruna och Umeå-Luleå (vilka är delar av Trafikverkets avtal med 

Norrtåg) och nattågstrafik Stockholm-Narvik. Trafikverket avtalar även busslinje 100 

(Haparanda – Luleå – Piteå – Umeå) som berör Luleå. 

Utan avtalad trafik har Luleå bra eller acceptabel tillgänglighet i alla kriterier utom ett och är 

därför inte en prioriterad kommun för avtal hos Trafikverket. Däremot är kommunen 

målpunkt i K4, K6 och K7. Den avtalade trafiken ger inte heller färgförändring i något av 

kriterierna. 

 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om dagtågstrafik Luleå-

Kiruna (en del i Trafikverkets avtal med Norrtåg), nattågstrafik Stockholm-Narvik och 

Inlandsbussen (Mora-Gällivare), vilka alla berör Gällivare. För flygtrafik Gällivare – Arlanda 

hade Trafikverket ett avtal som avslutades oktober 2015. Trafiken bedrivs sedan dess 

kommersiellt. Trafikverket har dock beslutat om allmän trafikplikt Gällivare – Arlanda 

varför detta utbud är säkerställt även om det kommersiella åtagandet skulle upphöra. 

Nedersta raden i tabellen visar Gällivares tillgänglighetssituation utan flygtrafik, oavsett om 

den bedrivs kommersiellt enligt trafikplikten eller via avtal. 

Från att ha dålig tillgänglighet i alla kriterier når Gällivare acceptabel tillgänglighet i fyra 

kriterier med Trafikverkets avtal för tågtrafiken, Inlandsbussen och flygtrafiken. 

Samverkande system bidrar sedan till att ytterligare ett kriterium når acceptabel nivå. 

 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal för Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som påverkar Jokkmokk. Jokkmokk får även stora tillgänglighetsförbättringar av 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 10, 21, 44, 55

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Luleå Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 10, 44

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Gällivare Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 44

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Jokkmokk Linjer
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Trafikverkets avtal om nattågstrafik Stockholm – Narvik, trots att kommunhuvudorten inte 

ligger på linjen utan anslutning får ske till och från Murjek. För närvarande pågår också 

försök med anropsstyrd flygbil mellan Jokkmokk och Luleå airport. Detta försök startade 

våren 2016 och är inte med i dessa analyser. 

Jokkmokk har dålig tillgänglighet i alla kriterier, såväl utan som med alla av Trafikverkets 

avtal. 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om tågtrafik som berör 

Boden; dagtågstrafik Luleå-Kiruna och Umeå-Luleå (vilka är delar av Trafikverkets avtal 

med Norrtåg) och nattågstrafik Stockholm-Narvik. Busslinje 100 (Haparanda – Luleå – 

Piteå – Umeå), som också avtalas av Trafikverket, ger Boden ytterligare resmöjligheter, även 

om den inte gör uppehåll i kommunen. 

Boden har acceptabel eller god tillgänglighet i alla utom tre kriterier redan utan något av 

Trafikverkets avtal. Dessa ger inte heller färgförändring i något kriterium. 

 

Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Arjeplog påverkas inte direkt av någon annan av Trafikverkets avtalade trafik än linjerna i 

Samverkande system. Arjeplog drar dock nytta av Trafikverkets avtal om nattågstrafik 

Stockholm – Narvik. Trafikverket har beslutat om allmän trafikplikt för flyg Arvidsjaur – 

Arlanda som tidigare upphandlats men numera körs kommersiellt enligt trafikplikten. Via 

en anslutningstrafik som i många år upphandlats av RKM/Länstrafiken ger flygtrafiken 

förbättringar för Arjeplog i K3, men även flera övriga kriterier påverkas, även om inte alla 

krav i kriterierna uppfylls så att färgförändring fås. 

Arjeplogs tillgänglighet är dålig i alla kriterier förutom K3 och inget av Trafikverkets avtal 

ger färgförändring för något av dem. 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
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Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 21, 44

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Boden Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm
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nationella 

resor

Storstäder
Region-
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Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 17, 26, (21)

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Arjeplog Linjer
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Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal för Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som direkt påverkar Arvidsjaur. Arvidsjaur drar även nytta av Trafikverkets avtal 

om nattågstrafik Stockholm – Narvik. Trafikverket har beslutat om allmän trafikplikt för 

flyg Arvidsjaur – Arlanda som tidigare upphandlats men numera körs kommersiellt enligt 

trafikplikten. Flygutbudet är därför säkerställt även om det kommersiella åtagandet skulle 

upphöra. 

 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Förutom linje 21 i Samverkande system har Trafikverket avtal om tågtrafik; dagtågstrafik 

Umeå-Luleå (som är en del i Trafikverkets avtal med Norrtåg) och nattågstrafik Stockholm-

Narvik som berör Älvsbyn.  Busslinje 100 (Haparanda – Luleå – Piteå – Umeå), som också 

avtalas av Trafikverket, ger Älvsbyn ytterligare resmöjligheter, även om den inte gör 

uppehåll i kommunen. Trafikverket har numera ett pågående försök med anropsstyrd flygbil 

mellan Älvsbyn och Luleå airport. Detta försök startade våren 2016 och är inte med i dessa 

analyser. 

Älvsbyn har acceptabel tillgänglighet i tre kriterier även utan Trafikverkets avtal. Med 

avtalen utanför Samverkande system får K4 god tillgänglighet och ytterligare ett kriterium 

når acceptabel nivå. Samverkande system ger ingen färgförändring. 

Linje 17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Förutom linje 17 i Samverkande system har Trafikverket avtal om linje 100 (Haparanda – 

Luleå – Piteå – Umeå) som berör Piteå. 

Piteå är, i likhet med Luleå, en kommun som inte är prioriterad genom att kommunen har 

acceptabel eller god tillgänglighet i alla kriterier redan utan något av Trafikverkets avtal. 
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Stockholm
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Med alla avtal 17, 21, 26

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Arvidsjaur Linjer
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Stockholm
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Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Älvsbyn Linjer
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Med alla avtal 17

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Piteå Linjer
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Västerbottens län 

 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Förutom linjerna i Samverkande system avtalar Trafikverket Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som berör Sorsele. Trafikverket har numera ett pågående försök med anropsstyrd 

flygbil mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats. Denna trafik startade 1 november 2015 och 

ingår inte i denna analys. 

Sorsele är en kommun med stora tillgänglighetsproblem. Alla kriterier har dålig 

tillgänglighet även med Trafikverkets alla avtal. 

 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Malå berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. 

Malå har dålig tillgänglighet i alla kriterier utan Trafikverkets avtal. Samverkande system 

ger acceptabel tillgänglighet i K5 och K7. 

 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Norsjö berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. Däremot har 

Norsjö nytta av den närliggande (via Bastuträsk) avtalade dagtågstrafiken Umeå – Luleå 

(som är en del i Trafikverkets avtal med Norrtåg) och nattågstrafiken Stockholm – Narvik.  

Trafikverket avtal om linje 100 (Haparanda – Luleå – Piteå – Umeå) och flygtrafiken 

Lycksele – Arlanda, ger också resmöjligheter. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
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Stockholm

Från 

Stockholm
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nationella 
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Storstäder
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städer
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Med alla avtal 29, (26, 31)

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Sorsele Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm
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nationella 
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Storstäder
Region-
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Med alla avtal 29, (31, 32)

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Malå Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm
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nationella 
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Storstäder
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Besöks-

näring

Med alla avtal 29, 32

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Norsjö Linjer
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Norsjö har bara acceptabel tillgänglighet i K4 utan Trafikverkets avtal. Avtalen ger 

acceptabel tillgänglighet för ytterligare tre kriterier där Samverkande system bidrar till ett. 

 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om linje 100 (Haparanda – 

Luleå – Piteå – Umeå) som berör Skellefteå. 

Skellefteå kommun har god tillgänglighet i hela sex kriterier och acceptabel tillgänglighet i 

de två resterande. Kommunen är inte prioriterad för avtal men är målpunkt i K7. 

 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Förutom linjerna i Samverkande system avtalar Trafikverket Inlandsbussen (Mora – 

Gällivare) som direkt berör Storuman. Storuman drar även nytta av Trafikverkets flygavtal; 

Hemavan/Vilhelmina/Lycksele – Arlanda samt nattågstrafiken Stockholm – Narvik. 

Storuman är en kommun med stora tillgänglighetsproblem. Samverkande system bidrar till 

att två kriterier når acceptabel nivå. 

 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal med Norrtåg, som inom detta 

avtal kör tågtrafik Umeå – Lycksele. Trafikverket avtalar även flygtrafik Lycksele – Arlanda. 

Lycksele har dålig tillgänglighet i alla kriterier utan Trafikverkets avtal. Med avtalen fås 

acceptabel eller god tillgänglighet för alla utom K6. Samverkande system bidrar till att K4 

och K5 går från acceptabel till god nivå. 
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Skellefteå Linjer
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Stockholm
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Storuman Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
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nationella 

resor
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Med alla avtal 31, 32

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Lycksele Linjer
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Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal med Norrtåg om tågtrafik 

Umeå-Luleå. Inom detta avtal kör Norrtåg även tågtrafik Umeå-Lycksele. Umeå berörs även 

av Trafikverkets avtalade busslinje 100 (Haparanda – Luleå – Piteå – Umeå) och flygtrafik 

Östersund – Umeå. 

Umeå har god tillgänglighet i alla kriterier även utan Trafikverkets avtal och är inte en 

prioriterad kommun. Däremot är den målpunkt i flera kriterier; K4, K5, K6 och K7. 

 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Förutom linje 63 i Samverkande system avtalar Trafikverket Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) och flygtrafik Hemavan/Vilhelmina – Arlanda, vilka direkt berör Vilhelmina. 

Vilhelmina drar även nytta av nattågstrafiken Stockholm – Narvik, som avtalas av 

Trafikverket. 

Vilhelmina har utan Trafikverkets avtal dålig tillgänglighet i fem kriterier. Flygtrafiken och 

Inlandsbussen ger acceptabel tillgänglighet i K2 och K3 och god tillgänglighet i K1. 

Samverkande system ger ingen ytterligare färgförändring. 

 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Förutom linje 63 i Samverkande system har Trafikverket avtal om Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som direkt berör Dorotea. Dorotea drar även nytta av Trafikverkets avtal om 

flygtrafik Vilhelmina – Arlanda, som kommunen själv betalar anslutningstrafik till. 

Dorotea har dålig tillgänglighet i alla kriterier utom ett utan Trafikverkets avtal. 

Inlandsbussen och flygtrafiken lyfter tre kriterier till acceptabel tillgänglighet och ett till god 

nivå. Samverkande system ger ingen ytterligare färgförändring. 
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Med alla avtal 31, 63

Utan Samverkande system
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Umeå Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor
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Med alla avtal (63)

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Vilhelmina Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
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näring

Med alla avtal 63

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Dorotea Linjer
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Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Åsele berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. Däremot har Åsele 

nytta av flygtrafiken Hemavan/Vilhelmina – Arlanda (i kombination med anslutningstrafik 

till Vilhelmina flygplats) och Inlandsbussen (Mora-Gällivare) vilka Trafikverket har avtal 

om. Åsele kommun betalar själv anslutningstrafik till Vilhelmina flygplats. 

Åsele har dålig tillgänglighet i sex kriterier utan Trafikverkets avtal. Flygtrafiken och 

Inlandsbussen bidrar till att två kriterier når acceptabel tillgänglighet och ett når god nivå. 

Samverkande system bidrar sedan till att K4 går från acceptabel till god tillgänglighet. 

 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Bjurholm berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. Däremot drar 

Bjurholm (via Vännäs) nytta av tågtrafiken Umeå – Vännäs och Umeå – Luleå, som Norrtåg 

bedriver inom det avtal Trafikverket har med dem samt nattågstrafiken Stockholm – Narvik. 

Bjurholm har dålig tillgänglighet i fyra kriterier, acceptabel i två och god i K4 och K5. Så ser 

det ut såväl utan som med Trafikverkets avtal. Tillgängligheten för Bjurholm har varierat. 

2010-2013 (som analyserades i den Nationella behovsanalysen) hade enbart K3 och K6 dålig 

tillgänglighet och kommunen utpekades inte som prioriterad för avtal vilket den i och med 

nuvarande situation alltså är. Det är förändringar i annan trafik än den avtalade 63:ans 

utbud som påverkat tillgängligheten genom olika bra anslutningar till tåg- och flygutbud i 

Umeå. 

 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Förutom linjer i Samverkande system berörs Vännäs dels av Trafikverkets avtal med 

Norrtåg, inom vilket Norrtåg kör trafik Umeå – Vännäs och trafik Umeå – Luleå, dels av 

Trafikverkets avtal om nattågstrafik Stockholm – Narvik. 

Vännäs har inte några större tillgänglighetsproblem och är inte prioriterad för åtgärder. 
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Vännäs Linjer
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Jämtlands län 

 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Förutom linjer i Samverkande system har Trafikverket avtal om Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som berör Strömsund och har en direkt koppling med linje 63 till och från Umeå. 

Strömsund har stora tillgänglighetsproblem, alla kriterier har dålig tillgänglighet såväl utan 

som med Trafikverkets avtal. 

 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Förutom linjer i Samverkande system har Trafikverket avtal om flygtrafik Östersund – 

Umeå, Inlandsbussen (Mora-Gällivare) samt avtal med Norrtåg inom vilket de kör tågtrafik 

Sundsvall – Trondheim. All denna trafik berör Östersund. 

Utan Trafikverkets avtal har Östersund dålig tillgänglighet i tre kriterier, acceptabel i en 

men god tillgänglighet i hela fyra kriterier. Avtalen för flyg, tåg och Inlandsbussen lyfter två 

av de dåliga kriterierna till acceptabel tillgänglighet och K4 hamnar på god nivå. 

Samverkande system bidrar inte till någon ytterligare färgförändring. 

 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Ragunda berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. 

Såväl utan som med Samverkande system har Ragunda dålig tillgänglighet i sex kriterier och 

acceptabel tillgänglighet i K7 och K8. 
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Ragunda Linjer
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Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Förutom linjer i Samverkande system har Trafikverket avtal om Inlandsbussen (Mora-

Gällivare) som berör Bergs kommun. Dessutom får Bergs kommun effekter av Trafikverkets 

avtal om flygtrafik Östersund – Umeå samt avtalet med Norrtåg inom vilket de kör tågtrafik 

Sundsvall – Trondheim. 

Bergs kommun har, utan Trafikverkets avtal, acceptabel tillgänglighet i K8 men dålig i 

övriga kriterier. Avtalen för flyg, tåg och Inlandsbussen lyfter K7 till acceptabel nivå. 

Samverkande system bidrar inte till någon ytterligare färgförändring. 

 

Linje 26 Sveg – Ytterhogdal – Ånge (ingår inte i nuvarande avtal) 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Förutom linjerna i Samverkande system har Trafikverket avtal om flygtrafik Sveg – Arlanda 

samt Inlandsbussen (Mora-Gällivare), vilka berör Härjedalen. 

Härjedalen har, utan Trafikverkets avtal, stora tillgänglighetsproblem. Avtalen för flygtrafik 

och Inlandsbussen ger god tillgänglighet i två kriterier och acceptabel i en. Samverkande 

system lyfter ytterligare två kriterier från dålig till acceptabel nivå. 

Västernorrlands län 

 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Sollefteå berörs inte direkt av någon annan, av Trafikverket, avtalad trafik. Däremot drar 

Sollefteå nytta av att flera avtalade flyglinjer mellanlandar i Kramfors samt av Trafikverkets 

avtal med Norrtåg inom vilket de kör tågtrafik Sundsvall – Umeå.  

Utan Trafikverkets avtal har Sollefteå dålig tillgänglighet i sex kriterier. I utbudet för denna 

utredning (baserat på trafiksituationen v. 41 2015) mellanlandade fortfarande flyget från 

Gällivare i Kramfors vilket, tillsammans med andra flyglinjer, innebar att flera kriterier 
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(främst K1 och K3) fick acceptabel tillgänglighet enligt modellen. Samverkande system ger 

inga ytterligare färgförändringar. Sedan flyget Gällivare – Arlanda började bedrivas 

kommersiellt (från slutet av oktober 2015) mellanlandar de inte längre i Kramfors varför 

Sollefteås tillgänglighet i dagsläget kan vara sämre än ovan i K1 och K3. 

 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Förutom linje 40 i Samverkande system har Trafikverket avtal med Norrtåg som inom detta 

avtal kör tågtrafik Sundsvall – Umeå, vilket berör Örnsköldsvik. 

Örnsköldsviks kommun har inga större tillgänglighetsproblem och är inte prioriterad, men 

är målpunkt i K7. 

 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Förutom linje 331 i Samverkande system har Trafikverket avtal med Norrtåg som inom detta 

avtal kör tågtrafik Sundsvall – Umeå, vilket berör Timrå. 

Timrå kommun har inga större tillgänglighetsproblem och är inte prioriterad för avtal. 

 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Förutom linje 331 i Samverkande system har Trafikverket avtal med Norrtåg som inom detta 

avtal kör tågtrafik Sundsvall – Umeå och Sundsvall – Trondheim. 

Sundsvalls kommun har inga större tillgänglighetsproblem och är inte prioriterad för 

åtgärder, men är målpunkt i K4, K6 och K7. 

 

Linje 26 Sveg – Ytterhogdal – Ånge (ingår inte i nuvarande avtal) 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 40

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Örnsköldsvik Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 331

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Timrå Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 331

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Sundsvall Linjer

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med alla avtal 26

Utan Samverkande system

Utan alla avtal

Ånge Linjer

36



 

Linje 26 ingår inte i nuvarande Samverkande system. Ånge kan dock dra nytta av 

Trafikverkets avtal med Norrtåg, som inom detta avtal kör tågtrafik Sundsvall – Umeå. 

Ånge har bara dålig tillgänglighet i K3 och K4 och är inte en kommun som prioriteras för 

avtal. Den har tidigare varit prioriterad med anledning av att kommunen berördes av 

tillfälliga inskränkningar i trafiken. 

3.2.5 Tillgänglighets- och bristanalys, redovisning per linje 

Utöver de riktigt stora tillgänglighetseffekterna som genererar färgförändring vid en 

tillgänglighetskörning med programmet Reskoll, uppstår en mängd andra 

tillgänglighetseffekter av olika typ och storlek. Trafikverket har i denna utredning granskat 

det detaljerade underlaget från tillgänglighetskörningarna för att identifiera de effekter som 

inte syns på total färgnivå. 

Det handlar bland annat om bättre resalternativ genom bättre avgångs- eller ankomsttider, 

kortare restider, längre vistelsetider och färre byten, att resmöjligheter fås på helgen eller 

utökad tillgänglighet till fler universitet eller flygplatser mm. De effekter som identifierats 

har klassats i två kategorier; de som är av betydelse och de som är av mer marginell 

karaktär. 

Om effekten är att bedöma som betydande eller marginell beror på vilken nivå 

tillgängligheten ligger på utan linjen och vilket kriterium som studeras. Är utgångsläget att 

inget resalternativ finns alls, finns resalternativ men med långa restider över natt med flera 

byten eller finns ett vettigt resalternativ redan? 30 minuters restidsförkortning kan då tolkas 

som marginell som del av en väldigt lång restid men kanske betydande vid en kortare resa. 

Finns resalternativ måndagar till fredagar och effekten av linjen innebär resmöjlighet på 

lördagar? Det kan vara betydande i ett kriterium där en kriteriegräns går vid tillgänglighet 

fem eller sex dagar per vecka men inte alls ha betydelse i ett annat kriterium. Tillgänglighet 

till två nya universitetsorter är mycket betydande om endast få var tillgängliga utan linjen 

men marginellt om ett 15-tal orter redan är tillgängliga. Trafikverket har i denna bristanalys 

grävt betydligt djupare i effekterna än vad som tidigare gjorts. När det gäller orsaker till 

effekterna har analysen dock stannat vid de betydande effekterna. 

I linjevisa tabeller redovisas både färgförändringarna som visats i avsnitt 3.2.4 och de 

identifierade betydelsefulla effekterna. Om färgförändring erhålls visas den nya färgen i 

rutan och övriga betydande effekter redovisas i text. Efter tabellerna beskrivs de betydande 

effekterna i korthet. 

Alla kommuner som har analyserats för respektive linje redovisas i tabellerna oavsett om 

effekter hittats eller inte. Även här görs redovisningen norrifrån och söderut. 

Där det är relevant görs även en bristanalys genom att utreda vad som gör tillgängligheten 

dålig och vilken insats inom Samverkande system som kan motverka bristerna. 

Förklaring till kommentarer i K1, K2 och K3: Kriterierna kräver bara tillgänglighet på 

vardagar. Om ingen notering görs om vilka dagar effekt fås (t ex M-O) så avses alla 

vardagar, det vill säga måndagar till fredagar. I tabellerna används bokstavsförkortningar 

för veckodagarna, av utrymmesskäl. 
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Förklaring till kommentarer i K8: Antal nya gula eller gröna kommuner avser hur många 

nya kommuner som når den analyserade kommunen på respektive nivå; gul = inom 7 

timmar och grön = inom 5 timmar. Procentandelarna avser andel av befolkningen som når 

kommunen på gul nivå. 

Utförligare beskrivning av kriterierna finns i avsnitt 3.1 och i bilaga 3. 

