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Förord

Under våren 2000 har vi arbetat med att ta fram denna rapport. Arbetet har till största delen
bedri-vits på SJ Resor i Stockholm. Rapporten är skriven som ett examensarbete för Luleå Tek-
niska Universitets och Kungliga Tekniska Högskolans civilingenjörsutbildningar i
samhällsbyggnadsteknik och väg- och vattenbyggnadsteknik.

Då detta arbete är utfört på uppdrag av SJ Resor finns det information som uppdragsgivaren ej
vill lämna ut av hänsyn till kommande upphandlingar. Nedan beskrivs kort de fyra delar som SJ
Resor bedömt vara olämpliga att publicera och därför är utelämnade. Följande kapitel berörs av
denna bearbetning.

Framtida trafikering
Beskriver fördelning mellan dag- och nattågstrafik, trafikförutsättningar för nattågen i form av
fordon, växling, godstågsströmmar, resandeströmmar och uppehållsmönster samt nio tänkbara
trafikeringsvarianter för nattågen på övre Norrland. De nio trafikeringsvarianterna utvärderas och
fyra väljs ut för att djupstuderas.

Produktion av valda upplägg
Beskriver hur produktion av de fyra valda uppläggen skall gå till i form av
vagnsammansättningar, terminalhantering, tidtabeller och omlopp. Bedömningarna grundar sig
på beräkningar av gångtider, uppehåll för möten, resandeprognoser, med mera.

Ekonomiska kalkyler
Visar kostnader i form av personal, fordon, underhåll, terminalhantering, banavgifter, energi,
försäljning, marknadsföring och administration, samt biljettintäkter.

Diskussion och slutsatser
Jämför de fyra olika förslagen och förordar hur SJ Resor bäst kan trafikera över Norrland med
nattågstrafik från år 2007 och framåt.
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Vid framtagandet av bakgrundsfakta, statistik, sakkunskaper med mera har vi varit behjälpta av
och skulle härmed vilja tacka följande personer för att de ställt upp:

Helena Braun SIKA
Ilja Cordi Examinator LTU
Karl Kottenhoff Järnvägsgruppen KTH
Hans Krutrök PRT, SJ (vår handledare)
Bo Lennart Nelldal Examinator KTH och PB, SJ
Björn Nilsson CPD, SJ
Göran Persson PRT, SJ
Börje Sundberg PRF, SJ
Björn Sundelin Rikstrafiken
Gerhard Troche Järnvägsgruppen KTH
Anders Wahlberg Banverket, Norra Banregionen

Vi skulle även vilja tacka Jan G. Forslund (CPR) och Lena Bjurinder (PRX) för att vi fått dispo-
nera ett rum på PR, SJ samt fått tillgång till den administrativa service i form av datorer, skri-
vare, kopiator, postfack, telefon med mera som har behövts i arbetet.

Vi hoppas att denna rapport kan komma till användning i SJs fortsatta arbete med nattågstrafiken
på övre Norrland och att den kan ge några nya infallsvinklar inför kommande upphandlingar.

Trevlig läsning!

            ___________________________           __________________________
Martin Modéer, KTH Dan Olofsson, LTU
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Sammanfattning
Botniabanan är ett av de största infrastrukturprojekten i Norrland på mycket länge och när järn-
vägen står klar år 2007 kommer förutsättningarna för person- och godstrafik se helt annorlunda
ut jämfört med idag. Godstrafikens kapacitetsproblem lindras kraftigt och restiderna för både
gods och resande kan minskas. Dessutom innebär banan att en viktig regional pulsåder utmed
den expansiva östersjökusten blir verklighet.

Nattågstrafiken på övre Norrland kännetecknas idag av bristande företagsekonomisk lönsamhet
och dålig konkurrenskraft gentemot flyget. Med Botniabanan förkortas restiden med ungefär två
timmar vilket innebär att nya marknader kan nås. Dessutom kommer snabbtågsnätet att byggas ut
till Umeå vilket betyder att nattågen på visa relationer får konkurrens från dagtåg och att markna-
den måste anpassas så att dag- och nattågstrafiken kompletterar varandra.

Det marknadsområde som har studerats i rapporten innefattar Norrbottens län, Västerbottens län,
Västernorrlands län samt Narvik i Norge och Torneå i Finland. Efter att ha studerat området med
avseende på, invånarantal, befolkningsprognoser, resandeströmmar, turism, säsongsvariationer,
flyglinjenät, busslinjenät, dagtågsmarknad och infrastruktursatsningar har bedömningen gjorts att
det finns potential att bedriva nattågstrafik år 2007 i ungefär samma omfattning som idag.