I nästa avsnitt, 3.2.6, redovisas en särskild analys av tillgängligheten till orterna Kemi och 

Uleåborg i Finland. Där det är relevant kommenteras resultaten av den analysen även i 

linjeanalyserna nedan. I avsnitt 3.2.7 redovisas några samanalyser där två linjer har utretts 

tillsammans i modellen och i avsnitt 3.2.8 redovisas detaljanalyser av ifrågasatta linjer. Där 

har manuella tidtabellsanalyser gjorts. Där så är relevant hänvisas till dessa avsnitt. 

Linje 91, Kiruna – Riksgränsen – Narvik 

Linje 91 trafikerar sommartid (2016 gick den 17/6 – 25/9) med 2 dubbeltur M-S. En 

morgontur och en eftermiddagstur från såväl Kiruna (07:00 och 14:15) som Narvik (09:45 

och 17:00). 

 

Normalt är Kiruna kommunhuvudort för Kiruna kommun i programmet Reskoll. Vid analys 

av linje 91 ändrades detta till Riksgränsen respektive Abisko Östra i två olika körningar för 

att bättre fånga upp effekterna. 

Linje 91 ger betydande effekter i K1, K3 och framförallt K8 för såväl Riksgränsen som Abisko 

Östra. I K1 fås restidsförkortningar i båda riktningarna; ca 4 h ner till Stockholm respektive 

8 h på hemresan (hemresorna sker över natt). I K3 fås bättre resalternativ till Arlanda, 

Landvetter, Gardemoen och Kastrup med restidsförkortningar på 1-3 h dit (dagresor) och 7-

8 h hem (nattresor). I K8 ökar andelen av befolkningen som når Riksgränsen (på gul nivå) 

från 2 till 33 procent, för Abisko från 12 till 46 procent. Marginella effekter fås i K6 för båda 

orterna. 

 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 10 trafikerar med 2 dubbeltur måndagar till söndagar. En morgontur och en 

eftermiddagstur från såväl Kiruna (07:30 och 14:50) som Luleå (08:15 och 14:50). 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Riksgränsen

4 resp. 8 h 

kortare 

restider (alla 

resor över 

natt).

Mycket bättre 

resalternativ 

ti l l  flera fpl.  

1-3 resp. 7-8 

h kortare 

restider ner  

och hem.

39 nya gula 

kommuner, 

från 2-33%.

Abisko Östra

4 resp. 8 h 

kortare 

restider (alla 

resor över 

natt).

Mycket bättre 

resalternativ 

ti l l  flera fpl.  

1-3 resp. 7-8 

h kortare 

restider ner  

och hem.

57 nya gula 

kommuner, 

från 12-46% 

(nästan färg-

förändring).

Linje 91

Slutsats: Linje 91 ger effekter som tydligt motiverar avtal. 
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Den enda tillgänglighetseffekten av linje 10 som är av betydelse fås i K4 för Kiruna där 

hemresa från Luleå på lördagar och ditresa på söndagar möjliggörs. Utan linjen finns bra 

resmöjligheter till/från Luleå måndagar till fredagar. För färgförändring till acceptabel (gul) 

tillgänglighet saknas enbart 3 min längre vistelsetid eller 35 min kortare hemresetid på 

lördagar. Linje 10 ger även marginella effekter för Överkalix i K1, K3, K4, K6, K7 och K8, i 

K4 och K8 för Gällivare, i K8 för Kiruna och i K3 för Övertorneå. Inga effekter fås i något 

kriterium i Pajala och linje 10 används inte för resor till Kemi eller Uleåborg i Finland. 

I avsnitt 3.2.1 ovan noterar den skarpögde att det blir färgförändring för Gällivare i K4 av 

Samverkande system. Analyserna visar att detta inte beror på en effekt från någon av 

linjerna 10 eller 44 var för sig. Istället är det kombinationen Inlandsbussen (45:an som 

trafikerar Mora – Gällivare) och linje 44 som ger gul färg på tillgängligheten. Även Pajala 

och Överkalix får färgförändringar av trafiken i Samverkande system, men här visar 

analysen att dessa är att hänföra till linje 55. 

Kund- och resvaneundersökningarna (som redovisas i avsnitt 2.3.1 och 2.3.2) visar bland 

annat att en fjärdedel av resenärerna på linje 10 skulle välja tåget om inte busstrafik fanns. 

Undersökningarna visar också att linje 10 har en betydande andel resande av regional 

karaktär med 41 procent av pkm som inte är interregionalt, hela 74 procent av pkm inom 

trafikåtagandet och 11 procent av pkm som (troligen) har Sunderbyns sjukhus som 

målpunkt. 

 

Linje 53, Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 53 trafikerar med 1 dubbeltur måndagar till torsdagar och söndagar samt 2 

dubbelturer på fredagar. En morgontur från Kiruna måndagar till fredagar (07:10) och en 

tur från Haparanda måndagar till fredagar på förmiddagar (10:40). På fredagar går en extra 

tur på eftermiddagen i vardera riktningen (17:00 från Kiruna och 17:20 från Haparanda). 

Söndagsturen går runt 13:30 från båda orterna. Inget utbud alls på lördagar. 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Kiruna

Hemresa 

Luleå L, 

ditresa S 

(nära kriterie-

gräns).

Gällivare

Pajala

Övertorneå

Överkalix

Linje 10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Kiruna

Haparanda

Pajala

Övertorneå

Linje 53

Slutsats: Linje 10 ger få tillgänglighetseffekter och har svaga motiv för avtal. Fler 

analyser behöver göras. Se samanalys med linje 55 i avsnitt 3.2.7 och detaljanalys i 

avsnitt 3.2.8. 
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Inga effekter av betydelse fås av linje 53. Mycket marginella effekter fås i K8 för Kiruna, 

Pajala och Övertorneå samt i K3 för Övertorneå. Marginell effekt på resor hem från Kemi till 

Pajala (endast på fredagar). 

 

Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 55 trafikerar med 2 dubbeltur måndagar till fredagar och söndagar samt 1 dubbeltur 

på lördagar. Det går en tidig morgontur från Pajala varje dag och måndagar till fredagar och 

på söndagar går en tur på eftermiddagen. Från Luleå går det en tur runt lunch måndagar till 

fredagar och söndagar. Eftermiddagsturer går måndagar till lördagar men på söndagar går 

turen senare på kvällen. 

 

Linje 55 ger mycket bra effekter i flera kriterier för såväl Pajala som Överkalix. 

Färgförändringen i K4 för Överkalix går dessutom över två steg; från röd till grön färg. 

Effekterna i K3 för Överkalix rör Arlanda, Landvetter, Gardemoen och Kastrup. Förutom 

färgförändringar och betydande effekter fås marginella effekter i K6 och K8 för Pajala samt i 

K1, K3 och K8 för Överkalix där det kan noteras att ökningen i andelen av befolkningen som 

når kommunen med acceptabel tillgänglighet går från 46 till 49 procent, d v s endast 1 

procent från färgförändring. Övertorneå får enbart en mycket marginell förändring i K3. 

Resvaneundersökningen visar att linje 55 används i linje med Trafikverkets mål för avtal. 

Hela 85 procent av pkm för linjen utgörs av interregionala resor. En annan aspekt är att hela 

76 procent skulle välja bil och 15 procent skulle avstå från att resa om busstrafik inte fanns. 

Det finns inga bra kollektiva alternativ för resenärerna vilket visar på ett behov av avtal. 

 

Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 44 har ett utbud som varierar längs sträckan enligt: 

Hela sträckan: 2 dubbeltur måndagar till fredagar 

Jokkmokk – Luleå: 1 dubbeltur måndagar till lördagar, 2 dubbeltur på söndagar 

Gällivare – Jokkmokk: 2 dubbeltur måndagar till fredagar 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Pajala

Luleå blir 

ti l lgängligt  

M-F. Saknas L 

för gul nivå.

Övertorneå

Överkalix

Senare 

avg.tid  ti l l  

flera fpl ger 

80 min 

restids-

förkortning. 

Slipper byte i 

Kalix.

2 steg; från 

röd til l  grön.

Bra 

til lgänglig-

het til l  Luleå  

F och S.

Senare 

avg.tid M-F 

til l  Luleå ger 

80 min 

restids-

förkortning.

Linje 55

Slutsats: Linje 53 bör inte avtalas då knappast några märkbara effekter fås för någon 

kommun. Se även analys av linje 54 i kapitel 3.2.6 Tillgänglighet till Finland. 

Slutsats: Linje 55 ger betydande tillgänglighetseffekter som tydligt motiverar avtal. Se 

även samanalys med linje 10 i avsnitt 3.2.7. 

. 
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Måndagar till fredagar går en morgontur från respektive Jokkmokk och Gällivare vilka är 

framme i Luleå 8:40 respektive 10:50. En eftermiddagstur går hela sträckan måndagar till 

fredagar och är framme i Luleå 20:10. Från Luleå går en tur på förmiddagen, en runt lunch 

och en på eftermiddagen. 2 extra dubbeltur går mellan Gällivare och Jokkmokk måndagar 

till fredagar med jämn fördelning över dagen. På helgerna går linjen enbart Jokkmokk-Luleå 

med en dubbeltur under dagen på lördagar och en på dagen och en på kvällen på söndagar. 

 

Linje 44 ger endast effekter för Jokkmokk, men omfattande sådana. K1, K3, K4, K6, K7 och 

K8 får betydande effekter även om delkriterierna inte uppnås så att det blir 

färgförändringar. Bland annat möjliggörs fm-turer till flygplatserna istället för em/natt och 

resor över dagen till Luleå på måndagar till fredagar. Linje 44 ger även bra resmöjligheter 

till Kemi. 

Resvaneundersökningen visar att linje 44, även om den ger bra möjligheter för 

interregionalt resande, till stor del används för pendling. Det är en av de linjer som i 

resvaneundersökningarna har lägst andel pkm för interregional trafik och så mycket som en 

fjärdedel av de tillfrågade pendlade till skola eller arbete. 

Notering: För ytterligare effekter kan man fundera på en sen kvällstur från Gällivare till 

Jokkmokk (t ex 22:20-23:35). Justering av morgonturen kan ge ännu större effekter till 

Kemi för Jokkmokk samt effekter för Gällivare. 

 

Linje 21, Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 21 trafikerar med 3 dubbeltur måndagar till fredagar, 1 dubbeltur på lördagar och 2 

dubbelturer på söndagar längs hela sträckan samt för Älvsbyn-Luleå en extra dubbeltur 

måndagar till fredagar och på söndagar. Utbudet är relativt jämnt fördelat över dagarna med 

fokus på till Luleå på morgon/förmiddag måndagar till fredagar och från Luleå på 

eftermiddag/kväll. Samma upplägg på helgerna men då något förskjutet i tiden. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Gällivare

Jokkmokk

> 8 h restids-

förkortning  

M-F ner och 

50 min M-To 

hem.

Avsevärt 

bättre 

resalternativ 

til l  fler fpl.

 Resmöjlighet 

til l  och från 

Luleå M-F 

samt til l  på L. 

Luleå blir 

ti l lgängligt 

för vecko-

pendling.

Luleå blir 

ti l lgänligt på 

gul nivå. Bra 

resmöjlig-

heter til l  

Kemi.

11 nya gula 

kommuner, 

från 5-21 %.

Linje 44

Slutsats: Linje 44 ger många bra effekter för Jokkmokk (6 av 8 kriterier) och är en 

förutsättning för Jokkmokks kommun. Linjen har starka motiv för avtal. Utbudet kan 

diskuteras då större effekter kan fås med någon extra tur samt någon justering i tid. 
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Linje 21 ger bra effekter i K4 och K6 för Arvidsjaur genom restidsförkortningar till/från 

Luleå på 30-100 min. Även Arjeplog och Sorsele får bra effekt i K4 med 40 min 

restidsförkortning till Luleå måndagar till fredagar och 75 min på lördagar för Arjeplog samt 

resmöjlighet till Luleå måndagar till fredagar på gul nivå, dock inte hem, för Sorsele. 

Älvsbyn får mycket bra effekt i K1 och K3 då hemresa från Arlanda kan göras samma dag 

istället för över natt (nästan färgförändring). Marginella effekter fås även i K7 för Arvidsjaur 

och i K6 och K8 för Älvsbyn. Jämfört många andra linjer kan noteras att effekterna många 

gånger utgör förbättringar från redan befintliga alternativ. 

 

Linje 17, Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Linje 17 går bara 1 dubbeltur måndagar till fredagar och på söndagar, ingen tur på lördagar. 

Från Arjeplog 06:40 och från Piteå 14:10 måndagar till fredagar. På söndagar går turen 

15:40 och tillbaka 20:35. 

 

Linje 17 ger inga effekter av betydelse. Marginella effekter fås i K4, K6, K7 och K8 för 

Arjeplogs kommun. Det handlar om extra resalternativ där sådana redan finns utan linje 17. 

I K4 möjliggörs en senare avresa till Trondheim på M (80 min kortare restid, resa över natt), 

i K6 en senare hemresa från Umeå på F (35 min kortare restid), i K7 en tidigare hemresa 

från Skellefteå (samma restid). Arvidsjaur får 25 min restidsvinst i K7 för hemresa från 

Luleå måndagar till fredagar. Däremot fås inga effekter alls i Sorsele. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Arjeplog

40 min 

kortare restid 

til l  Luleå M-F 

och 75 min 

på L.

Arvidsjaur

Bättre resalt. 

ti l l  Luleå, 30 

min kortare 

restid dit och 

80 min hem, 

M-F.

100 resp. 45 

min kortare 

restider 

til l/från 

Luleå.

Sorsele

Resmöjlig-

heter till 

Luleå  M-F 

(gul nivå).

Älvsbyn

Hemresor 

samma dag, 

5:20 kortare 

restid M-To 

och 9 h på F. 

Nästan färg-

förändring.

Hemresa från 

Arlanda 

samma dag, 

15 h restids-

förkortning  

M-To och          

18 h på F.

Linje 21

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Arjeplog

Arvidsjaur

Sorsele

Linje 17

Slutsats: Linje 21 ger effekter som motiverar avtal. De flesta effekterna är dock 

förbättringar av befintliga resmöjligheter varför linjen kan ställas mot andra avtal om 

det ekonomiska utrymmet inte räcker. 
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Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 26 trafikerar hela sträckan med 2 dubbelturer måndagar till fredagar och 1 dubbeltur 

på lördagar. Arvidsjaur-Skellefteå har en extra dubbeltur måndagar till fredagar och en 

dubbeltur på söndagar. Morgonturen måndagar till fredagar är i Skellefteå 8.40 och 

eftermiddagsturen är tillbaka i Arjeplog 22:00. Däremellan går extraturen från/till 

Arvidsjaur. Lördagsturen går 07:00 från Arjeplog och tillbaka från Skellefteå 14:20. På 

söndagar går turen på eftermiddagen från Arvidsjaur och på kvällen från Skellefteå. 

 

Linje 26 ger betydande effekter i flera kriterier för såväl Arjeplog (K4, K6 och K7) som 

Arvidsjaur (K4, K5 och K7). I Arvidsjaur fås dessutom färgförändringar i K5 och K7. Såväl 

Skellefteå, som Umeå och Luleå blir avsevärt mer tillgängliga för Arjeplog. För Arvidsjaur är 

det främst bättre resmöjligheter till Umeå som syns i K4, K5 och marginellt även i K6, men 

även Skellefteå i K7. Tre kriterier är nära färgförändring. Flera möjligheter finns för att 

uppnå detta. I K4 för Arjeplog behövs en hemresa från Umeå på lördagar eller 23 minuter 

kortare restid hem från Luleå. I K7 för Arjeplog behövs 30 min kortare restid hem från Luleå 

måndagar till fredagar. I K4 för Arvidsjaur behövs en snabbare hemresa från Umeå på 

lördagar (då fås grön nivå) eller en snabbare hemresa från Luleå på lördagar. 

Resultaten från kund- och resvaneundersökningarna visar inget som tyder på att linje 26 

inte skulle vara motiverad att avtala. Dels har linjen en stor andel av pkm med såväl start- 

som målpunkt i annat län, dels används hållplatserna i Jörn av en stor andel av resenärerna 

vilket tyder på en koppling till tågtrafiken på stambanan. 

Notering: Senareläggning av linje 26 tur på lördagar från Skellefteå kan ge bra effekter. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Arjeplog

Umeå 

til lgängligt   

M-F. 87 min 

kortare restid 

hem från 

Luleå. Nära 

färg-

förändring.

Umeå blir 

ti l lgängligt 

även på S. På 

F möjliggörs 

hemresa över 

dag.

Skellefteå blir 

ti l lgängligt 

på gul nivå. 

Nära färg-

förändring.

Arvidsjaur

Umeå 

til lgängligt Ti-

L och får 3 h 

kortare restid 

dit på M.      

42 min - 6 h 

kortare 

restider hem 

från många 

orter. Nära 

färg-

förändring.

Sorsele

Linje 26

Slutsats: Linje 17 har inte motiv för avtal, då endast marginella effekter för Arjeplogs 

(och Arvidsjaur) kommuner fås. Se även samanalys med linje 26 i avsnitt 3.2.7. 
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Linje 29, Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 29 trafikerar enbart 1 dubbeltur måndagar till fredagar. Den går 6:40 från Sorsele, är 

framme 9:50 i Skellefteå och går tillbaka 16:15-19:30. 

 

Linje 29 ger förvisso inga effekter i Malå och Norsjö men väl så viktiga effekter för Sorsele 

kommun. Betydelsefulla resmöjligheter till Umeå i K4 och K5 samt till Skellefteå i K7. 

Notering: En utökning med en dubbeltur på lördagar skulle kunna ge bra effekt på 

tillgängligheten för Sorsele till Umeå. Bättre tillgänglighet till Luleå löses inte med linje 29. 

Istället skulle linje 25, som går med 1 dubbeltur måndagar till fredagar sträckan Sorsele-

Arvidsjaur, kunna avtalas med en senare avgång Arvidsjaur-Sorsele måndagar till fredagar 

samt en sen tur på lördagar samma sträcka. 

 

Linje 32, Skellefteå – Lycksele 

Linje 32 trafikerar med 3 dubbeltur måndagar till fredagar och 1 dubbeltur på respektive 

lördagar och söndagar. Måndagar till fredagar går det en på morgonen, en mitt på dagen och 

en på eftermiddagen från Skellefteå. Från Lycksele går det istället en morgontur, en 

förmiddagstur och en tur på eftermiddagen. På lördagar går turen på förmiddagen från 

Skellefteå och tillbaka vid lunchtid. På söndagar går turerna eftermiddag respektive kväll. 

 

Linje 32 ger betydelsefulla tillgänglighetseffekter för Norsjö. I K3 fås 2-3 timmar 

restidsförkortningar till alla flygplatser utom Trondheim. I K4 fås 1 timmes 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Sorsele
Bra resmöjlig-

heter til l  

Umeå M-F.

Bra resmöjlig-

heter til l  

Umeå M-F.

Resmöjlig-

heter til l/från 

Skellefteå på 

gul nivå.

Malå

Norsjö

Linje 29

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Malå

Norsjö
2-3 h restids-

förkortningar 

til l  flera fpl.

1 h kortare 

restid hem fr 

Umeå M-F.

37 nya gula 

kommuner, 

från 36-62%.

Lycksele

1,5 h kortare 

restider til l  

och från 

Skellefteå     

M-F.

Linje 32

Slutsats: Linje 26 ger effekter, för såväl Arjeplog som Arvidsjaur, som väl motiverar 

avtal. Utbudet kan diskuteras då större effekter kan fås med någon justering i tid. Se 

även samanalys med linje 17 i slutet av kapitlet. 

 

Slutsats: Linje 29 bör avtalas då den ger viktiga effekter och är en stor del av Sorseles 

kontakt med omvärlden. Utökat utbud på lördagar kan diskuteras för att få ännu bättre 

tillgänglighet till Umeå. 
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restidsförkortning hem från Umeå måndagar till fredagar. Rejäla effekter även i K8 där 

andelen av befolkningen i gul färg ökar från 36 till 62 procent (färgförändring). Lycksele får 

ca 1,5 timmes kortare restider till/från Skellefteå måndagar till fredagar. Lycksele har dock 

redan utan linjen acceptabel tillgänglighet i K7, genom tillgång till Umeå och Skellefteå. 

Linjen ger även marginella effekter för Norsjö i K5, K6 och K7. Det är såväl 

restidsförkortningar som alternativa resmöjligheter. Malå får marginella effekter i K6 och 

K7 genom alternativa resmöjligheter. Lycksele får en marginell effekt i K8. 

Notering: Linjen ger bra effekter för regionala resor och har ca 25-30 procent frekvent 

pendlingsresande (stor andel skolresor). 

 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Utbudet för linje 31 går i 7 olika relationer. Bland annat 2 dubbelturer måndagar till 

fredagar, Umeå – Storuman. 1 dubbeltur måndagar till fredagar Umeå – Tärnaby. 1 

dubbeltur måndagar till fredagar, Umeå – Hemavan. Förutom dessa en mängd 

kompletteringar i en riktning samt turer på lördagar och söndagar. För mer information 

hänvisas till tidtabellen som ligger som bilaga 4. 

 

Linje 31 ger betydande effekter i alla kriterier utom K2 för Storuman. Malå och Lycksele får 

betydande effekter i K4 och K5, Malå även i K7. Linjen ger t o m färgförändringar i 2 

kriterier per kommun för Storuman och Lycksele i K4 och K5 och för Malå i K5 och K7! 

Sorsele får betydande effekter i K4 och K6. Det är naturligt nog tillgängligheten till Umeå 

som slår igenom för alla kommuner. Utöver dessa effekter fås marginella effekter i K3 för 

Sorsele och Malå, i K6 för Malå och Lycksele och i K8 för Sorsele, Malå och Lycksele. Vi kan 

också med stor säkerhet anta att effekter fås för orter längre in i Storumans kommun, såsom 

Tärnaby och Hemavan. Dessa fångar dock inte modellen i de körningar som nu gjorts. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Storuman
Hemresor 

samma dag 

ist f över natt.

2 h kortare 

restid til l  

flera fpl och 

hemresor 

från Arlanda 

samma dag 

ist f över natt.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-L.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-L.

Umeå kan 

åkas til l  på S. 

Hemresan på 

F blir på gul 

nivå.

Umeå blir 

ti l lgängligt  

M-F på gul 

nivå.

47 nya gula 

kommuner, 

från 5-39%.

Sorsele
Resor til l  

Umeå M-L.

Umeå kan 

åkas til l  på S. 

Hemresan på 

F blir på gul 

nivå.

Malå

29 min 

kortare restid 

hem från 

Umeå M-F 

samt 

hemresa på L.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-F.

Umeå blir 

ti l lgängligt  

M-F på gul 

nivå.

Lycksele
Umeå blir 

ti l lgängligt   

på S.

Umeå blir 

ti l lgänligt L 

och S.

Linje 31

Slutsats: Linje 32 ger effekter som motiverar avtal, även om dessa nästan uteslutande 

fås i Norsjö kommun. 
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Kund- och resvaneundersökningarna visar inte på något annat än att linje 31 är motiverad 

att avtala. Linjen används bland annat för resor till universitetssjukhuset och även orterna 

långt i väster har relativt stor andel påstigande och för dessa finns inga alternativa kollektiva 

resalternativ. 

Notering: På sträckan Umeå-Lycksele körs även tågtrafik av Norrtåg, som Trafikverket 

avtalar. Det avtalet gäller till juli 2021. Inför en eventuell fortsättning av Norrtågsavtalet 

behöver Trafikverket ta ställning till om både buss- och tågtrafik ska avtalas på sträckan och 

i så fall i vilken utsträckning. 

Utgångspunkten är att Trafikverket ersätter ett basutbud på två dubbelturer per dag. På 

grund av sin utformning är linje 31 föremål för en annan bedömning. I bilaga 5 beskrivs den 

särskilda analys som gjorts för linje 31. Slutsatsen är att det är relevant med ersättning för 

ett utbud om minst tre dubbelturer för linje 31. 

 

Linje 63, Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 63 trafikerar med 2 dubbelturer måndagar till söndagar, varav en går till busstationen 

och en till sjukhuset i Umeå. Avgångarna är 10:15 och 17:45 från Dorotea respektive 6:35 och 

13:55 från Umeå. Samma utbud varje veckodag. 

 

Linje 63 ger bra tillgänglighet till Umeå för flera kommuner och påverkar flera kriterier. 

Strömsund i K5 och K7, Dorotea i K4 och K5 samt Åsele i K4 som även ger färgförändring. 

Färgförändring nära i K4 även för Dorotea. Därutöver en mängd marginella effekter; i K4, 

K6 och K8 för Strömsund, i K6, K7 och K8 för Dorotea, i K6 för Vilhelmina, i K2, K5, K6, K7 

och K8 för Åsele samt i K3, K6, K7 och K8 för Bjurholm. 

Resvaneundersökningen visar tydligt att linje 63 är i linje med Trafikverkets mål för avtalad 

trafik med hela 83 procent andel av pkm med interregionalt resande. 37 procent skulle välja 

tåg om inte busstrafik fanns även om det inte finns tågutbud mellan Dorotea och Umeå. Det 

visar att linjen används för längre resor som mellan Östersund och Umeå och att den fyller 

sin funktion att knyta ihop inlandet med kusten. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Strömsund
Resmöjlig-

heter til l/från 

Umeå M-S.

Bra resmöjlig-

heter til l  

Umeå M-S.

Dorotea

Hemresa på L 

möjligt samt  

hemresor M-F 

utan byte 

(nära färg-

förändring). 

Resmöjlig-

heter til l/från 

Umeå M-S.

Vilhelmina

Åsele
Umeå nås     

M-S på grön 

nivå.

Bjurholm

Linje 63

Slutsats: Linje 31 ger stora effekter och har starka motiv för avtal. En frågeställning som 

kvarstår framöver är om Trafikverket ska avtala både buss och tåg (gäller Lycksele-

Umeå) eller om avtalen bör ändras för en eller båda trafikslagen.  
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Notering: Om turerna tillbaka från Umeå på lördagar och söndagar kunde gå lite senare och 

kanske även gick måndagar till fredagar så skulle vi få bra effekter i flera kriterier (längre 

uppehållstider, bättre hemresetid från universitetet…) och även färgförändring i K4 för 

Dorotea. 

 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 40 trafikerar hela sträckan med 2 dubbeltur måndagar till fredagar och 1 dubbeltur på 

vardera lördagar och söndagar. En extra dubbeltur går måndagar till fredagar Östersund – 

Sollefteå. Dessutom trafikerar några enkelturer i olika sträckningar måndagar till fredagar. 

Ankomsttid till såväl Östersund som Örnsköldsvik blir inte förrän fm-lunch. Lördagsturerna 

går i båda riktningarna på förmiddagen så man är framme på eftermiddagen. På söndagar 

reser man på eftermiddagen och är framme på kvällen (gäller båda riktningarna även här). 

 

Linje 40 ger, för Ragunda kommun, betydande effekter i alla kriterier utom K4 och K8 där 

marginella effekter fås. Om ankomst Sthlm före 09:00, istället för 11:10, skulle 

färgförändring fås i K3. Mycket marginell effekt i K8 för Östersund. Sollefteå får marginella 

effekter i K5, K6 och K8. I K7 har Ragunda redan utan linje 40 gul färg på grund av 

acceptabel tillgänglighet till Östersund och Sundsvall. Linjen är ett bra komplement till linje 

132 (Hammarstrand-Östersund) för interregionalt resbehov till/från Hammarstrand. 

Kund- och resvaneundersökningarna ger en bild av en linje som till stor del används för 

pendling (34 procent pkm för resor till skola/utbildning och 14 procent till/från arbete) och 

regionala resor. Endast 30 procent av pkm är interregionala resor och hela 79 procent av 

pkm utförs inom trafikåtagandet. 

 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 331 trafikerar hela sträckan med 2 dubbelturer måndagar till fredagar och 1 dubbeltur 

på söndagar. Vardagsturerna går en på förmiddagen och en på eftermiddagen i vardera 

riktningen. På söndagar går turen på eftermiddagen från Sundsvall och på kvällen från 

Sollefteå. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Östersund

Ragunda

Stockholm 

blir 

ti l lgängligt 

via N-tåg ner 

och flyg hem.

Stockholm 

når Ragunda 

med 

dagresor.

Alla fpl nås 

nu även på F. 

Många fpl 

bra 

hemresor. 

Arlanda på 

grön nivå. 

Nära färg-

förändring.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-F.

Bra resmöjlig-

heter til l/från 

Östersund, 

Sundsvall 

och Umeå.

Resmöjlig-

heter til l/från 

Örnsköldsvik 

M-F.

Sollefteå

Linje 40

Slutsats: Linje 63 har tydliga motiv för avtal då den ger flera betydelsefulla effekter för 

flera kommuner. Utbudet kan diskuteras då ännu bättre tillgänglighetseffekter är inom 

räckhåll med någon tidjustering och utökat utbud. 

.  

Slutsats: Linje 40 ger effekter för Ragunda kommun som motiverar avtal. 
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Förutom ovan trafikeras sträckan Östergraninge – Sollefteå med 1 dubbeltur måndagar till 

fredagar men dessa turer ingår inte i avtalet och ingår därför inte i analysen. 

 

Linje 331 ger bra effekter för (enbart) Sollefteå, främst i K2 och K7 genom bättre 

tillgänglighet till och från Sundsvall (koppling till tåget i K2). Endast 10 minuter för kort 

vistelsetid för acceptabel tillgänglighet i K2, det vill säga nära färgförändring. I alla kriterier 

utom K2 har dock Sollefteå acceptabel tillgänglighet eller bättre redan utan linjen. 

Marginella effekter fås även i K3, K6 och K8 för Sollefteå och i K8 för Ragunda. För 

betydande effekter även i K1 och K3 skulle en extra dubbeltur behövas. 

Resvaneundersökningen visar en bild av att linje 331 används som en del av längre resor. 

Hela 91 procent av pkm är interregionala, endast 3 procent av pkm är pendling och 76 

procent har målpunkt i annat län. 

 

Linje 164, Östersund – Funäsdalen 

Linje 164 trafikerar hela sträckan med 2 dubbelturer måndagar till lördagar och 1 dubbeltur 

på söndagar samt en enkeltur Östersund-Hede på söndagar. Det går en tidig morgontur från 

Funäsdalen och en eftermiddags-/kvällstur. Från Östersund likaså men något senare avgång 

på morgonen och en något tidigare avresa på eftermiddagen. 

 

Normalt beräknas tillgänglighet till kommunhuvudort. Sveg är kommunhuvudort för 

Härjedalens kommun. Vid analys av linje 164 beräknades effekterna istället till Funäsdalen. 

Reskoll medger att studera tillgängligheten till andra orter än kommunhuvudort när de är 

viktiga för kommunens näringsliv. Funäsdalen är en viktig ort i Härjedalsfjällen, särskilt för 

vintersport. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Sollefteå

37 min och 

nästan 3 h 

kortare restid 

från resp. til l  

Sthlm samt 

färre byten. 

Nära färg-

förändring.

Direktresor 

til l/från 

Sundsvall     

M-F.

Direktresor 

til l/från 

Sundsvall     

M-F.

Ragunda

Linje 331

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Funäsdalen

Arlanda och 

Landvetter 

nås med 

dagresa dit 

och nattresa 

hem.

Bra res-

möjligheter 

til l  Östersund  

såväl                    

F som S.

Östersund 

blir 

ti l lgängligt 

på gul nivå   

M-F.

Berg

Linje 164

Slutsats: Linje 331 har effekter som motiverar avtal, men det är bara i K2 som inte 

acceptabel tillgänglighet nås även utan linjen för Sollefteå kommun. Effekterna är också 

förbättringar av befintliga resmöjligheter varför linjen kan ställas mot andra avtal om 

det ekonomiska utrymmet inte räcker. 

 

.  
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Linje 164 ger bra effekter för Funäsdalen i K3, K6 och K7 samt marginella effekter i K1, K4 

och K8. Härjedalens kommun är långsträckt och effekter av liknande karaktär fås troligen 

även för andra orter som t ex Hede. Bergs kommun får marginella effekter i K1 och K6. 

Kundundersökningen av linje 164 visar att utbudet kan behöva ses över då flera synpunkter 

inkommit om önskemål om bland annat fler turer och helgtrafik. 

 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Linje 56 trafikerar hela sträckan med 2 dubbelturer måndagar till fredagar och 1 dubbeltur 

på vardera lördagar och söndagar. Dessutom går 1 dubbeltur måndagar till fredagar 

sträckan Sveg-Vänsjö samt en enkeltur måndagar till fredagar Sveg-Ängersjö. Hela sträckan 

går måndagar till fredagar en morgontur och en eftermiddagstur från Sveg och lunch samt 

kväll tillbaka från Ljusdal. På lördagar går turerna mitt på dagen och på söndagar mer på 

eftermiddag/kväll. 

 

Linje 56 ger färgförändring i K6 och K7 för Härjedalen. Detta främst genom att Gävle blir 

tillgängligt. Därutöver fås marginella effekter i K4 och K8 för Härjedalen samt i K8 för Bergs 

kommun. 

Resvaneundersökningen visar att linje 56 har en mycket stor andel pendling till 

skola/utbildning; hela 51 procent av pkm. Samtidigt är andelen pkm för interregionala resor 

så hög som 69 procent. Linjen används med stor sannolikhet av personer som studerar i 

Gävle och/eller Östersund. 

 

Linje 26, Sveg – Ytterhogdal – Ånge 

Linje 26 trafikerar 2 dubbelturer måndagar till torsdagar och 1 dubbeltur på vardera 

fredagar och söndagar. Ingen tur på lördagar. En morgon- och en lunchtur från Ånge och en 

morgontur från Sveg måndagar till torsdagar. På fredagar går en kvällstur från Ånge. På 

söndagar går turerna på kvällen i båda riktningarna. 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Härjedalen

Uppsala, 

Gävle och 

Borlänge blir 

til lgängliga.

Gävle nås    

M-F.

Berg

Linje 56

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Härjedalen

73 min 

kortare restid 

til l  Sundsvall 

M-To.

Ånge

Linje 26

Slutsats: Linje 164 behövs för tillgängligheten till västra delarna av Härjedalens 

kommun. Linjen ger effekter som motiverar avtal. Utbudet kan eventuellt ses över. 

Slutsats: Linje 56 ger effekter som motiverar avtal. 
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Linje 26 ingår inte i nuvarande avtal för Samverkande system men utreds efter önskemål 

från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Härjedalen har acceptabel eller bra tillgänglighet i alla kriterier utom K2, K4 och K5 redan 

utan linje 26. K2 och K5 är svåra att få effekter inom med linjen. I K4 ger linjen en viss effekt 

på restider måndagar till torsdagar till Sundsvall. Här saknas hemresealternativ på lördagar. 

Om den sena turen Ånge-Sveg (19:50) som går måndagar till fredagar och på söndagar även 

skulle gå på lördagar fås ett resalternativ till Sundsvall på lördagar men detta har både för 

lång restid och för kort vistelsetid för att nå färgförändring i K4. Marginella effekter fås även 

i K6 och K7 för Härjedalen. 

 

3.2.6 Tillgänglighet till Finland 

I Haparanda invigdes år 2014 ett nytt resecentrum, Haparanda/Torneå RC, och naturligtvis 

sker resor även till/från Finland vars tillgänglighet är av intresse. Tillgänglighetsmodellen 

innehåller inget utbud på finska sidan så Trafikverket har till denna utredning gjort en 

manuell analys via tillgängliga tidtabeller på hemsidan Matki.fi. 

Resmöjligheter från några utvalda kommuner i Sverige till målpunkterna Kemi respektive 

Uleåborg har studerats. Det är alltså ingen komplett analys men ger en bild av att effekter 

finns och hur resandet ser ut. Kemi ligger ca 30 km från Haparanda och har ca 22 000 

invånare7, Uleåborg ligger ca 130 km från Haparanda och har ca 200 000 invånare. 

Resultaten av analysen ingår i linjeanalyserna i avsnitt 3.2.5 ovan i likhet med övriga 

effekter. Effekter av betydelse har noterats i tabellerna och mindre effekter eller avsaknad av 

effekter har kommenterats i löptexten. 

I samband med analys av tillgängligheten till Kemi och Uleåborg gjordes en separat kontroll 

av om/hur linje 20 och linje 100 (båda trafikerar Umeå – Haparanda) samt linje 54 (Pajala 

– Övertorneå – Haparanda) kan användas vid resor till de finska orterna. Linje 100 har ett 

separat samverkansavtal mellan Trafikverket och RKM i Norrbottens och Västerbottens län 

(vid sidan av Samverkande System) medan linje 20 upphandlas själva av dessa båda RKM 

och linje 54 av enbart Norrbottens län utan avtal med Trafikverket. 

 

Linje 20 respektive linje 100, Umeå – Luleå – Haparanda 

Linje 100 som Trafikverket avtalar bidrar inte i K4 och K7 med resmöjligheter Luleå/Kalix – 

Kemi/Uleåborg. Istället är det linje 20 som används. För Kalix fås resmöjlighet till Uleåborg 

med acceptabel tillgänglighet i K4 och K7. För K4 saknas dock en dag för att alla delkriterier 

ska vara uppfyllda. Om Uleåborg ska göras tillgängligt för Kalix även på lördagar behövs en 

dubbeltur med linje 20, sträckan Luleå-Kalix-Haparanda. 

 

                                                           
7 Att studera Kemi som en målpunkt i K7 trots att befolkningen endast är ca 22 000 kan motiveras 
med att Finland har betydligt fler och till ytan mindre kommuner än Sverige. 
Kommunsammanslagningar de senaste åren har inte förändrat detta mer än marginellt. Ytterligare 
en faktor som gör Kemi intressant är den relativa närheten till den svenska gränsen.  

Slutsats: För att linje 26 skulle kunna ge effekter som motiverar avtal måste dess utbud 

utökas och/eller anpassas för interregionalt resande. 
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Linje 54, Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 54 avtalas inte i nuläget men en viss utökning/anpassning av nuvarande utbud skulle 

kunna ge bra effekter på Pajalas och Övertorneås tillgänglighet till Kemi och Uleåborg. För 

Pajala handlar det om 1 timme längre vistelsetid i Kemi och ca 1,5 timme kortare restid hem. 

För Övertorneå fås 50 min kortare restid till Uleåborg, ca 2,5 timme längre vistelsetid samt 

40 min kortare restid hem. 

 

3.2.7 Samanalyser av vissa linjer 

För att få ytterligare förståelse för om/hur vissa linjer samverkar i effekter gjordes 

tillgänglighetskörningar med respektive utan linje 10 och linje 55 samt linje 63 och linje 45. 

För linje 17 och linje 26 gjordes en särskild tidtabellanalys med frågeställningen vad det 

skulle innebära om linje 17 inte trafikerade. Effekterna redovisas inte i tabellform då de inte 

ska/kan adderas till ovan redovisade effekter utan analyserna beskrivs nedan i löptext. 

Linje 10, Kiruna – Luleå + Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

Effekter för Överkalix kommun har studerats. Det finns få samordningseffekter av linje 10 

och 55. De stora effekterna fås redan med linje 55. Endast K8 får effekter av större betydelse 

som är att hänföra till 10+55 i kombination. Andel av befolkningen som når Överkalix med 

acceptabel tillgänglighet går från 21-49 procent. För K3, K4, K6 och K7 fås betydelsefulla 

effekter redan med linje 55. 

Det är bara Överkalix kommun som får tillgänglighetseffekter av linje 10. Övriga kommuner 

längs linjen får effekter av annan Trafikverksavtalad trafik såsom linje 55, linje 100 och 

tågtrafik. 

 

Linje 63, Dorotea – Umeå + Linje 45, Östersund – Arvidsjaur/Gällivare 

Linje 45 avtalas också av Trafikverket men ingår inte i Samverkande system utan har ett eget 

avtal benämnt ”Busslinjetrafik längs E45”. Linjen trafikerar Mora – Östersund – Gällivare 

men i denna analys har enbart utbudet på den norra delen, sträckan Östersund – Gällivare, 

utretts. 

Slutsats: En möjlighet för bättre tillgänglighet för Kalix till Kemi och Uleåborg skulle 

kunna vara en extra dubbeltur med linje 20. 

Slutsats: En möjlighet för bättre tillgänglighet för Pajala och Övertorneå till Kemi och 

Uleåborg skulle kunna vara en anpassning och utökning av utbudet hos linje 54. 

Slutsats: Linje 10 kan starkt ifrågasättas. De stora effekterna fås redan med linje 55. 

Endast K8 får betydande effekt kopplad till linje 10 och linje 55 i kombination. Se även 

detaljanalys i avsnitt 3.2.8. 
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Effekter för Strömsunds, Doroteas, Vilhelminas och Åseles kommuner har studerats. 

Analysen av linje 63 + 45 visar på ett samspel mellan linjerna. Det blir betydande effekter i 

flera kriterier för Dorotea och Åsele. Nytt är att K2 får effekter för dessa kommuner vilket 

inte var fallet i analysen av enbart linje 63. Linje 63 ger dock redan utan denna analys 

effekter som kan motivera ett avtal. 

 

Linje 17, Arjeplog – Arvidsjaur – Piteå och Linje 21, Arvidsjaur – Luleå och Linje 26, 

Arjeplog – Skellefteå 

Linje 17 ger inga effekter av betydelse. Vad händer om den inte trafikeras? Tidtabellsanalys 

av linje 17, linje 21 och linje 26 visar att en förlängning av några turer till Arjeplog samt 20 

minuters justering av avgångstid för en tur hos linje 26 nästintill fullt ut skulle kunna ersätta 

linje 17. Med det förslaget saknas bara, ur interregionalt reseperspektiv, möjligheten att åka 

till/från Arjeplog/Arvidsjaur - Piteå på söndagar. Luleå och Skellefteå är viktigare än Piteå, 

ur tillgänglighetsaspekt, då de är målpunkter i K4 och K7 för Luleå, och i K7 för Skellefteå. 

Bra tillgänglighet till Skellefteå påverkar även dito till Umeå som är viktig i främst K5, men 

även K4 och K7. 

 

3.2.8 Detaljanalyser av ifrågasatta linjer 

Tillgänglighets- och bristanalysen i kapitel 3.2.5 ovan identifierade tre linjer (linje 10, linje 

53 och linje 17) där fortsatt avtal ifrågasätts. Linje 10 samanalyserades även med linje 55 (se 

avsnitt 3.2.7), linje 53 analyserades extra i analys av tillgängligheten till Finland (se avsnitt 

3.2.6) och linje 17 samanalyserades även med linje 26 (se avsnitt 3.2.7). I det här avsnittet 

ställs frågan hur tillgängligheten påverkas om dessa linjer inte avtalas. Finns det alternativ 

som kan ge liknande eller kanske till och med fler och bättre tillgänglighetseffekter? 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

I tillgänglighets- och bristanalysen konstaterades att den enda större effekten av linje 10 fås i 

K4 (storstäder) för Kiruna kommun. För Kiruna handlar K4 om tillgängligheten till Luleå. 

Kriteriet kräver, för acceptabel (gul) nivå, att Luleå nås över dagen med en restid kortare än 

fem timmar och med fyra timmars vistelsetid i Luleå mellan 10.00 och 18.00. Utan linje 10 

når Kiruna Luleå med acceptabel tillgänglighet måndagar till fredagar samt dit på lördagar 

på röd nivå. Linje 10 ger hemresemöjlighet på lördagar på röd nivå. Resmöjligheter i K4 

mellan Kiruna och Luleå ges så gott som uteslutande (måndagar till fredagar, båda 

riktningarna och på lördagar, ditresa) med regionaltåg enligt tillgänglighetsmodellen. 

Undantaget är den nya hemresan på lördagar då buss, linje 10, kan användas. Bussresan tar 

5.35 jämfört med tågresans 3.52, det vill säga över 1,5 timme längre. 

 

Slutsats: Analysen av linje 63 + 45 visar att båda linjerna behövs och stärker att linje 63 

bör avtalas. 

Slutsats: Linje 17 ger för få tillgänglighetseffekter för interregionala kollektivtrafikresor 

för att avtal ska vara motiverat. Mer effektivt för Trafikverkets del skulle kunna vara att 

utöka avtalet för linje 26 vilket kompenserar för linje 17 och dessutom ger fler effekter, 

för Arjeplog och Arvidsjaur, som svarar mot kriterierna (främst K4, K5 och K7). 
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Analyser i Resrobot hösten 2016 visar att Norrtåg infört nya avgångar med regionaltåget på 

L och S, kl. 16:35-20:24 (Luleå – Kiruna). Med detta nya utbud uppnår Kiruna acceptabel 

tillgänglighet i K4. Förutsatt att detta utbud fortsätter finns ingen anledning för Trafikverket 

att avtala linje 10. 

 

Samanalysen av linje 10 + linje 55 visade att de stora effekterna för Överkalix fås redan med 

linje 55. Endast K8 (besöksnäring) får betydande effekt kopplat till linje 10 och linje 55 i 

kombination. Linje 55 ingår även den i Samverkande system. 

 

Särskild analys av K3 (internationella resor) gjordes för Överkalix kommun. Kriteriet kräver, 

för acceptabel (gul) nivå, att någon av flygplatserna nås på vardagar med ankomst senast kl. 

09:00 och att resan inte ska behöva starta före kl. 04:00. Hemresa ska inte behöva starta 

före 15:00 och ankomst till hemorten ska ske senast kl. 24:00. Om linje 10 tas bort har 

Överkalix (på grund av linje 55) kvar bra resmöjligheter till alla flygplatser, måndagar till 

fredagar. Linje 10 bidrar endast till mycket dåliga/inte relevanta resmöjligheter hem (ofta 8 

h väntan i Luleå). 

 

En tidtabellsanalys av linje 55 visar att bra hemresealternativ från Arlanda kan fås med en 

extra kvällstur Luleå-Överkalix-Pajala, måndagar till fredagar (förslagsvis 19:45 alternativ 

21:15 för att på bästa sätt matcha flyget). 

Att en fjärdedel av resenärerna på linje 10 skulle välja tåget om inte busstrafik fanns (enligt 

kund- och resvaneundersökningarna) visar på ett resbeteende som kanske kan utvecklas om 

linje 10 inte finns eller får reducerat utbud. Trafikverket är också medveten om att linje 10 

har en betydande andel resande av regional karaktär vilket undersökningarna visat. 

 

Linje 53, Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

I tillgänglighets- och bristanalysen konstaterades att inga effekter av betydelse och få 

effekter av (ytterst) marginell karaktär fås av linje 53. En marginell effekt gällde hemresor 

till Pajala från Kemi i Finland på fredagar. Utbudet för linje 53 kan inte, på grund av dess 

långa sträckning, enkelt kompletteras för att ge fler effekter. I analysen av tillgängligheten 

till Finland konstateras istället att en utökning/anpassning av utbudet hos linje 54 (Pajala – 

Övertorneå – Haparanda) som kan ge större effekter. 

 

Tidtabellsanalyser av linje 54 visar att med 15 minuters tidigareläggning (till 05:40) av 

morgonturens avgångstid från Pajala måndagar till fredagar, förlängning och utökning av 

17:20-turen från Haparanda så att den går dels ända till Pajala och dels även på fredagar 

(ersätter nuvarande tur med linje 53) samt en ny kvällstur måndagar till fredagar 18:50 från 

Haparanda, fås betydande effekter på såväl Pajalas som Övertorneås tillgänglighet till Kemi 

och Uleåborg i Finland. 

 

Linje 54 ingår inte i nuvarande avtal med Samverkande system. 

 

Slutsats: Om linje 10 inte trafikerar kan de missade tillgänglighetseffekterna 

kompenseras av den redan införda tågavgången kl. 16:35 på lördagar från Luleå samt 

av att en extra kvällstur Luleå-Överkalix-Pajala med linje 55 avtalas. 
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Linje 17, Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

I tillgänglighets- och bristanalysen konstaterades att inga effekter av betydelse fås av linje 

17. För Arjeplog fås marginella effekter i ett flertal kriterier och för Arvidsjaur i ett kriterium. 

Vid samanalys (se 3.2.7) av linje 17 och linje 26 (Arjeplog – Skellefteå) gjordes en 

tidtabellsanalys för att svara på frågan vad som händer om linje 17 inte trafikerar. Denna 

analys klargjorde att linje 17 inte bör avtalas men att en möjlighet är att Trafikverket i stället 

bör utöka avtalet för linje 26. 

 

3.2.9 Sammanfattning av behovsanalysen 

Utbudet hösten 2015 är underlag för analysen. Utan den trafik som ingår i nuvarande avtal 

för Samverkande system har 26 kommuner dålig tillgänglighet i tre eller fler kriterier. Dessa 

ligger i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Vid en modellanalys av hela 

Samverkande system fås 15 färgförändringar fördelat på 10 av dessa kommuner (se avsnitt 

3.2.3). 

Vid modellkörningar med en linje i taget fås 14 färgförändringar i 9 kommuner. Restiderna 

är ofta för långa på dessa busslinjer för att effekter som ger färgförändring ska uppstå. Känt 

är att det därutöver uppstår många andra betydande effekter. För att hitta fler 

tillgänglighetseffekter har det detaljerade underlaget från tillgänglighetskörningarna med 

programmet Reskoll granskats och betydande effekter har noterats. 

Tabellen nedan är en sammanställning över de effekter som identifierats vid körningar linje 

för linje. Färgförändringarna redovisas med den färg de får och de betydande effekterna 

visas med beige färg. I cellerna anges i vilken kommun effekterna uppstår. 

Slutsats: Om linje 53 inte trafikerar försvinner inga tillgänglighetseffekter av betydelse. 

Pengarna gör bättre nytta någon annanstans, där ett tänkbart alternativ kan vara att 

plocka in linje 54 i Samverkande system och med detta få till en anpassning och 

utökning av utbudet hos linjen för bättre tillgänglighet till Finland för Pajala och 

Övertorneå (m fl). 

Slutsats: Om linje 17 inte trafikerar bör Trafikverket i samråd med RKM överväga att 

utöka avtalet för linje 26. 
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De effekter av betydelse som har identifierats har, utöver färgförändringarna, ingått i 

beslutsunderlaget för respektive linje. Dessutom har en separat analys av tillgängligheten till 

orterna Kemi och Uleåborg i Finland gjorts. För att få ytterligare förståelse för om/hur vissa 

linjer samverkar i effekter gjordes även några samanalyser, det vill säga 

tillgänglighetskörningar med Reskoll då två linjer analyserades. 

Analyserna visar att 11 av de analyserade linjerna ger så stora effekter på tillgängligheten för 

det interregionala resandet att avtal är tydligt motiverat. För två av linjerna fås 

tillgänglighetseffekter som även de motiverar avtal, men de kan ställas mot andra linjer och 

bli föremål för prioritering. De bör dock avtalas om den ekonomiska ramen tillåter. För 

ytterligare tre linjer, samt för linje 26, Sveg-Ånge (som inte ingår i nuvarande avtal), fås 

inga eller så få tillgänglighetseffekter för interregionala resor att avtal inte kan motiveras. 

För dessa linjer har analysen kompletterats med utredningar om vilka alternativa åtgärder 

som kan kompensera för de effekter som skulle försvinna vid en eventuell situation där 

linjerna inte trafikerar. 

Linjer med tillgänglighetseffekter som tydligt motiverar avtal 

Linje 91, Kiruna – Riksgränsen – Narvik 

Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm
Från 

Stockholm

Internatio-

nella resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet Större städer Besöksnäring

Linje 91 Kiruna - Narvik Kiruna Kiruna Kiruna

Linje 10 Kiruna - Luleå Kiruna

Linje 53 Kiruna - Haparanda

Överkalix Pajala Överkalix Pajala

Överkalix Överkalix

Linje 44 Gällivare - Luleå Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk

Arjeplog

Arvidsjaur Arvidsjaur

Sorsele

Älvsbyn Älvsbyn

Linje 17 Arjeplog - Piteå

Arjeplog Arjeplog Arjeplog

Arvidsjaur Arvidsjaur Arvidsjaur

Linje 29 Sorsele - Skellefteå Sorsele Sorsele Sorsele

Norsjö Norsjö Norsjö

Lycksele

Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman

Sorsele Sorsele

Malå Malå Malå

Lycksele Lycksele

Strömsund Strömsund

Dorotea Dorotea

Åsele

Linje 40 Östersund - Örnsköldsvik Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda

Linje 331 Sundsvall - Sollefteå Sollefteå Sollefteå Sollefteå

Linje 164 Östersund - Funäsdalen Härjedalen Härjedalen Härjedalen

Linje 56 Sveg - Ljusdal Härjedalen Härjedalen

Linje 26* Sveg -Ånge

* Ingår ej i nuvarande avtal men analyseras enligt önskemål.

Linje 31

Linje 63

Hemavan - Umeå

Arvidsjaur - Luleå

Arjeplog - Skellefteå

Skellefteå - Lycksele

Dorotea - Umeå

Linje 55

Linje 26

Linje 21

Pajala - Luleå

Linje 32
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Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29, Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32, Skellefteå – Lycksele 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63, Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 164, Östersund – Funäsdalen 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Linjer med tillgänglighetseffekter som kan motivera avtal men som prioriteras lägre 

Linje 21, Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linjer med få eller inga tillgänglighetseffekter som motiverar avtal 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 53, Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 

Linje 17, Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 

Linje 26, Sveg – Ytterhogdal – Ånge (inte med i nuvarande avtal) 

3.2.10 Kvarstående tillgänglighetsbrister efter Samverkande system 

Samverkande system ger 15 rejäla förbättringar av tillgängligheten i kriterierna 4-8 hos 10 

0lika kommuner (se även kapitel 3.2.3 ovan för detaljer). 12 av de 15 kriterieförändringarna 

sker i kommuner som utpekats som prioriterade i den nationella behovsanalysen, det vill 

säga kommuner som har fler än tre av åtta kriterier med dålig tillgänglighet. 

Som utredningen visar uppstår stora tillgänglighetseffekter av Samverkande system. 

Tillgänglighetsbristerna är i utgångsläget dock så pass stora för dessa kommuner att alla, 

även med detta bussutbud, har fortsatt dålig tillgänglighet i tre eller fler av de åtta 

kriterierna. Nämnas bör att det pågår ett försök med anropsstyrd anslutningstrafik till 

flygplats. Från Haparanda, Övertorneå, Jokkmokk och Älvsbyn till Luleå Airport och från 

Sorsele till Arvidsjaurs flygplats kan anslutningsresan bokas senast dagen före resdagen. 

Anslutningsresan ska ses som en förlängning av flyglinjerna och syftet är att skapa 

tillgänglighet längre in i landet. Effekterna av detta försök finns inte med i denna utredning. 

Resultaten från försöket är hittills positiva. 

Trafikverket har en begränsad budget till avtalen för interregional kollektivtrafik. Alla behov 

för att åtgärda alla brister kan inte tillgodoses. Viktigt är därför att utreda att det, av den 

trafik som avtalas, verkligen blir markanta förbättringar i tillgänglighet för de kommuner 

som har sämst utgångsläge. 
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4 Kommersiella förutsättningar 

En förutsättning för att Trafikverket ska kunna ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektivtrafik är att den saknar förutsättningar för kommersiell drift 

(12 a §, Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket).  

 

För trafik som redan bedrivs med avtalad ersättning från Trafikverket, bedöms de 

kommersiella förutsättningarna utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad. Som grund för 

beräkningarna ligger uppgifter som inrapporterats av ansvariga RKM för utfallet år 2016. 

Beräkningarna baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive kostnader och 

intäkter från eventuell godshantering samt overheadkostnader. 

 

I tabellen nedan redovisas kostnadstäckningsgraden för de linjer som idag ingår i 

trafikavtalet för Samverkande system samt linje 26, Sveg-Ånge som ingår i utredningen. 

 

 

 
Ingen av linjerna ger sådana intäkter i förhållande till kostnaderna att de bedöms kunna 

bedrivas kommersiellt. Kostnadstäckningsgraden hos de utredda linjerna varierar mellan 11 

0ch 64 procent. Linje 17, Arjeplog-Piteå utmärker sig med en relativt hög 

kostnadstäckningsgrad på 64 procent och linje 26, Sveg-Ånge med en väldigt låg på 11 

procent. 

  

Linje Sträckning

Kostnad person + 

förstärkning [kr]

Totala person-

intäkter [kr]

Kostnads-

täckningsgrad, 

PERSON [%]

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 3 380 056            1 506 040            45%

10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 8 014 171            3 202 958            40%

53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 4 397 255            1 568 550            36%

55 Pajala – Överkalix – Luleå 6 161 200            2 348 722            38%

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 9 195 003            2 622 588            29%

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 6 130 999            1 970 135            32%

17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 2 612 406            1 674 697            64%

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 4 909 310            1 354 891            28%

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Bjurträsk – Skellefteå 1 704 796            318 623                19%

32 Skellefteå – Lycksele 4 193 698            1 568 876            37%

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 24 248 275          5 906 477            24%

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 4 901 467            1 849 329            38%

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 10 068 894          2 294 380            23%

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 3 668 015            904 448                25%

164 Östersund – Funäsdalen 6 159 448            2 465 346            40%

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 3 562 129            1 010 185            28%

26 Sveg - Ytterhogdal - Ånge 1 578 211            169 338               11%
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5 Bedömning om samordningsinsats 

När en bristanalys har indikerat att det föreligger behov av att göra någonting åt 

resmöjligheterna för en kommun eller flera, och om det är säkerställt att den aktuella 

trafiken är ointressant för marknaden att bedriva utan ersättning, är nästa steg att 

undersöka om det går att åtgärda tillgänglighetsbristerna med någon form av 

samordningsinsats. Med samordningsinsats menas här frivilliga insatser och samarbeten 

mellan olika berörda aktörer, exempelvis kommuner, landsting, län och andra myndigheter. 

Samordningsinsatser kan t ex handla om att justera tidtabellerna så att bytestiden minskar 

mellan olika linjer, för att minska restiden för långväga resor.  

I samband med tillgänglighetsanalysen diskuteras också hur justeringar kan göras i 

tidtabellerna för att bättre klara tillgänglighetskraven. Om dessa förändringar kan göras 

som en samordningsinsats får diskuteras med berörda RKM. En samordningsinsats kan 

också vara en del av ett fortsatt avtal om trafiken, där Trafikverket ställer krav på vissa 

samordningsinsatser som en del i överenskommelsen. 

I dagens avtal om det samverkande systemet står följande, som en del av RKM:s åtagande: 

 Att verka för att anslutningstrafiken ska innebära korta övergångar och minimerad 

väntetid.  

Trafikverket har också på senare år ställt högre krav på berörda RKM om ett organiserat 

samarbete för att förbättra bytesmöjligheterna mellan olika linjer, både när det gäller byte 

mellan tåg och buss och mellan olika tåglinjer eller busslinjer. Staten finansierar genom 

Trafikverket en stor del av den kollektivtrafik som bedrivs i den norra delen av landet. En 

viktig faktor för interregional tillgänglighet är att bytesmöjligheterna är så bra som det är 

möjligt. Samabete i tidtabellsplaneringen både mellan berörda län, med Norrtåg och med 

kommersiella aktörer var ett krav inför de senaste avtalet om busstrafik Umeå-Haparanda, 

linje 100, och bör även skrivas in i kommande avtal om Samverkande system. 
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6 Bedömning om trafikavtal 

När det förslag som togs fram i behovsanalysen är belyst utifrån dess förmåga att bedrivas 

kommersiellt eller genom en samordningsinsats, fortsätter utredningen att behandla om ett 

trafikavtal kan åtgärda tillgänglighetsbristerna. Ett trafikavtal kan antingen göras direkt 

med operatör eller som ett så kallat samverkansavtal med en eller flera regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. I det senare fallet upphandlar de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna trafiken och Trafikverket medverkar genom att finansiera ett 

basutbud för interregionalt resande. Generellt är trafik som är helt eller i huvudsak 

interregional lämplig för avtal direkt med operatör medan trafik där det finns betydande 

inslag av regional trafik ofta är lämplig för samverkansavtal med regional 

kollektivtrafikmyndighet. Det senare är fallet för de linjer som är aktuella för samverkande 

system där de flesta linjer fyller såväl en regional som en interregional funktion. 

Gällande busstrafiken i Samverkande system finns ett avtal mellan Trafikverket och 

kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen. Avtalet löper ut 2017-12-09. Denna 

utrednings syfte är att ge ett underlag för beslut om Trafikverket bör ha ett fortsatt 

engagemang i busstrafiken i Samverkande system i de fyra nordligaste länen, när det 

nuvarande samverkansavtalet löper ut i december 2017. Den tillgänglighets- och bristanalys 

som här har gjorts (se kapitel 3) har inte visat på något annat än fortsatt behov av ett 

samverkansavtal gällande Samverkande system. Förslagen till ändringar i innehåll jämfört 

med befintligt avtal är inte av den storleksordning eller karaktär att någon annan 

avtalsform, än ett fortsatt samverkansavtal, är aktuell. 
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7 Prioritering 

Enligt Trafikverkets rutin ska det göras en bedömning av hur prioriterad insatsen är i 

relation till alternativa insatser, som också är motiverade utifrån behovssynpunkt. I detta 

steg i utredningsprocessen jämförs effekterna av den studerade insatsen med de effekter 

som kan åstadkommas om myndighetens resurser istället satsades på andra insatser. Dessa 

alternativa insatser finns beskrivna i en nationell behovsanalys.  

I den senast gjorda nationella behovsanalysen diskuteras tre alternativ; anslutningstrafik till 

flygplats, kopplingar mellan avtal i de nordligaste länen och tågtrafik till Haparanda. 

 

Anslutningstrafik till flygplats 

Den nationella behovsanalysen gjordes innan försöket med flygbilarna startade. Analysen 

såg stora möjligheter till stora tillgänglighetsförbättringar till en förhållandevis låg kostnad. 

Försöket är inte avslutat men verkar falla väl ut. Anslutningstrafik via marktransport till 

flygplatserna är absolut ett alternativ men som vi konstaterade i avsnitt 3.2.10 är bristerna 

så stora i många av de nordligaste kommunerna att anslutningstrafik till flygplatser och 

busstrafik i ett Samverkande system snarare behöver komplettera varandra, än utgöra 

alternativ, för att komma tillrätta med tillgänglighetssituationen. En samlad utredning av 

både busstrafik och flygbilar kan vara lämplig för att avgöra vilka insatser som sammantaget 

ger de bästa effekterna. 

 

Kopplingar mellan avtal i de nordligaste länen 

Under denna rubrik i den nationella behovsanalysen diskuteras problematiken med att 

Trafikverkets olika avtal om buss- och tågtrafik i de nordligaste länen inte är samordnade 

och att det behövs en bättre koppling mellan de insatser som Trafikverket gör och de mål 

som är uppsatta för den interregionala trafiken. 

 

Till viss del har denna problematik noterats och hanterats i utredningen. Bland annat har 

det identifierats att den effekt som linje 10 gav numera uppnås genom en ny avgång med 

Norrtåg och linje 10 föreslås därför inte avtalas. Det konstateras även att inför en eventuell 

fortsättning av Norrtågsavtalet behöver Trafikverket ta ställning till om både buss- och 

tågtrafik ska avtalas på sträckan Lycksele-Umeå och i så fall i vilken utsträckning. Analysen 

av vilka turer hos linje 31, Hemavan-Umeå, som används enligt modellen i de olika 

kriterierna visade att bussutbudet Umeå-Lycksele måndag till fredag, används i flera 

kriterier. Norrtåg trafikerar Umeå-Lycksele sparsamt och de har haft problem med inställda 

tåg. Här ska noteras att modellen redovisar första bästa alternativ och inte det mest 

optimala varför tågavgångarna absolut kan vara ett fullgott alternativ. En separat utredning 

behövs, inför att nuvarande Norrtågsavtal tar slut, för att utreda optimalt upplägg av trafik 

på sträckan kopplat till tillgänglighetseffekter och det interregionala resande. 

 

Tågtrafik till Haparanda 

Alternativet med tågtrafik till Haparanda kan inte ersätta de busslinjer som utreds inför 

Samverkande system då ingen av linjerna trafikerar aktuell sträcka. Istället berörs 

Trafikverkets avtal för linje 100, Umeå-Haparanda. 

 

Slutligen kan konstateras att många av linjerna ger stora tillgänglighetseffekter och måste 

anses prioriterade. Till viss del kan andra åtgärder vara alternativ men då bristerna är så 

stora kommer ett bussutbud i ett samverkande system alltid behövas. För många av de 

berörda kommunerna finns inga andra alternativ än busstrafik.  

60



 

8 Avstämning mot Trafikverkets villkor för avtal 

8.1 Tillräcklig andel interregionalt resande 

Trafikverket ersätter interregional kollektiv persontrafik. En resa är interregional om den är 

minst 100 km lång och passerar minst en länsgräns eller två kommungränser. För att 

Trafikverket ska avtala om ersättning på en linje ska andelen personkilometer (pkm) 

interregionalt resande överstiga 20 procent på den aktuella linjen. 

 

Trafikverket ersätter inte heller frekvent pendling till och från eget arbetet eller utbildning, 

oavsett längd. En pendling definieras som frekvent om den överstiger 10 tur- och returresor 

per månad. Om det finns frekventa pendlingsresor inom de som är interregionala, så ska de 

räknas bort inför bedömning av om Trafikverkets villkor för interregionalt resande är 

uppfyllt. För att få svar på detta krävs att en resvaneundersökning genomförs (RVU). 

Sådana är kostsamma och genomförs därför inte på alla avtalade linjer. En RVU genomförs 

på ett begränsat antal resenärer och ibland är dessutom svarsfrekvensen låg vilket måste tas 

med i bedömningen av resultatet. Förutom RVU-data finns, för alla linjer, 

produktionsstatistik över andel personkilometer (pkm) för resande som är längre än 100 

km, att tillgå. Detta redovisas också i RVU:erna varför de olika underlagen kan jämföras och 

kvalitetsbedömas. 

 

I denna utredning har underlag från RVU 2015 samt produktionsstatistik för 2015 och 2016 

använts. De olika underlagens kvalitet och relation till varandra kompletterat med linjernas 

karaktär och sträckning har sedan lett fram till en bedömning om respektive linjes andel 

med interregionalt resande. Denna andel används vid bedömning av villkoret om andel 

interregionalt resande samt utgör grund för den ersättningsnivå som Trafikverket ska 

ersätta vid eventuellt avtal. Tabellen nedan visar dels vad RVU 2015 gav gällande andel 

interregionalt resande exklusive frekvent pendling, dels vad statistiken för 2015 och 2016 

gav för interregionalt resande inklusive frekvent pendling och slutligen den bedömda andel 

som analysen av de olika underlagen resulterat i. 

 

 

Andel pkm för 

interregionalt 

resande, exklusive 

pendling

Bedömd andel 

interregional pkm, 

exklusive pendling

RVU 2015 Statistik 2016 Statistik 2015 2016

Linje 91  - 93 % 81% 93%

Linje 10 59 % 89 % 82% 59%

Linje 53  - 55 % 83% 55%

Linje 55 85 % 85 % 81% 84%

Linje 44 33 % 50 % 77% 33%

Linje 21  - 49 % 71% 49%

Linje 17  - 84 % 70% 84%

Linje 26 53 % 35 % 75% 35%

Linje 29  - 83 % 74% 83%

Linje 32  - 58 % 72% 58%

Linje 31 50 % 93 % 83% 53%

Linje 63 83 % 85 % 82% 81%

Linje 40 30 % 44 % 82% 43%

Linje 331 91 % 88 % 88% 70%

Linje 164  - 78 % 75% 78%

Linje 56 69 % 88 % 76% 79%

Linje 26*  - 53 % 63% 53%

* Ingår ej i nuvarande avtal men analyseras enligt önskemål.

Andel pkm för resor > 100 km, 

av totalt pkm, inklusive 

pendling
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För de linjer där RVU 2015 saknas har andelen interregionalt resande använts oreducerad. 

Antingen bedöms linjen inte ha någon pendling, eller så bedöms eventuell pendling vara 

marginell till sin andel pkm. I något fall saknas information om pendling och då görs en 

generös bedömning att inte reducera andelen. 

 

Slutsats: Alla linjer i utredningen uppfyller villkoret för andel interregionalt resande. 

8.2 Vilken myndighet ansvarar för trafiken? 

Linjerna som ingår i Samverkande system innehåller såväl regionalt som interregionalt 

resande. Trafikverket har enligt uppdraget möjlighet att ”… göra insatser för att komplettera 

trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det 

bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken…”. Trafikverket har beräknat 

linjernas andel med interregionalt resande exklusive frekvent pendling. Se avsnitt 8.1. 

Denna andel utgör den högsta andel som Trafikverket ersätter per linje. På så sätt 

säkerställs att Trafikverket inte tar över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar 

och ersätter kostnader för regionalt resande. 

 

Slutsats: Villkoret bedöms vara uppfyllt för alla linjer i utredningen. 

8.3 Inte frekvent pendling 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för förutsättningar för daglig pendling 

till och från eget arbete och utbildning. 

 

Ett pendlingsresande definieras som frekvent om det överstiger 10 tur- och returresor per 

månad.  Andelen frekvent pendling kan bara beräknas genom en RVU. I den senaste RVU:n, 

som genomfördes år 2015, undersöktes 9 av linjerna i nuvarande avtal. 

 

Förutom RVU:er finns årlig produktionsstatistik för varje linje. Denna ger information om 

andel resor och personkilometer som är längre respektive kortare än 100 km. För de 

återstående 5 linjerna som ingår i denna utredning har produktionsstatistiken tillsammans 

med information om linjernas utbud och sträckning samt lokalisering av utbildningar och 

större arbetsplatser utgjort underlag för bedömning av om linjen är ett relevant alternativ 

för frekvent pendling. Delsträckor på vissa av linjerna används för frekvent pendling men 

linjerna är inte enbart pendlingslinjer utan fyller flera syften för andra regionala resor samt 

interregionalt resande. 

 

Slutsats: Alla linjer i utredningen bedöms uppfylla villkoret gällande ”inte frekvent 

pendling”. 

8.4 Kostnadstäckningsgrad 

Ett av Trafikverkets villkor för att avtala trafik är att intäkterna från resandet täcker minst 

20 procent av kostnaderna. Här ingår inte kostnader och intäkter för gods eller så kallade 

overheadkostnader, d v s administrativa kostnader som RKM har för linjerna. Här används 

samma underlag som vid bedömning om linjerna kan bedrivas kommersiellt (se kapitel 4).  
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Linje 26, Sveg-Ånge, har en mycket låt kostnadstäckningsgrad. Den ingår inte i nuvarande 

avtal och är inte heller aktuell för att ingå i ett nytt avtal, dels på grund av att den få 

tillgänglighetseffekter för de interregionala resandet och dels för den låga 

kostnadstäckningsgraden. 

 

Linje 29, Sorsele-Skellefteå har en kostnadstäckningsgrad på 19 procent. Linjen ligger 

mycket nära villkorsgränsen. Det har, enligt RKM, förekommit vissa problem med 

biljettsystemet som kan ha påverkat intäkterna varför siffran kan vara underskattad. 

Trafikverket accepterar därför en kostnadstäckningsgrad på 19 procent. Linjens fortsatta 

utveckling avseende kostnadstäckningsgraden bör dock bevakas. Om det visar sig vara en 

nedåtgående trend kan ersättningen komma att omprövas. 

 

Slutsats: Av de utredda linjerna är det enbart linje 26, Sveg-Ånge som tydligt inte klarar 

villkoret om kostnadstäckningsgrad. Det innebär att alla linjer som ingår i nuvarande avtal 

bedöms klara villkoret för eventuellt nytt avtal. 

8.5 Ryms avtalsnivån inom Trafikverkets anslag? 

Vid tidpunkten för denna del av utredningen är bedömningen att förslaget i sin helhet ryms 

inom Trafikverkets anslag. 

  

Linje Sträckning

Kostnad person + 

förstärkning [kr]

Totala person-

intäkter [kr]

Kostnads-

täckningsgrad, 

PERSON [%]

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 3 380 056            1 506 040            45%

10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 8 014 171            3 202 958            40%

53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda 4 397 255            1 568 550            36%

55 Pajala – Överkalix – Luleå 6 161 200            2 348 722            38%

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 9 195 003            2 622 588            29%

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 6 130 999            1 970 135            32%

17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå 2 612 406            1 674 697            64%

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 4 909 310            1 354 891            28%

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Bjurträsk – Skellefteå 1 704 796            318 623                19%

32 Skellefteå – Lycksele 4 193 698            1 568 876            37%

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 24 248 275          5 906 477            24%

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 4 901 467            1 849 329            38%

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 10 068 894          2 294 380            23%

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 3 668 015            904 448                25%

164 Östersund – Funäsdalen 6 159 448            2 465 346            40%

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 3 562 129            1 010 185            28%

26 Sveg - Ytterhogdal - Ånge 1 578 211            169 338               11%
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9 Avstämning mot de transportpolitiska målen 

Trafikverket har skyldighet att verka för att de transportpoliska målen, som regeringen har 

fastställt, uppnås.8 Dessa består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett 

hänsynsmål.  

 

Bilden ovan är hämtad från regeringens proposition 2008/09:93. Regeringen förklarar att 

funktionsmålet respektive hänsynsmålet bidrar till att uppfylla det övergripande 

transportpolitiska målet. 

De 8 kriterier som används i samband med behovsanalysen i kapitel 3 är baserade på dessa 

mål och då främst funktionsmålet om tillgänglighet. I kommande kapitel diskuteras hur 

dagens Samverkande system svarar mot de transportpolitiska målen. 

I Trafikverkets instruktion (se avsnitt 1.3) står bland annat att ”Trafikverket ska verka för en 

grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken”. Trafikavtal gällande 

busstrafik i de fyra nordligaste länen i ett Samverkande system är en direkt följd av den 

utpekade delen av instruktionen varför funktionsmålet om grundläggande tillgänglighet är 

det mål som främst ska uppnås med trafikavtalet. Nedan beskrivs därför effekterna på 

funktions- och hänsynsmålen först och det övergripande målet sist. 

9.1 Funktionsmål 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt 

svara mot kvinnors och mäns transportbehov. 

Funktionsmålet har preciserats inom ett antal särskilt prioriterade delområden. Nedan 

kommenteras hur nuvarande trafikavtal med Samverkande system svarar mot 

preciseringarna. Underlag är bland annat kundundersökningar från våren 2015 för fem av 

linjerna som ingår i nuvarande avtal för Samverkande system och resvaneundersökningar 

från hösten 2015 för nio av linjerna. 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 

trygghet och bekvämlighet. 

                                                           
8 Prop 2008/09:93 
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Tillförlitlighet. Alla fem undersökta linjer i kundundersökningen våren 2015 gav ett index 

som låg över genomsnittet; d v s bra, mycket bra eller utomordentligt bra på frågan om 

resenärerna var nöjda med tidhållningen och detsamma gällde för tre av de fem undersökta 

linjerna på frågan om deras förväntningar på bussresan. 

Trygghet. Alla fem undersökta linjer gav ett index över genomsnittet, d v s bra, mycket bra 

eller utomordentligt bra på frågan om det känns tryggt och säkert att resa med bussen. Även 

övriga frågor som har bäring på trygghet (information via personal och skyltning) fick 

samma resultat. 

Bekvämlighet. Hela åtta frågor i kundundersökningen rör bekvämlighet. De handlar om 

ombordstigning, bagage, sittplatser, temperatur, städning, service och information. För alla 

dessa frågor, förutom bekväma sittplatser, får alla fem linjer index över genomsnittet, d v s 

bra, mycket bra eller utomordentligt bra. Vad gäller bekväma sittplatser fick fyra av fem 

linjer detta index. 

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 

den internationella konkurrenskraften. 

Syftet med trafikavtal för Samverkande system av bussar i Norrland rör inte denna 

precisering så detta följs inte upp. 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 

mellan Sverige och andra länder. 

Trafiken i det samverkande systemet förbättrar tillgängligheten både inom regioner, vilket 

bekostas av berörda RKM, och mellan regioner, vilket bekostas av Trafikverket. De kriterier 

gällande tillgänglighet som Trafikverket använder i utredningen leder därför mot detta och 

resultatet redovisas i kapitel 3. I kundundersökningen ställs en fråga kring hur bra 

avgångstiden passar resenären. Detta kan ge en indikation på om linjerna skapar 

tillgänglighet mellan regionerna. Här får tre av de fem linjerna undersökta linjerna ett index 

över genomsnittet. Av så kallade ”fria svar” i undersökningen framgår att det finns stora 

önskemål i såväl tidigare som senare avgångstider. Ett större utbud hos flera linjer skulle så 

klart generera ännu bättre tillgänglighet. Trafikverkets utgångspunkt är att avtala om ett 

basutbud, normalt 2 dubbelturer per dag, vilket normalt ger rejäla tillgänglighetseffekter. 

Linje 31 ersätts med 3 dubbelturer per dag mot bakgrund av dess utformning. 

Resvaneundersökningarna visar att linjerna i stor grad används för interregionalt resande 

och för vissa linjer skulle många av resenärerna avstått från att resa om linjen inte fanns. 

Dessa tillsammans med andra svar från undersökningarna stärker att samverkande system 

ger ökad tillgänglighet inom och mellan regioner. 

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 

transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

Syftet med Samverkande system är ökad tillgänglighet sett rent geografisk. Av den 

anledningen görs i detta arbete inga särskilda åtgärder riktade till specifikt män eller 

kvinnor. Den ökade tillgänglighet som skapas kommer alla i samhället till godo. 

Användningen av busslinjerna i Samverkande system kommer spegla de skillnader mellan 
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mäns och kvinnors resande som finns i transportsystemet, till exempel att kvinnor till större 

del reser med kollektivtrafik än män. 

Fördelningen mellan kvinnor och män på de fem linjer som ingick i kundundersökningen, 

var 64 procent kvinnor och 36 procent män. 23 procent var upp till 24 år, 44 procent var 25-

64 år och 32 procent var äldre än 65 år. Dessa fördelningar varierar inom några procent 

mellan åren. I resvaneundersökningarna ser vi liknande resultat för fem av de nio 

undersökta linjerna. Tre av dessa var inte med i kundundersökningen. För fyra av linjerna 

var fördelningen nästan jämn mellan könen; det skilde noll till tre procent och på linje 56 

var det faktiskt 52 procent män vid tillfället för resvaneundersökningen. Åldersfördelningen 

bland resenärerna vid resvaneundersökningen skilde sig mot kundundersökningen genom 

att ha en större andel yngre och markant färre personer äldre än 65 år. Det kan bero på flera 

orsaker och urvalsanalyser ger aldrig en komplett bild. Det vi ser är dock att båda könen och 

alla åldrar använder sig av linjerna i samverkande system i inte marginella andelar. 

Transportsystemet utformas så att det är användbart för 

personer med funktionsnedsättning. 

I befintligt trafikavtal med de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna (tidigare 

Trafikhuvudmännen) ställer Trafikverket följande krav. De ska i sina avtal med 

operatörerna säkerställa att funktionshindrades behov tillgodoses på så sätt att: 

 information ges om resvägar och resmöjligheter innan bussresan 

företas 

 information ges under resan (syn- och hörselskadade skall kunna 

tillgodogöra sig informationen) 

 köp av biljetter kan ske på ett för kunden enkelt sätt 

 genom att, bland annat via kontakt med väghållare m.fl., tillse att på- 

och avstigning vid hållplatser kan ske med trygghet, säkerhet och 

värdighet för alla 

Trafikverket bör, för att säkerställa tillgängligheten för personer med särskilda 

behov, även ställa liknande krav i kommande avtal. Generellt för hela avtalet 

ställs krav på att Europeiska och svenska lagar och förordningar följs; i detta fall 

avses främst lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. 

Trafikverket förutsätter också att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

trafikförsörjningsprogram innehåller tidsbestämda mål och åtgärder för 

anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med 

funktionsnedsättning. 

Trafikverket bör även, via sina avtal, säkerställa tillgängligheten för barn över 

sex år, att resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma och att 

trafikupplägget förenklar för byten, och då även till andra trafikslag. 

Genom att ställa krav av den här typen i avtalet sörjer Trafikverket för att 

samverkande system utformas så att det blir användbart för personer med 

särskilda behov och att Samverkande system därmed bidrar till att det 

transportpolitiska funktionsmålet nås. 
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Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras. 

Det samverkande systemet ger större möjlighet att välja kollektivtrafik även i 

kommuner som har ett litet utbud av kollektiva resmöjligheter i övrigt. Flera av 

frågorna i kundundersökningen har bäring på detta. Det handlar om 

förväntningar, enkelt att resa med bagage, bekväma sittplatser, prisvärda 

biljetter och hur avgångstiden passar. Tre av linjerna får ett index över 

genomsnittet gällande förväntningar och avgångstid, fyra linjer i ytterligare två 

frågor; sittplatser och biljettpris, och alla fem linjer för enkelhet att resa med 

bagage. Av svaren i resvaneundersökningarna framgår för flera av linjerna i 

samverkande system att stora andelar av resenärerna skulle antingen valt att 

resa med bil eller inte resa alls om inte busslinjen fanns. 

9.2 Hänsynsmål 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 

bidra till att miljökraven uppnås och till ökad hälsa. 

Hänsynsmålet handlar således om säkerhet, miljö och hälsa. Denna utredning belyser 

frågan om vilka busslinjer och i vilken omfattning Trafikverket ska avtala trafik för. Därför 

är inte andra trafikslag ett alternativ när bidrag till hänsynsmålet analyseras. 

Huruvida det avtal om Samverkande system som här utreds bidrar till hänsynsmålet eller 

inte beror på hur trafikutbudet skulle sett ut om Trafikverket inte gick in i detta avtal samt 

hur resenärerna då skulle ha rest. Det kan vi inte veta men från resvaneundersökningarna 

får vi information om hur resenärerna svarat att de skulle ha rest om inte den aktuella 

avgången eller busslinjen funnits. 

För de 9 linjer som ingick i undersökningen uppger mellan 27 och 46 procent att de skulle 

rest med bil om inte avgången funnits. Tåg finns inte alltid som alternativ men för 6 av 

linjerna uppger mellan 6 och 24 procent av resenärerna att de istället hade rest med tåg. 

Flyg förekommer endast med några få procent på 3 linjer och mellan 4 och 28 procent skulle 

valt annan busslinje. Så stora andelar som från 6 upp till 26 procent av resenärerna hade 

avstått helt från att resa. Om inte busstrafik alls funnits på sträckan uppger mellan 44 och 

76 procent av resenärerna att de skulle rest med bil, mellan 9 och 37 procent hade valt tåg, 3 

till 5 procent flyg och mellan 8 och 47 procent hade avstått helt från att resa. Effekterna av 

dessa svar går åt olika håll vad gäller såväl säkerhet, miljö och hälsa. Färre resor och fler 

tågresor är bra för både miljö och säkerhet medan fler bilresor är sämre för säkerheten och 

troligen även för miljön och kanske även hälsan då promenaden till och från 

kollektivtrafiken undviks. Att antal resenärer som svarat på enkäterna är olika många på 

linjerna och linjerna har olika långa sträckningar komplicerar också bilden till att beräkna 

storleken på effekterna. 

I Rikstrafikens utredning (RT 2009/130) inför förra upphandlingen av Samverkande system 

gjordes, mot bakgrund av liknande undersökning, ett försök att uppskatta miljöeffekten av 

den andel resenärer som istället hade gjort resan med bil om inte busslinjen funnits. 

Andelen då låg mellan 24 och 55 procent vilket inte avviker mycket från nuvarande 
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undersökning. Avtalet då innehöll 3 linjer som idag inte finns medan en linje har tillkommit. 

Slutsatsen där blev att miljöeffekterna av den trafiken ligger nära noll. Detta under 

förutsättning att de som valde andra färdsätt än bil utnyttjade befintlig trafik och att 

busstrafiken i Samverkande system inte gick alls utan dessa resenärer. Den mest troliga 

situationen är dock att de flesta av linjerna trafikerar i någon form och att Trafikverkets 

insats innebär utökat utbud och i några fall förlängd sträckning. Svaren på frågan om 

alternativ resa om inte avgången funnits säger därför mer än om inte busslinjen gått alls. 

Eftersom busstrafiken redan går i stor utsträckning ger effekten av de som väljer bil en 

påverkan på miljö och säkerhet även om denna andel är mindre än i alternativet. Mot detta 

resonemang kan man dra en försiktig slutsats att Trafikverkets del i Samverkande system 

innebär större säkerhet och mindre miljöpåverkan och därmed ger ett positivt bidrag till 

hänsynsmålet. 

Trafikverket bör, i kommande avtal, ställa krav som leder till bidrag till hänsynsmålet. Det 

handlar om att Europeiska och svenska lagar, direktiv, förordningar och föreskrifter som 

reglerar säkerhet, miljö och hälsa ska följas. Det handlar bland annat om regler för 

typgodkännande av fordon, kör- och vilotider, avgasrening, utsläppskrav mm. 

I nuvarande avtal ställs krav på att bussbranschens gemensamma funktionskrav på bussar, 

BUSS 2010, ska följas. Numera finns en uppdaterad version, BUSS 2014, med tillhörande 

miljökrav. Trafikverket bör, i kommande avtal av Samverkande system, ställa krav på att 

detta, samt branschens gemensamma miljöprogram och det gemensamma programmet för 

trygghet och säkerhet, ska följas. 

Genom att i avtalet ställa krav på ovanstående anser Trafikverket att Samverkande system 

bidrar till att uppnå hänsynsmålet. 

9.3 Övergripande mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Denna typ av trafik ger effekter av mer fördelningspolitisk karaktär, såsom ökade 

möjligheter att leva och arbeta på orter med sämre tillgänglighet. Eftersom det i dagsläget 

inte finns accepterade eller etablerade värderingar av sådana effekter är det inte möjligt för 

Trafikverket att göra en regelrätt samhällsekonomisk kalkyl av denna trafik/dessa 

trafikavtal. Genom att, som i kapitel 9.1 och 9.2 har beskrivits, trafikavtalen för interregional 

kollektivtrafik ger effekter som bidrar till att uppnå såväl funktionsmålet som hänsynsmålet 

bidrar avtalen även till att uppfylla det övergripande målet (enligt Regeringens intentioner 

som ses i bilden i inledningen av kapitlet). 

Trafikverket arbetar med att utveckla metoder för att framöver kunna göra någon form av 

samhällsekonomisk bedömning av trafikavtal gällande interregional kollektivtrafik. 
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10 Avstämning mot regionala mål 

I detta kapitel redovisas en del från länens regionala trafikförsörjningsprogram om deras 

syn på och planer för kollektivtrafiken och de mål som är relevanta i sammanhanget. 

 

Att bussutbudet i Samverkande system behövs och bidrar till de nordligaste länens 

utveckling är en självklarhet. Eftersom Trafikverket i likhet med de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna arbetar mot de transportpolitiska målen (se kapitel 9) och 

eftersom hela syftet med Trafikverkets trafikavtal är just ökad tillgänglighet 

(funktionsmålet) så bidrar Samverkande system direkt till de mål som i lite olika utformning 

definierats hos de olika länen i norra Sverige. 

10.1 Regionala trafikförsörjningsprogram 

Generellt framgår för alla län att en väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att den 

främjar arbets- och studiependling samt serviceresor. Man anpassar också den 

inomkommunala, lokala trafiken till stomlinjer och interregional trafik. 

Norrbottens län, BD 

Norrbottens län uttrycker särskilt hur viktigt det är att åstadkomma större 

arbetsmarknadsregioner och förbättrad tillgänglighet, såväl inom länet som med omvärlden. 

Man vill ha ett ”hela resan”-perspektiv och ser ett kontinuerligt samarbete med berörda 

aktörer, gällande den länsöverskridande trafiken, som en förutsättning för att få ett 

fungerande trafiksystem även över läns- och landsgränser. 

Delar av Norrbottens funktionsmål för tillgänglighet lyder: ”Kollektivtrafiken ska ge invånare 

och besökande goda förutsättningar för ett smidigt vardagsresande – i första hand mellan 

bostad, arbete och utbildning – samt bidra till ökad tillgänglighet och rörlighet…” 

Norrbottens funktionsmål för regional utveckling är formulerat enligt: ”Kollektivtrafiken 

utvecklas för att stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad 

arbetsmarknadsregion.” 

Västerbottens län, AC 

Västerbottens län skriver: ”För tillgängligheten i, till och från länet har den interregionala 

kollektivtrafiken stor betydelse”. 

Ett av Region Västerbottens övergripande mål lyder: ”Den geografiska tillgängligheten 

förbättras.” Ett förhållningssätt som Västerbottens strategiska ställningstaganden innebär 

uttrycks genom: ”I samspel med interregional trafik och övrig samhällsplanering.” 

Jämtlands län, Z 

Jämtlands län skriver: ”Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse för 

tillgängligheten i ett nationellt och internationellt perspektiv.” Vidare kan man läsa: 

”Interregional busstrafik kompletterar tåg- och flygförbindelserna samt ger tillgänglighet till 

orter utan tåg- och flygförbindelser.” 
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Jämtlands län konstaterar: ”Kollektivtrafiken är ett medel för att nå de övergripande 

samhällsmålen för länet.” I bilaga beskrivs bland annat bussutbudet. Här noterar vi att alla 

linjer som berör länet i Samverkande system konstateras ha stor interregional betydelse: 

Linje 40 Örnsköldsvik-Hammarstrand-Östersund   

”Linjen har stor interregional betydelse för person- och godsbefordran.” 

Linje 45 Mora-Sveg-Östersund    

”Linjen har stor interregional betydelse för person- och godsbefordran, den medfinansieras 

av Trafikverket. Trafiken är planerad för tåganslutning i Mora och Östersund, 

veckopendling och serviceresor Sveg-Östersund.” 

Linje 56 Ljusdal-Kårböle-Sveg   

”Linjen är upplagd för tåganslutning i Ljusdal och för godstransporter.” 

Linje 164 Funäsdalen-Åsarna-Östersund   

”Linjens funktion är tåganslutnings- och serviceresor på den långa relationen och skol- och 

arbetspendling på delsträckor M- F, L, S.” 

Linje 631 Funäsdalen-Vemdalen-Sveg (-Ljusdal) 

”Trafiken är upplagd för dels interregionala resor med tåganslutning i Ljusdal med linje 56 

eller i Mora med linje 45, samt skol- och arbetspendling. Turen till/från Vemdalen ger 

anslutning till/från linje 164 Funäsdalen-Vemdalen-Åsarna- Östersund. De anropsstyrda 

turerna är främst planerade för att förbättra möjligheterna till anslutning till linje 56 Sveg- 

Ljusdal och linje 45 Östersund-Sveg-Mora.” 

Två linjer utanför Samverkande system omnämns avseende interregionala resor. Linje 45, 

Mora-Östersund avtalas för närvarande separat men planer finns på att införliva den i 

Samverkande system. Linje 631, Funäsdalen-Vemdalen-Sveg som i dag inte ingår i något 

trafikavtal och har inte heller varit uppe för diskussion inför denna utredning. Inför förra 

avtalet utreddes den men föll på för låg kostnadstäckningsgrad. 

Ett av tre områden som man delar in de formulerade målen för Region Jämtland Härjedalen 

i, är: ” En ekonomiskt hållbar utveckling – trafikutbudet erbjuder goda förbindelser inom 

länet och över länsgräns och för arbetspendling inom arbetsmarknadsregionerna.” 

Västernorrlands län, Y 

I Västernorrlands program kan man bland annat läsa: ”Anslutningslinjerna har som uppgift 

att mata till tågen och bussar för att skapa en så god tillgänglighet till övriga länet och till ett 

resande av landet.” Västernorrland ser också att: ”Kollektivtrafiken ska verka för att öka den 

geografiska tillgängligheten genom att minska det upplevda avståendet i länet och på så sätt 

skapa ökade möjligheter för medborgaren genom regionförstoring.” 

I Västernorrland har man en hel del tågtrafik och man konstaterar att: ”I och med att tåget 

går och utökar sitt utbud kommer en kraftig restidsförbättring att ske mellan länets 

kommuner. Men även förbättringarna i linjenätet kan skapa en förbättrad tillgänglighet. 

Särskilt förbättras tillgängligheten för inlandskommunerna genom utökade bussturer i 

anslutning till tåget.” 

I ett resonemang om målgrupper skriver man att ”De unga är även framtidens 

arbetspendlare och det är viktigt att ta tillvara på resebeteende som finns för unga. 

Dessutom så är det viktigt att fler i regionen utbildar sig och den regionala – och 
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interregionala kollektivtrafiken möjliggör att fler kan bo kvar i Västernorrland och utbilda 

sig.” 

Ett av Västernorrlands verksamhetsmål är: ”Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala 

och fysiska tillgängligheten”. 

10.2 Samråd 

14 mars 2017 träffades alla berörda avtalsparter och Trafikverket presenterade resultaten av 

tillgänglighetsanalyserna (kapitel 3) för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. På mötet 

klargjordes att och förklarades varför de tre linjerna 10, 53 och 17 samt den extra linje 26, 

Sveg-Ånge som utretts, inte hittats motiv för att avtala samt att linjerna 21 och 331 var 

föremål för prioritering men att Trafikverket i det läget inte såg det för troligt att hamna i en 

prioriteringssituation. 

 

Från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna efterlystes, och tipsades om, utökade 

analyser för linje 21 och 331 för att försöka fånga upp fler effekter som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna bedömde fanns. Trafikverket har inte gjort dessa extra 

analyser mot bakgrund av att linjerna kommer föreslås ingå i avtalet. 

 

Vad gäller de linjer som saknar motiv för avtal hade redan de mer djupgående analyserna 

genomförts. Dessa resultat presenterades. 

 

För linje 10, Kiruna-Luleå framkom att utbudet ändrats (bland annat en extra morgontur) 

utan Trafikverkets kännedom. Efter mötet skickade information om detta och förändringen 

analyserades. Resultatet av analysen är att förändringen av utbudet för linje 10 inte ändrar 

Trafikverkets slutsats att linjen inte är motiverad för avtal. För Kiruna och Gällivare fås 

effekter från tågtrafiken och för Överkalix är det linje 55 som ger effekter. 

 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland förvånades över de få 

tillgänglighetseffekterna för linje 26, Sveg-Ånge. Med anledning av att linjen inte uppfyller 

kravet på kostnadstäckning har inga kompletterande analyser av tillgänglighetseffekterna 

genomförts. Linjen kommer inte att föreslås som aktuell för kommande avtal. 

 

På mötet 14 mars 2017 diskuterades även produktionsstatistiken som bland annat utgör 

underlag till de ekonomiska beräkningarna för ersättningsnivå. Det framkom att det 

förekom skillnader i hur vissa data tagits fram samt att det saknades statistik för vissa linjer. 

Ny och kompletterande statistik har efterhand levererats och Trafikverket har gjort nya 

beräkningar för villkoren som rör andel interregionalt resande och kostnadstäckningsgrad. 

 

Det konstaterades också att Trafikverket bör se över vilken statistik som man verkligen 

behöver samla in samt deadline för inrapporteringen. De regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ser gärna ett senare datum för inlämning än slutet av januari 

då det är svårt att hinna få in och sammanställa materialet till dess. Mallarna som används 

för inrapportering av statistiken behöver uppdateras. 

 

Med anledning av att Norrbottens län berörs mest av utredningens slutsatser träffade 

Trafikverket dem separat i ett extra möte den 4 april. På detta möte presenterade 

Trafikverket mer ingående analyserna av de linjer som inte hittas motiv för avtal. 
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Norrbottens län beskrev i sin tur vilka funktioner linjerna har och hur de fungerar samt vilka 

åtgärder de gjort och vilka vad de planerar att göra. Detta gav Trafikverket en mer komplett 

bild av busstrafiken och samspelet i regionen. 

 

I Trafikverkets mer djupgående analyser hade ett antal förslag och idéer på 

utbudsförändringar och/eller utökningar av utbud för vissa linjer eller till och med förslag 

på någon ny linjer identifierats. Trafikverket öppnade upp för förslag på förändringar och 

eller kompletteringar till avtalet. Detta för att hitta andra/bättre möjligheter att uppnå 

tillgänglighetseffekter. Det Trafikverket identifierat diskuterades översiktligt. Vissa idéer 

kunde direkt föras bort medan andra tas med för fortsatt utredning. Intressant information 

var att Länsstyrelsen överväger att sätta in anropsstyrd trafik till Jörn från Arvidsjaur och 

Arjeplog för koppling till tåget. Nuvarande trafik ger två timmars väntetid mellan buss och 

tåg. 

 
Mötet avslutades med att notera några trafikeringar som diskuterats och som bör funderas 

vidare på: 

 Utbud till Finland (inte linje 54). 

 Anropsstyrd trafik från Arvidsjaur och Arjeplog till Jörn. 

 Flygbil från/till Överkalix och Kalix. 

 Utökat utbud på linje 55 och linje 26. 
 

På grund av tidsbrist har fortsatt utredning av de olika utvecklingsidéerna. Det finns dock en 

potential framöver att utreda och hitta kompletteringar till avtalet. I detta sammanhang ska 

även försöket med anslutningstrafik till flyg beaktas. 
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11 Sammanvägning 

I denna utredning har olika krav, villkor och förutsättningar för framtida avtal med 

Samverkande system stämts av och analyserats. Bilden visar de olika delarna som ingår i 

utredningen. 

 

Utöver detta ska avtalsnivån rymmas inom Trafikverkets anslag för trafikavtal. 

Analysresultaten till de olika delarna redovisas i kapitel 3 (tillgänglighetseffekter), kapitel 4 

(kommersiella förutsättningar) och kapitel 8 (övriga villkor). I kapitel 9 och 10 visas hur 

trafiken bidrar till de Transportpolitiska och de regionala målen. 

Detta kapitel sammanväger de olika delarna för att få en översikt inför arbetet med att ta 

fram ett förslag till utformning av ett nytt Samverkande system. 

 

Linjerna är redovisade med början längst i norr och går sedan söderut. I bilden innebär 

ofärgade celler att linjen med tydlighet klarar kravet/villkoret, gråmarkerat att det med 

tydlighet inte klaras och beige markering att linjen ger vissa tillgänglighetseffekter. 

Sammanställningen visar att linje 26, Sveg-Ånge som inte ingår i nuvarande avtal men som 

ingår i utredningen inte kan motiveras för avtal av två anledningar; dels på grund av brist på 

tillgänglighetseffekter och dels på grund av för låg kostnadstäckningsgrad. 

Av de linjer som ingår i nuvarande avtal är det tre linjer som inte ger tillgänglighetseffekter 

som motiverar avtal; linje 10, linje 53 och linje 17. Linje 21 och linje 331 ger 

tillgänglighetseffekter som motiverar avtal men dessa är förbättringar av befintliga 

resalternativ.  

tillgänglighets-

effekter

kommersiella 

förut-

sättningar

andel 

interregionalt 

resande

om trafiken är 

RKM:s ansvar

andel frekvent 

pendling            

kostnads-

täckningsgrad

Är linjen berättigad för avtal enligt bedömning av…

tillgänglighets-

effekter

kommersiella 

förutsättningar

andel 

interregionalt 

resande

om trafiken är 

RKM:s ansvar

andel frekvent 

pendling            

kostnads-

täckningsgrad

Linje 91 Linje 91 Linje 91 Linje 91 Linje 91 Linje 91

Linje 10 Linje 10 Linje 10 Linje 10 Linje 10 Linje 10

Linje 53 Linje 53 Linje 53 Linje 53 Linje 53 Linje 53

Linje 55 Linje 55 Linje 55 Linje 55 Linje 55 Linje 55

Linje 44 Linje 44 Linje 44 Linje 44 Linje 44 Linje 44

Linje 21 Linje 21 Linje 21 Linje 21 Linje 21 Linje 21

Linje 17 Linje 17 Linje 17 Linje 17 Linje 17 Linje 17

Linje 26 Linje 26 Linje 26 Linje 26 Linje 26 Linje 26

Linje 29 Linje 29 Linje 29 Linje 29 Linje 29 Linje 29

Linje 32 Linje 32 Linje 32 Linje 32 Linje 32 Linje 32

Linje 31 Linje 31 Linje 31 Linje 31 Linje 31 Linje 31

Linje 63 Linje 63 Linje 63 Linje 63 Linje 63 Linje 63

Linje 40 Linje 40 Linje 40 Linje 40 Linje 40 Linje 40

Linje 331 Linje 331 Linje 331 Linje 331 Linje 331 Linje 331

Linje 164 Linje 164 Linje 164 Linje 164 Linje 164 Linje 164

Linje 56 Linje 56 Linje 56 Linje 56 Linje 56 Linje 56

Linje 26* Linje 26* Linje 26* Linje 26* Linje 26* Linje 26*

* Ingår ej i nuvarande avtal men analyseras enligt önskemål.

Är linjen berättigad för avtal enligt bedömning av…
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12 Utformning av förslag till Samverkande system 

Sammanvägningen av utredningen visar att det finns motiv för att avtala följande 13 linjer i 

ett kommande nytt avtal för Samverkande system: 

Linje 91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal  
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13 Ersättningsnivå och avtalsperiod 

13.1 Ersättningsnivå 

Beräkningen av Trafikverkets ersättning utgår från nettokostnaden för respektive linje. På 

nettokostnaden appliceras den andel interregionalt resande exklusive frekvent pendling som 

bedömts per linje för att få fram den andel av nettokostnaden som Trafikverket ska ersätta. 

Andelarna redovisas i avsnitt 8.1. 

Andelen interregionalt resande exklusive frekvent pendling är den maximala andelen av 

nettokostnaden som Trafikverket får ersätta. 

 

 

 

Ett basutbud definieras som två dubbelturer per dag och ersättningsnivå kan alltså bli lägre 

om andelen för ett basutbud om två dubbelturer är lägre än andelen interregionalt resande 

exklusive frekvent pendling. 

 

Slutsatsen av analyser av basutbudet inklusive en specialanalys av linje 31, se bilaga 5, är att 

alla linjer bör ersättas med den maximala nivån för andel interregionala resor exklusive 

frekvent pendling. 

 

Nettokostnaden hämtas från den produktionsstatistik som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna enligt avtal redovisar till Trafikverket. Bedömningen av andel 

interregionalt resande baseras på såväl resvaneundersökningar som produktionsstatistik, se 

avsnitt 8.1. 

I beräkningen av nettokostnaden ingår kostnaderna för persontrafiken inklusive kostnader 

för förstärkning och intäkterna utgörs av biljettintäkter. Kostnader och intäkter för 

godshantering ingår inte och inte heller OH-kostnader. 

Förslaget i kapitel 12 innebär en total ersättningsnivå på 35 438 362 kr per år vilket är 

4 871 006 kr mer än i nuvarande avtal som ligger på 30 567 356 kr per år. 

 

I förslaget nämns att om det ekonomiska utrymmet inte räcker till är det linje 21 och linje 

331 som blir föremål för prioritering. Ersättningen för dessa linjer ligger tillsammans på 

3 973 320 kr vilket ger en total nivå på 31 465 042 kr per år om dessa inte ingår i avtalet. 

Ersättningsnivåerna per linje ser ut enligt: 

Nuvarande avtal 30 567 356 kr     

Förslaget 35 438 362 kr     

Skillnad 4 871 006 kr       

Ur Trafikverkets rutinbeskrivning för utredningar av trafikavtal: 

”I ett samverkansavtal bör Trafikverkets ersättningsnivå motsvara hela 

nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande, men 

andelen av nettokostnaden för trafiken får inte överstiga andelen 

interregionala personkilometer.” 
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Linje 26, Arjeplog-Skellefteå delas mellan BD och AC län och linje 40, Östersund – 

Örnsköldsvik delas mellan Z och Y län. Vid samma fördelningsnyckel som i nuvarande avtal 

mellan länen för dessa linjer fås följande fördelning av ersättningen mellan länen: 

 

Linje Sträcka
Förslagets 

ersättningsnivå

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 1 742 835        

10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå -                     

53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda -                     

55 Pajala – Överkalix – Luleå 3 202 482        

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 2 168 897        

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 2 038 823        

17 Arjeplog – Arvidsjaur – Långträsk – Piteå -                     

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 1 244 047        

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Bjurträsk – Skellefteå 1 150 524        

32 Skellefteå – Lycksele 1 522 397        

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 9 721 153        

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 2 472 232        

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 3 343 041        

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 1 934 497        

164 Östersund – Funäsdalen 2 881 400        

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 2 016 036        

26 Sveg - Ytterhogdal - Ånge -                     

35 438 362      

BD AC Y Z

1 742 835           

3 202 482           

2 168 897           

2 038 823           

746 428               497 618           

1 150 524        

1 522 397        

9 721 153        

2 472 232        

1 163 287        2 179 754        

1 934 497        

2 881 400        

2 016 036        

9 899 465           15 363 924      3 097 784        7 077 189        

35 438 362      

Fördelning mellan län
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13.2 Avtalsperiod 

Trafikverket avtalar även busslinjetrafik längs E45, sträckan Mora-Östersund-Gällivare. 

Lämpligt och önskvärt vore att införliva denna busslinjetrafik i avtalet för Samverkande 

system. Avtalet för busslinjetrafik längs E45 löper ut 2019-12-15. Trafikverket föreslår att 

avtalet för Samverkande system tecknas på två år vilket möjliggör gemensamt avtal från 

december 2019. 

 

Förutom att Trafikverket så snart som möjligt önskar införliva avtalet för busslinjetrafik 

längs E45 i Samverkande system finns andra motiv som talat för ett tvåårigt avtal. 

 Det finns långtgående planer på att trafikera södra delen av längs E45, Mora – 

Östersund med tåg istället för buss. Trafikverket anser det olämpligt att blanda tåg- 

och busstrafik i samma avtal. Om detta förslag kommer till stånd är det olämpligt 

att parterna är låsta i ett längre bussavtal. 

 Det pågående försöket med anropsstyrd anslutningstrafik till flygplats. Trafikverket 

ser ett behov av att utreda detta vidare och då i kombination med busslinjeutbudet i 

Samverkande system. Kanske finns det samordningseffekter? 

 Utredningen gick djupare i analysen än tidigare utredningar och då identifierades 

att det skulle kunna finnas andra linjer eller utbudsnivåer som skulle kunna ge bra 

tillgänglighetseffekter. Trafikverket har öppnat upp för en diskussion om att utreda 

om det kan finnas andra linjer eller anpassning/utökning av befintliga linjer som 

ger tillgänglighetseffekter på det interregionala resandet. För att hitta dessa behövs 

mer tid för utredning hos alla parter. Ett tvåårigt avtal ger förutsättningar för ett 

mer optimerat avtal inom en inte alltför lång framtid. 

 Förslaget innebär en relativt kraftig ekonomisk förändring för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som för de linjer som inte ingår i det nya 

avtalet har tecknat operatörsavtal som löper över olika långa perioder. Ett tvåårigt 

avtal ger den regionala kollektivtrafikmyndigheten möjlighet att justera dessa avtal 

om så skulle behövas. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Busslinjetrafik längs E45

Samverkande system

Samverkande system                 

inklusive busslinjetrafik längs E45
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14 Slutsatser 

Utredningens syfte är att ge ett underlag för beslut om Trafikverket bör ha ett fortsatt 

engagemang i busstrafiken i Samverkande system Norrland, när det nuvarande 

samverkansavtalet löper ut i december 2017 och om ett fortsatt engagemang befinns 

motiverat, ska utredningen även utmynna i ett förslag på utformning av trafik och avtalets 

omfattning. 

13 av de 16 linjer som ingår i nuvarande avtal föreslås ingå i ett nytt avtal. Förslaget innebär 

en ersättningsnivå på total 35 438 362 kr per år fördelat på 9 899 465 till BD län, 15 363 924 

kr till AC län, 3 097 784 kr till Y län och 7 077 189 kr till Z län. Totalt uppgår ersättningen till 

4 871 006 kr mer än nuvarande avtal. En stor del av den ökningen härrör till att linje 31 

föreslås ersättas med mer än basutbudet om två dubbelturer vilket är nivån på ersättningen i 

nuvarande avtal. 

 

 

Utredningen föreslår en avtalsperiod om två år. Främsta anledningen är att Trafikverket vill 

införliva avtalet för busslinjetrafik längs E45 i Samverkande system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuvarande avtal 30 567 356 kr     

Förslaget 35 438 362 kr     

Skillnad 4 871 006 kr       

Total 

ersättningsnivå
BD AC Y Z

35 438 362          9 899 465             15 363 924          3 097 784             7 077 189             
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Bilagor 

Bilaga 1 Befolkningsutvecklingen i norra Sverige 2005-2015 

De fyra nordligaste länen består av totalt 44 kommuner och år 2015 bodde 884 684 

personer i detta område. 30 procent bor i de fem största städerna; Umeå, Sundsvall, 

Östersund, Luleå och Skellefteå. Hälften av kommunhuvudorterna (observera att inte hela 

kommunerna avses) har färre än 3000 invånare. Befolkningsutvecklingen i regionen har 

varierat de senaste 10 åren och då även mellan de två femårsperioderna 2005-2010 

respektive 2010-2015, främst på grund av den stora mängden nyanlända. 

På länsnivå har den minskning i befolkning som skedde mellan åren 2005 och 2010 för 

Västernorrland, Jämtland och Norrbottens län vänt till att, för de två förstnämnda, under 

femårsperioden 2010-2015 passera även 2005 års nivå. Västerbottens län har ökat sin 

befolkning med någon procent per femårsperiod. År 2015 bor det nästan 4 500 fler personer 

i de fyra nordligaste länen än år 2005, en ökning med drygt 0,5 procent. 

30 av kommunerna har fått minskad befolkning i båda femårsperioderna och nio kommuner 

har fått ökad befolkning i båda perioderna. Förändringarna här ligger mellan minus nio och 

plus fem procent. Resterande fem kommuner har alla fått minskad befolkning i första 

perioden för att öka igen mellan åren 2010 och 2015. Sett över hela tioårsperioden utmärker 

sig Umeå kommun med en total befolkningsökning på nio procent – 10 238 nya Umebor på 

tio år! Även till Sundsvall, Luleå och Östersund har många flyttat under perioden; 3776, 

3446 respektive 2522 nya invånare. De ökar sin befolkningsmängd med fyra-fem procent. 

Åtta kommuner tappar mer än tio procent av sin befolkning mellan åren 2005 och 2015. 

Åsele och Sorsele ligger högst med 15 respektive 14 procent. Största minskning av antal 

invånare har Strömsund, Kalix, Sollefteå och Ånge där det år 2015 bor cirka 1200 personer 

färre än år 2005. 

På tätortsnivå ser vi ännu större variationer och en delvis annan bild. Här kan en ökning av 

befolkningen även hittas hos några mindre orter som Överkalix och Hammarstrand medan 

Luleå minskar sin tätortsbefolkning med fyra procent. Enbart åtta tätorter minskar sin 

befolkning i båda femårsperioderna, 11 tätorter har ökat sin befolkning och 25 tätorter har 

antingen först tappat och sedan ökat eller vise versa. 18 tätorter har, i likhet med 

kommunerna först tappat befolkning och sedan ökat medan sju tätorter har i första 

femårsperioden ökat sin befolkning en aning för att mellan 2010 och 2015 tappa igen. Sett 

över hela tioårsperioden utmärker sig tätorterna Haparanda och Gällivare med 40 

respektive 22 procents ökning. Sett till antal nya tätortsbor hittar vi inte oväntat Sundsvall, 

Umeå och Östersund med 8262, 7606 respektive 6010 nya invånare från 2005 till 2015. 

Även Örnsköldsvik och Skellefteå är populära med 3876 och 3091 nya invånare. Procentuellt 

har dessa fem sistnämnda tätorter fått en befolkningsökning mellan 10 och 17 procent. 

Störst minskning i andel av befolkningen har tätorterna Sollefteå och Åsele som tappar 13 

respektive 12 procent mellan åren 2005 och 2015. 
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Blåmarkerade kommuner är de som av Trafikverket är utpekade som prioriterade för avtal. 

De blåmarkerade tätorterna är målpunkter i några av tillgänglighetskriterierna. 28 av de 33 

prioriterade kommunerna har fått en minskad befolkning mellan åren 2005 och 2015. 

Jämtlandskommunerna Krokom, Åre och Östersund har ökat liksom Piteå och Kiruna i 

Norrbottens län. 

  

Utv. Utv.

2005 2010 2015 05-15 2005 2010 2015 05-15

Ånge Ånge 2956 2872 2889 -2% 10693 10058 9495 -11%

Timrå Timrå 10204 10443 10495 3% 17743 17964 18019 2%

Härnösand Härnösand 18003 17556 18426 2% 25243 24648 25008 -1%

Sundsval l Sundsvall 49344 50712 57606 17% 94000 95794 97776 4%

Kramfors Kramfors 6235 5990 6582 6% 20139 18961 18363 -9%

Sollefteå Sol lefteå 8530 8562 7399 -13% 21000 20285 19786 -6%

Örnsköldsvik Örnsköldsvik 28617 28991 32493 14% 54969 55058 55599 1%

123889 125126 135890 9,7% 243787 242768 244046 0,1%

Ragunda Hammarstrand 1061 1052 1116 5% 5822 5593 5405 -7%

Bräcke Bräcke 1566 1651 1559 -0,4% 7217 6886 6463 -10%

Krokom Krokom 2087 2277 1953 -6% 14112 14484 14776 5%

Strömsund Strömsund 3516 3589 3690 5% 12999 12189 11708 -10%

Åre Järpen 1439 1408 1539 7% 9901 10256 10578 7%

Berg Svenstavik 948 1004 916 -3% 7697 7355 7041 -9%

Härjedalen Sveg 2633 2547 2543 -3% 10882 10420 10237 -6%

Östersund Östersund 43796 44327 49806 14% 58439 59427 60961 4%

57046 57855 63122 10,7% 127069 126610 127169 0,1%

Nordmaling Nordmal ing 2619 2546 2671 2% 7493 7128 7071 -6%

Bjurholm Bjurholm 987 968 1000 1% 2573 2446 2455 -5%

Vindeln Vindeln 2356 2333 2403 2% 5757 5516 5385 -6%

Robertsfors Roberts fors 2010 2004 2030 1% 7044 6846 6779 -4%

Norsjö Nors jö 2102 2051 2057 -2% 4460 4297 4174 -6%

Malå Malå 2089 2050 2043 -2% 3423 3282 3118 -9%

Storuman Storuman 2255 2207 2188 -3% 6519 6128 5933 -9%

Sorsele Sorsele 1288 1277 1175 -9% 2918 2748 2503 -14%

Dorotea Dorotea 1571 1543 1491 -5% 3084 2874 2745 -11%

Vännäs Vännäs 4100 4118 4373 7% 8436 8424 8580 2%

Vilhelmina Vi lhelmina 3633 3657 3572 -2% 7344 7128 6848 -7%

Åsele Åsele 1941 1798 1706 -12% 3334 3056 2831 -15%

Umeå Umeå 75643 79594 83249 10% 110705 115229 120943 9%

Lycksele Lycksele 8597 8513 8545 -1% 12719 12408 12177 -4%

Skel lefteå Skellefteå 32425 32775 35516 10% 71900 71681 72042 0,2%

143616 147434 154019 7,2% 257709 259191 263584 2,3%

Arvidsjaur Arvids jaur 4644 4635 4655 0,2% 6826 6544 6447 -6%

Arjeplog Arjeplog 1947 1977 1822 -6% 3168 3174 2887 -9%

Jokkmokk Jokkmokk 2976 2786 2794 -6% 5517 5182 5070 -8%

Överkalix Överkal ix 946 975 1036 10% 3874 3626 3405 -12%

Kalix Kal ix 7312 7299 7495 3% 17489 16744 16260 -7%

Övertorneå Övertorneå 1965 1917 1906 -3% 5227 4823 4591 -12%

Pajala Paja la 1985 1958 2032 2% 6809 6310 6208 -9%

Gällivare Gäl l ivare 8480 8449 10362 22% 19045 18443 18127 -5%

Älvsbyn Älvsbyn 5042 4967 4976 -1% 8638 8335 8189 -5%

Luleå Luleå 45467 46607 43574 -4% 72753 74171 76199 5%

Piteå Piteå 22650 22913 23067 2% 40851 40894 41585 2%

Boden Boden 18680 18277 16830 -10% 28178 27420 27926 -1%

Haparanda Haparanda 4778 4856 6679 40% 10166 10053 9793 -4%

Kiruna Kiruna 18154 18148 17037 -6% 23094 22916 23198 0,5%

145026 145764 144265 -0,5% 251635 248635 249885 -0,7%

469577 476179 497296 6% 880200 877204 884684 0,5%

Västernorrlands län:

Jämtlands län:

Västerbottens län:

Norrbottens län:

Alla fyra nordligaste länen:

Befolkning i tätorten Befolkning i kommunenKommun Tätort
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Bilaga 2 Resvaneundersökningar 

Hösten 2015 genomfördes resvaneundersökningar för 9 av de 16 linjer som ingår i 

nuvarande Samverkande system: 

Linje 10, Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63, Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Totalt antal resande och antal personkilometer år 2014 för dessa linjer, ses i tabellen nedan. 

Begreppet personkilometer kommer förkortas fortsättningsvis med pkm. 

 

Hur resandet ser ut avseende typ, längd och fördelning på ärenden etc. är ett viktigt 

underlag till Trafikverkets utredning om eventuellt fortsatt avtal och i vilken utsträckning 

och form utbudet för de olika linjerna bör avtalas för att få störst effekt. I tabellerna nedan 

har ett urval av resultaten från RVU:erna sammanställts. De analyseras inte på djupet här 

utan avser att vara ett underlag och stöd till utredningen, bland annat i behovsanalysen 

(kapitel 3) och i avstämningen mot de villkor som ställs för Trafikverkets trafikavtal (kapitel 

8). 

Det är viktigt att inte dra för stora eller direkta slutsatser på en undersökning baserad på 

urval. Även om undersökningen gjorts en relevant tidsperiod, har fördelats över många turer 

och svarsfrekvenserna för de flesta linjerna är relativt god så kan man omöjligt få en 

komplett och exakt bild av resandet. Materialet ger dock vissa indikationer och en bild av 

resandet och dess mönster som tillsammans med statistik och svar från 

kundundersökningen ger ett bra underlag för utredningen. 

Resor och pkm
Totalt antal resor 

(2014)

Totalt antal pkm 

(2014)

Linje 10 32 327 4 179 232

Linje 55 26 170 3 039 073

Linje 44 58 757 5 642 311

Linje 26 39 495 3 512 914

Linje 31 107 096 14 249 550

Linje 63 27 873 3 479 036

Linje 40 74 863 5 267 157

Linje 331 18 292 1 606 208

Linje 56 12 379 984 049
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Linje 55, linje 63 och linje 331 utmärker sig med stora andelar pkm för interregionala resor; 

85, 83 respektive 91 procent. Motsatt ser vi att linje 44 och linje 40 är de som har lägst 

andelar pkm för interregionalt resande med 33 respektive 30 procent. Det är också de linjer, 

tillsammans med linje 56 som har störst andelar frekvent skol- eller arbetsresependling. Alla 

linjer utom linje 26, linje 63 och linje 331 har övervägande andel pkm inom trafikåtagandet; 

mellan 64 och 79 procent. Linje 331 har störst andel interregionalt resande trots att den är 

kortast. Detta för att den används i princip uteslutande för ändpunktsresande och fungerar 

som anslutningslinje till fortsatt långväga resande med tåg eller flyg från Sundsvall. Hela 76 

procent av resorna på linje 331 har målpunkt i annat län. 

 

Resandets storlek Linje 10 Linje 55 Linje 44 Linje 26 Linje 31 Linje 63 Linje 40 Linje 331 Linje 56

Andel interregionala 

resor
40 % 57 % 18 % 31 % 40 % 54 % 10 % 70 % 45 %

Andel pkm för 

interregionala resor
59 % 85 % 33 % 53 % 50 % 83 % 30 % 91 % 69 %

Andel frekventa skol- 

eller 

arbetspendlingsresor

9 % 11 % 33 % 16 % 18 % 13 % 41 % 13 % 35 %

Andel pkm för frekvent 

skol- eller 

arbetspendling

5 % 3 % 25 % 10 % 13 % 6 % 27 % 3 % 22 %

Andel pkm inom 

trafikåtagandet
74 % 70 % 73 % 42 % 72 % 55 % 79 % 40 % 64 %

Andel pkm utom 

trafikåtagandet
26 % 30 % 27 % 58 % 28 % 45 % 21 % 60 % 36 %

Andel resor med 

startpunkt i  annat län
12 % 20 % 21 % 45 % 31 % 11 % 33 % 54 % 28 %

Andel  resor med 

målpunkt i  annat län
31 % 48 % 27 % 38 % 36 % 22 % 17 % 76 % 18 %

Ärendefördelning                            

(andel av pkm)
Linje 10 Linje 55 Linje 44 Linje 26 Linje 31 Linje 63 Linje 40 Linje 331 Linje 56

Till/från 

skola/utbildning
15 % 17 % 18 % 31 % 16 % 10 % 34 % 21 % 51 %

Till/från arbetsplats 10 % 9 % 15 % 10 % 15 % 9 % 14 % 4 % 10 %

Resa i arbetet 4 % 5 % 6 % 8 % 15 % 13 % 5 % 11 % 8 %

Nöje-, fritids- eller 

besöksresa
42 % 44 % 42 % 33 % 36 % 58 % 31 % 55 % 27 %

Till/från turistmål 0 % 4 % 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Inköp-, service- eller 

kulturresa
2 % 10 % 8 % 7 % 1 % 3 % 10 % 2 % 2 %

Till  universitetssjukhus 11 % 3 % 6 % 1 % 11 % 4 % 4 % 1 % 0 %

Annat ärende 8 % 2 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 5 % 2 %
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Tabellen ovan visar att tyngdpunkten av resandet på linjerna utgörs av nöje-, fritids- eller 

besöksresor därefter följer resor till/från skola och arbete. Linje 56 utmärker sig genom att 

ha 51 procent andel av pkm som är resor till/från skola/utbildning. 

Linje 10 och linje 31 har båda 11 procent andel av pkm som är resor till universitetssjukhus 

medan övriga linjer har marginella andelar av detta resärende. Linje 31 går till/från Umeå 

där universitetssjukhuset finns så dess höga andel går att förklara. Att linje 10 har så hög 

andel beror troligen på att resenärerna trott att frågan avsett Sunderby sjukhus (ligger 

mellan Boden och Luleå), som är länssjukhus för Norrbotten och har specialistsjukvård. 

Linje 10 Kiruna – Gällivare – Överkalix – Luleå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. Intressant för denna sträcka är att 

tågalternativ finns för relationerna Kiruna, Gällivare och Luleå. Trafikverket avtalar om 

både nattågstrafik och dagtågstrafik på Malmbanan. 

 

 

Hela 21 procent väljer tåget istället för en annan avgång med busslinjen som 14 procent 

skulle välja. Tåget är ett alternativ för ca en femtedel av resenärerna på linje 10. Att enbart 9 

procent skulle avstå från att resa är en låg andel jämfört de övriga linjerna i 

resvaneundersökningen. 

 

 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 43 % 61 %

Flyg 1 % 2 %

Tåg 21 % 26 %

Annat färdsätt 1 % 2 %

Avstått från att resa 7 % 9 %

Annan avgång med 

samma busslinje
14 %  -

Annan busslinje 13 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Gällivare 26 % 26 %

Kiruna 24 % 25 %

Luleå 18 % 23 %

Överkalix 10 % 8 %

Svappavaara 6 % 3 %

Töre 6 % 8 %

Övriga hållplatser 10 % 7 %
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Vad gäller hållplatser som används bör här noteras att Överkalix (med endast ca 3500 

invånare) utgör 10 procent av på- och avstigande för linje 10. 

Linje 55, Pajala – Överkalix – Luleå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan.  

 

Till skillnad från linje 10 finns här inget tågalternativ men i vissa relationer finna andra 

busslinjer vilket 15 procent skulle välja. Om inte busstrafik fanns tvingas månta resenärer 

att ta bilen; 76 procent vilket är absolut högst andel bland undersökta linjer. Till den stora 

andelen som skulle valt annat färdsätt om avgången inte fanns (19 procent) hittas ingen 

tydlig förklaring. 

 

Resultatet över vilka hållplatser som används mest är inte oväntat. 

Linje 44, Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. För resenärer som ska till/från 

Gällivare finns här, i likhet med linje 10, ett tågalternativ. Även Jokkmokksresenärer kan 

använda tåget med buss till/från Murjek. 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 36 % 76 %

Flyg 4 % 4 %

Tåg 1 % 1 %

Annat färdsätt 19 % 4 %

Avstått från att resa 8 % 15 %

Annan avgång med 

samma busslinje
16 %  -

Annan busslinje 15 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Luleå 40 % 46 %

Pajala 18 % 28 %

Överkalix 11 % 9 %

Korpilombolo 9 % 8 %

Råneå 8 % 2 %

Töre 5 % 2 %

Övriga hållplatser 8 % 4 %
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Linje 44 har en låg andel interregionala resor. Det tyder på att många reser delsträckorna 

Gällivare – Jokkmokk eller Boden – Luleå som båda är kortare än 100 km. Att en stor andel 

väljer annan avgång eller annan busslinje om inte avgången finns talar också för detta då det 

är på dessa delsträckor bussalternativ finns. Om bussalternativ inte finns väljer så många 

som 20 procent att avstå från att resa. 

 

Tabellen ovan visar att resandet är fördelat på flera orter längs linjens sträckning vilket 

tydliggör att linjen bland annat används för kortare, regionala resor. Linjen kan inte ersättas 

av tåg då dessa orter då skulle missa kollektivt utbud. 

 

Linje 26, Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. Även för denna sträcka saknas 

tågalternativ förutom anslutning i Jörn till stambanans trafik. Flyg finna i Arvidsjaur så för 

vissa resor kan det vara ett alternativ men här finns istället ett flertal bussalternativ i olika 

sträckningar. 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 46 % 69 %

Flyg 0 % 1 %

Tåg 6 % 9 %

Annat färdsätt 0 % 1 %

Avstått från att resa 6 % 20 %

Annan avgång med 

samma busslinje
24 %  -

Annan busslinje 17 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Jokkmokk 22 % 26 %

Boden 18 % 15 %

Luleå 14 % 16 %

Gällivare 13 % 14 %

Harads 9 % 6 %

Porjus 7 % 7 %

Vuollerim 5 % 4 %

Sunderby sjukhus 3 % 3 %

Malmberget 3 % 3 %

Övriga hållplatser 6 % 5 %
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Att flera bussalternativ finns syns även i undersökningen genom att 19 procent av 

resenärerna skulle valt annan linje om denna inte gick. Om inte busstrafik fanns alls är man 

i stort hänvisad till bil. Hela 23 procent skulle i detta fall ha avstått helt från att resa vilket är 

en av det största andelarna bland de undersökta linjerna. 

 

Förutom Skellefteå och Arvidsjaur är det många som stiger av och på i Jörn. En trolig 

anledning är kopplingen till tågtrafiken på stambanan. Linjen har också relativt stora 

andelar resor som startar respektive slutar i annat län (45 respektive 38 procent), vilket kan 

vara en indikation på koppling till tågtrafiken, men även till annan busstrafik, främst i 

Skellefteå. 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 37 % 61 %

Flyg 5 % 5 %

Tåg 1 % 2 %

Annat färdsätt 5 % 9 %

Avstått från att resa 14 % 23 %

Annan avgång med 

samma busslinje
18 %  -

Annan busslinje 19 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Skellefteå 32 % 35 %

Arvidsjaur 24 % 27 %

Jörn busstation 14 % 9 %

Jörn järnvägsstation 10 % 7 %

Arjeplog 10 % 16 %

Glommersträsk 4 % 3 %

Boliden 4 % 3 %

Abborrträsk Konsum 1 % 0 %

Radnejaur 0 % 0 %

Ö Långträsk 0 % 0 %

Norrmalm 0 % 0 %
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Detta är en lång linje i en sträckning längs vilken olika typer av resbehov finns. Mellan 

Lycksele/Vännäs och Umeå finns tågalternativ och något bussalternativ men längre västerut 

finns inga kollektiva resalternativ. Att så många som 17 procent av resenärerna skulle välja 

tåg som alternativ tyder på en koncentration av resande mellan Lycksele och Umeå. Viktigt 

är dock att notera att hela 32 procent skulle välja en annan avgång med busslinjen och bara 

39 procent skulle välja bil. Det är olikt många andra linjer där bilandelen ofta ligger på den 

dubbla bussandelen. 

 

Hållplatssiffrorna talar samma språk; det är Lycksele och Umeå som har flest på- och 

avstigande men orterna i linjens västra delar har alla en viss andel resor och tillsammans 

utgör deras andel av pkm något som bör noteras i utredningen. Här finns ett resbehov och 

en efterfrågan. 

Linje 63, Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. Linje 63 används ofta i 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 39 % 60 %

Flyg 2 % 1 %

Tåg 17 % 19 %

Annat färdsätt 0 % 1 %

Avstått från att resa 7 % 19 %

Annan avgång med 

samma busslinje
32 %  -

Annan busslinje 4 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Lycksele 33 % 31 %

Umeå 23 % 28 %

Storuman 18 % 16 %

Slussfors 6 % 5 %

Tärnaby 5 % 7 %

Hemavan 4 % 8 %

Gunnarna 4 % 2 %

Granö 3 % 1 %

Forsmark 2 % 1 %

Övriga hållplatser 2 % 1 %
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kombination med linje 45 för att komma från inlandet ut till kusten och Umeå. Även om det 

inte finns tåg mellan Dorotea och Umeå är det många resenärer från Östersund som 

därifrån har såväl tåg- som flygalternativ (via andra orter). 

 

Att så stor andel som 24 procent skulle välja tåg om inte avgången fanns tyder på att det är 

många resenärer till och från Östersund som använder linje 63. Längs sträckan finns även 

andra busslinjer vilket också avspeglas i undersökningen genom att 18 procent skulle 

använda annan busslinje och endast 2 procent skulle avstå från att resa, vilket är den lägsta 

andelen av alla linjer. 

 

Det är de väntade orterna som har flest på- och avstigande. Kanske något få i Åsele som 

ändå har ca 2800 invånare och där byte till linjer mot Lycksele och Vilhelmina kan göras. 

Linje 40, Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 28 % 50 %

Flyg 3 % 4 %

Tåg 24 % 37 %

Annat färdsätt 0 % 0 %

Avstått från att resa 2 % 8 %

Annan avgång med 

samma busslinje
26 %  -

Annan busslinje 18 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Umeå 40 % 41 %

Dorotea 24 % 38 %

Vännäs 18 % 9 %

Bjurholm 11 % 6 %

Åsele busstation 5 % 5 %

Fredrika väg 92 2 % 2 %

Storberget 0 % 0 %
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Linje 40 har låg andel interregionala resor, 30 procent, och är den linje som har störst andel 

skol- och arbetspendlare, 34 procent. Båda delsträckorna Hammarstrand – Östersund och 

Sollefteå – Örnsköldsvik är under 100 km. Den senare har inga andra bussalternativ men 

det har sträckorna närmast Östersund varför linjen med stor sannolikhet har stor tyngd av 

sitt resande där genom att undersökningen visar att 20 procent skulle välja annan busslinje 

om denna avgång inte gick. 

 

Att Hammarstrand har större andel av resandet än Örnsköldsvik talar för resonemanget 

ovan. 

Linje 331, Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 30 % 55 %

Flyg 1 % 1 %

Tåg 8 % 10 %

Annat färdsätt 2 % 7 %

Avstått från att resa 12 % 7 %

Annan avgång med 

samma busslinje
28 %  -

Annan busslinje 20 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Östersund busstation 40 % 41 %

Sollefteå resecentrum 24 % 38 %

Hammarstrand busstation 18 % 9 %

Örnsköldsvik resecentrum 11 % 6 %

Stugun 5 % 5 %

Bispgården resecentrum 2 % 2 %

Långsele järnvägsstation 0 % 0 %
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Linje 331 är den linje som har absolut störst andel interregionala resor samt start- och 

målpunkter i annat län, vilket beror på att tidtabellen har direkt koppling till tågtrafik i 

Sundsvall. Alternativet till denna busslinje är att åka buss och tåg via Kramfors vilket tydligt 

syns i undersökningens resultat där såväl tåg som annan busslinje får höga andelar. 

 

Siffrorna över vilka hållplatser som används bekräftar bilden av ett ändpunktsresande; det 

är Sollefteå – Sundsvall som är den stora resrelationen. 

Linje 56, Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Tabellen nedan visar hur resenärerna svarat att de skulle resa om inte den aktuella avgången 

fanns samt om det inte fanns busstrafik alls på sträckan. Linje 56 är en linje med stor andel 

pendlingsresor och där hela 51 procent av resorna är till/från skola/utbildning. 

 

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 27 % 52 %

Flyg 1 % 3 %

Tåg 16 % 20 %

Annat färdsätt 2 % 9 %

Avstått från att resa 7 % 16 %

Annan avgång med samma 

busslinje
18 %  -

Annan busslinje 28 %  -

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Sollefteå 37 % 41 %

Sundsvall 33 % 42 %

Långsele 13 % 8 %

Övriga orter 16 % 9 %

Alternativa färdsätt
Om aktuell avgång 

inte fanns

Om busstrafik         

inte fanns

Bil 33 % 44 %

Flyg 2 % 3 %

Tåg 0 % 1 %

Annat färdsätt 33 % 5 %

Avstått från att resa 26 % 47 %

Annan avgång med samma 

busslinje
24 %  -

Annan busslinje 15 %  -
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På linje 56 är det anmärkningsvärt att hela 47 procent skulle avstå från att resa om 

busstrafik inte fanns. En förklaring kan vara den stora andelen skolresor (51 procent) och att 

36 procent av de tillfrågade är under 19 år. Det finns inga andra kollektiva resalternativ och 

om en stor andel av resenärerna saknar körkort eller tillgång till bil så står de utan 

alternativ. 

 

Till största delen används linje 56 för resor längs hela linjens sträckning, d v s Ljusdal – 

Sveg, vilket inte är oväntat då orterna som passeras är små. 

  

På- och avstigande
Procent av antal 

resor per år

Procent av antal 

pkm per år

Sveg järnvägsstation 42 % 46 %

Ljusdal 32 % 40 %

Ytterhogdal 9 % 6 %

Älvros 8 % 3 %

Färila 7 % 3 %

Vänsjö 2 % 2 %

Kårböle 1 % 0 %

Solnan 0 % 0 %
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Bilaga 3 Tillgänglighetsmodellen och dess åtta kriterier 

Tillgänglighetsmodell 

Som en grund för analys om vilka åtgärder som behövs bedömer Trafikverket 

tillgängligheten till olika interregionala resmål i en tillgänglighetsmodell som kallas Reskoll. 

Modellen bygger på Samtrafikens databas och uppdateras en gång per år. Samtliga 

tidtabeller för en höstvecka, vecka 41, används i modellen. I modellen jämförs 

resmöjligheterna för enskilda kommuner med de kriterier som beskrivs nedan. 

Utgångspunkten är normalt en central punkt i kommunhuvudorten, men det går att mäta 

tillgängligheten från vilken hållplats som helst. Detta används i de fall tillgängligheten 

behöver mätas från någon annan del av kommunen. Hittills har det främst handlat om 

turistorter som inte utgör kommunhuvudort. Resultatet redovisas både på karta och i 

tabeller. 

Kriterier för interregional tillgänglighet 

Kriterierna är framtagna i en process under flera år med flera utredningar. Till 

utredningarna har varit kopplat en referensgrupp som lämnat synpunkter på föreslagna 

kriterier. 

Referensgruppen har innehållit både statliga och regionala representanter. I den senaste 

omgången innehöll referensgruppen representanter för Trafikanalys, Tillväxtanalys, 

Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, trafikhuvudmän, Länsstyrelser/regioner, Tillväxtverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket. Tillgänglighetsanalyserna har sedan 

automatiserats i en datamodell kallad ResKoll. I samband med automatiseringen har vissa 

preciseringar gjorts av kriterierna med t ex gränser för när resan kan göras. 

Kriterium 1: Till Stockholm  

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm (ej 

Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar så att man är 

framme före 10:00 och kan resa hem efter 16:00. Restiden ska inte vara längre än fyra 

timmar. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm 

(ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar. Restiden ska 

inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 2: Från Stockholm 

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till 

kommunen med vistelsetid minst sex timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man 

ska kunna resa ut efter 06:00 och vara tillbaks före 24:00. Restiden ska inte vara längre än 

fyra timmar. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till varje 

kommun med vistelsetid minst fyra timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man ska 

kunna resa ut efter 06:00 och vara tillbaks före 24:00. Restiden ska inte vara längre än fem 

timmar.  
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Kriterium 3: Internationella resor 

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta sig till 

någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardemoen eller Vaernes på vardagar 

med en ankomsttid senast 08:30. Resan ska inte behöva starta tidigare än 06:00. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta 

sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller Gardemoen på vardagar 

med en ankomsttid senast 09:00. Resan ska inte behöva starta tidigare än 04:00.  

I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten för både god och 

acceptabel tillgänglighet ska ske senast 24:00. För god tillgänglighet ska återresan från 

flygplatsen inte börja tidigare än 17:00 och för acceptabel tillgänglighet ska återresan inte 

börja tidigare än 15:00. 

Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ 

Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Linköping, 

Köpenhamn, Oslo eller Trondheim.  

God tillgänglighet (grön färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på 

förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sju dagar per vecka. Från varje kommun 

analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst 

resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än tre timmar. Krav på fyra timmars 

vistelsetid mellan 10:00 och 18:00. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på 

förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sex dagar per vecka. Från varje kommun 

analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst 

resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Krav på fyra timmars 

vistelsetid mellan 10:00 och 18:00. 

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

Kriterium 5: Region-/universitetssjukhus 

Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala, Örebro, 

Linköping, Göteborg, Malmö och Lund.  

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus som 

man tillhör sju dagar i veckan med ankomst före 12:00 och avresa efter 16:00. Restiden från 

varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre än tre timmar. 

Resan får inte starta före 03:00.  

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus 

som man tillhör fem dagar i veckan med ankomst före 12:00 samt med avresa efter 16:00. 

Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre än 

fyra timmar. Resan får inte starta före 03:00. 

Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 
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God tillgänglighet (grön färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst tio av de 23 

orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16:00 och till orten på söndag efter 

12:00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar.  

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst fem av de 23 

orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16:00 och till orten på söndag efter 

12:00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 7: Andra större städer 

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst tre 

kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på max tre 

timmar.  

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst 

två kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på max 

fyra timmar.  

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

I modellen har preciserats att tur- och returresa ska se under samma dag. 

Kriterium 8: Besöksnäring 

God tillgänglighet (grön färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå huvudorten i 

kommunen med maximalt 5 timmars restid. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå 

huvudorten i kommunen med maximalt 7 timmars restid.  

I modellen har preciserats att avresan ska ske tidigast klockan 06:00.  

Kriteriet mäter möjligheten att resa långa sträckor mellan olika delar av landet och avser 

besöksnäring i vid mening, inte bara turism. Kriteriet kan vid behov användas för annan ort 

än huvudorten om väsentliga delar av kommunens besöksnäring är lokaliserad där.  

Generell anmärkning 

Generellt gäller för alla kriterier att i det fall kommunen i sig är en målpunkt, räknas 

kriteriet som uppfyllt eller, i kriterium 6 och 7, uppfyllt för en av de målpunkter som krävs 

för att kriteriet som helhet ska vara uppfyllt.9 

  

                                                           
9 Tillgänglighet handlar om att nå vissa funktioner. Om det som behöver nås finns i hemkommunen behövs ingen resa till en 

annan kommun för att nå det. 
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Bilaga 4 Tidtabeller 

Tidtabeller för busslinjer i Samverkande system. I utredningen har utbudet hösten 2015 

använts. De flesta tidtabellerna nedan avser dock 2016 men utbudet är snarlikt om inte 

nästan detsamma. Man får en bra bild över hur linjer trafikerar över dygnet. I likhet med 

övriga rapporten redovisas linjerna norrifrån och söderut. 

Tidtabellen för linje 91 avser perioden 2016-02-15 till 2016-09-28 

  

Tidtabellen för linje 10 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 53 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 55 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 

  

Tidtabellen för linje 44 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 21 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 17 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 26 avser perioden 2016-06-20 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 29 avser perioden 2015-12-13 till 2016-12-10 

   

Tidtabellen för linje 32 avser perioden 2015-12-13 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 31 avser perioden 2016-08-02 till 2016-08-19 
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Tidtabellen för linje 63 avser perioden 2015-12-13 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 40 avser perioden 2016-08-02 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 331 avser perioden 2015-12-13 till 2016-09-06 

 

Tidtabellen för linje 164 avser perioden 2015-12-13 till 2016-12-10 
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Tidtabellen för linje 56 avser perioden 2015-12-13 till 2016-12-10 

 

Tidtabellen för linje 26 avser perioden 2016-04-25 till 2016-12-10 
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Bilaga 5 Utbudsanalys för linje 31 

Krävs mer än basutbud för att få tillräckliga tillgänglighetseffekter av linje 31? 

 

Ur rutinbeskrivningen för utredningar av trafikavtal: 

”I ett samverkansavtal bör Trafikverkets ersättningsnivå motsvara hela nettokostnaden för 

ett basutbud för interregionalt resande, men andelen av nettokostnaden för trafiken får inte 

överstiga andelen interregionala personkilometer.” 

Ett basutbud definieras som två dubbelturer per dag. För linje 31 måste en annan 

bedömning göras. Detta för att linjen är 376 km lång, har tre gånger så stort utbud som 

övriga linjer (1 579 464 produktionskilometer jämfört den näst största linje 40 som har 

569 783 produktionskilometrar). Linje 31 försörjer ett flertal kommuner/orter och 

funktioner. Linjen är upplagd som en linje efter att tidigare varit flera linjer. Den innehåller 

därför ett flertal turvarianter i olika sträckningar. Ett sätt att se det är att linje 31 skulle 

kunnat vara två (eller flera) separata linjer som var och en ger tillräckliga effekter med två 

dubbelturer och vilka då skulle ha ersatts för ett basutbud. Gränsen att Trafikverket inte 

ersätter mer än andelen interregionalt resande ska fortfarande så klart gälla. Andel 

interregionalt resande för linje 31 ligger på 53 procent. 

   

Linje 10 och linje 53 är också relativt långa men de passerar/försörjer inte lika många 

kommuner. Dessa linjer ger inte heller tillgänglighetseffekter som motiverar avtal varför 

särskild analys av dem är överflödig. Övriga linjer i utredningen är mellan 112 och 271 km 

långa. Alla övriga linjer trafikerar i princip med ett basutbud kompletterat med någon/några 

enkel- eller dubbelturer någon dag. 

I nuvarande avtal ersätter Trafikverket RKM linje 31 mot ett basutbud om två dubbelturer 

per dag. 

Det utbud som RKM väljer att trafikera linje 31 med ger stora tillgänglighetseffekter för flera 

kommuner. En separat analys gjordes för att se vilka och hur många turer av linje 31:s utbud 

som modellen använde till de olika effekterna. 

Nedan visas en bild över de tillgänglighetseffekter som linje 31 ger. Analysen över antal turer 

visar att med ett basutbud om två dubbelturer (en måndag till fredag; Umeå-Storuman och 

Tärnaby-Umeå och en på lördagar; Umeå-Storuman och Storuman-Lycksele) fås de fyra 

färgförändringarna; två i Malå (K5 och K7) och två i Storuman (K4 och K5) samt två 

betydande effekter; en i Storuman (K7) och en i Sorsele (K6). Se gröna ringar. Med 

ytterligare två enkelturer fås ytterligare tre betydande effekter i Storuman (K1, K3 och K6). 

Se blå ringar. För de återstående betydande effekterna i K4 för Sorsele och Malå kräv en 
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enkeltur på lördagar från Umeå. För att uppnå alla effekter som redovisas nedan för linje 31 

krävs alltså något mer än 3 dubbelturer. 

 

Slutsatsen är att det är relevant med ersättning för ett utbud om minst tre dubbelturer för 

linje 31. Analysen visar också att andelen för tre dubbelturer hamnar på 53 procent av 

utbudet i tidtabellen, det vill säga samma andel interregionalt resande som Trafikverket 

maximalt får ersätta. Detta innebär att den maximala ersättningsnivån för andel 

interregionalt resande slår igenom för beräkning av ersättning för linje 31 och är den som 

används i beräkningen. 

Bilden nedan visar alla effekter som respektive linje ger. Då fås en översikt över att linje 31 

täcker effekter motsvarande kanske två linjer jämfört med effekter från övriga linjer i 

utredningen. Den ger 14 effekter jämfört med sex som mest hos några av de övriga linjerna. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm
Internationella 

resor
Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Storuman
Hemresor 

samma dag 

ist f över natt.

2 h kortare 

restid til l  

flera fpl och 

hemresor 

från Arlanda 

samma dag 

ist f över natt.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-L.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-L.

Umeå kan 

åkas til l  på S. 

Hemresan på 

F blir på gul 

nivå.

Umeå blir 

ti l lgängligt  

M-F på gul 

nivå.

47 nya gula 

kommuner, 

från 5-39%.

Sorsele
Resor til l  

Umeå M-L.

Umeå kan 

åkas til l  på S. 

Hemresan på 

F blir på gul 

nivå.

Malå

29 min 

kortare restid 

hem från 

Umeå M-F 

samt 

hemresa på L.

Umeå blir 

ti l lgängligt   

M-F.

Umeå blir 

ti l lgängligt  

M-F på gul 

nivå.

Lycksele
Umeå blir 

ti l lgängligt   

på S.

Umeå blir 

ti l lgänligt L 

och S.

Linje 31
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm
Från 

Stockholm

Internatio-

nella resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet Större städer Besöksnäring

Linje 91 Kiruna - Narvik Kiruna Kiruna Kiruna

Linje 10 Kiruna - Luleå Kiruna

Linje 53 Kiruna - Haparanda

Överkalix Pajala Överkalix Pajala

Överkalix Överkalix

Linje 44 Gällivare - Luleå Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk

Arjeplog

Arvidsjaur Arvidsjaur

Sorsele

Älvsbyn Älvsbyn

Linje 17 Arjeplog - Piteå

Arjeplog Arjeplog Arjeplog

Arvidsjaur Arvidsjaur Arvidsjaur

Linje 29 Sorsele - Skellefteå Sorsele Sorsele Sorsele

Norsjö Norsjö Norsjö

Lycksele

Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman Storuman

Sorsele Sorsele

Malå Malå Malå

Lycksele Lycksele

Strömsund Strömsund

Dorotea Dorotea

Åsele

Linje 40 Östersund - Örnsköldsvik Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda Ragunda

Linje 331 Sundsvall - Sollefteå Sollefteå Sollefteå Sollefteå

Linje 164 Östersund - Funäsdalen Härjedalen Härjedalen Härjedalen

Linje 56 Sveg - Ljusdal Härjedalen Härjedalen

Linje 26* Sveg -Ånge

* Ingår ej i nuvarande avtal men analyseras enligt önskemål.

Linje 31

Linje 63

Hemavan - Umeå

Arvidsjaur - Luleå

Arjeplog - Skellefteå

Skellefteå - Lycksele

Dorotea - Umeå

Linje 55

Linje 26

Linje 21

Pajala - Luleå

Linje 32
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Trafikverket, 781 89  Borlänge 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 
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