De kortare relationerna, där det också blir möjligt att resa med snabbtåg, till exempel Stock-
holm�Umeå och Göteborg�Sundsvall kommer troligen att få en större andel affärsresenärer än
idag, medan de längre relationerna kommer att bibehålla en mycket hög andel fritidsresenärer.
Det är dock viktigt att eftersträva en ökad andel affärsresenärer på tunga längre relationer som
Göteborg�Luleå och Stockholm�Luleå eftersom det ger betydligt bättre förutsättningar för att få
god ekonomi i trafikuppläggen. Affärsresenärerna har större betalningsvilja och ger en bättre för-
delning över året och veckan eftersom de reser då fritidsresenärerna inte reser.

Nio trafikeringsförslag med olika profil har arbetats fram och fyra av dessa har djupstuderats och
utvecklats till fullständiga trafikupplägg.
� Trafikupplägg A som har en liknande trafik som idag men med nya vagngrupper till och från Malmö

och Skellefteå.
� Trafikupplägg B med något mindre trafik än idag.
� Trafikupplägg C med utökad trafik.
� Trafikupplägg D med trafik form av kombinerade dag- och nattmotorvagnståg för sth 200 km/h.

Det upplägg som i ett längre perspektiv har bedömts ge bäst trafik i förhållande till insatsen är
trafikupplägg D. Den enda möjligheten att få verkligt god ekonomi i nattågen är att kunna an-
vända dem även på dagen.

I ett kortare perspektiv har trafikupplägg B, med dellösningar från trafikupplägg A och C, be-
dömts vara det bästa.

Det bör dock påpekas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer i bedömningen, som kostnader för
fordon, framtida stöd från Rikstrafiken och det nya trafikuppläggets och Botniabanans mervärde
i form av ökad attraktivitet.
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Abstract
The Botnia Line project is one of the largest infrastructure projects in Northern Sweden since a long
time and when the railroad is ready in the year 2007, the conditions for passenger and cargo traffic
will look quite different compared with today. The capacity problems for the cargo traffic will
decrease drastically and the travel time for both cargo and passengers will be reduced. Beside that, the
Botnia Line will be an important regional artery along the expansive Baltic Seacoast area.

Poor economic performance and lack of a competitive edge towards air traffic characterise today�s
night train traffic between southern Sweden and northern Norrland. The Botnia Line will reduce the
travel time by approximately three hours, which means that new markets will be reached. In addition,
the express train network will expand to Umeå, which means that the night trains in some connections
will get competition from day trains and that the range of day- and night trains must be brought into
line with each other.

The market region that has been studied in this report contains Norrbotten County, Västerbotten
County, Västernorrland County and the cities of Narvik and Tornio. After a study with regard to
number of inhabitants, population forecasts, travel flows, tourism, variations in season, air traffic
networks, buss traffic networks, the market for day trains and expected investment in infrastructure,
the conclusion is that there is a potential to run night train traffic the year 2007 to about the same
extent as today.

On the shorter connections it will also be possible to travel by express trains, fore example
Stockholm�Umeå and Göteborg�Sundsvall, and they will probably also gain a larger share of
business travellers than today, while the longer connections will retain a very large share of leisure
travellers. It is however important to strive for an increasing share of business travellers in the
weighty longer connections such as Göteborg�Luleå and Stockholm�Luleå because this increases the
chances of getting better economic performance in the traffic. The business travellers show larger
willingness to pay and give a better spread of travel demand over the year and over the week, since
they travel when the leisure travellers are not travelling.

Nine different proposals for traffic with different profiles have been worked out and four of them have
been studied deeper and developed to more complete suggestions for traffic.
� Alternative A, with a quite similar traffic as today but whit new groups of carriages to and from Malmö and Skellefteå.
� Alternative B with less traffic compared to today.
� Alternative C with increased traffic.
� Alternative D with traffic in the form of combined day-and-night trains for the maximum speed 200 km/h.

The alternative that was assessed to give the best traffic pattern in relation to the resources utilised is
in a longer term alternative D. The best way to get really good economic performance in night train
traffic is to use the vehicles in daytime as well.

In a shorter term alternative B, with part of solutions from alternative A and C, is assessed to give the
best traffic.

It should be pointed out that there are a couple of factors that make the judgements uncertain. These
are for example costs of vehicle, future subsidies from Rikstrafiken and the potential bonus value of
the Botnia Line and the new concept in form of increased attractiveness.
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Begreppsförklaringar
Affär SJs affärer är indelade i avtalstrafik (PA) och egentrafik (PK). Nedan listas

de affärer som fanns i maj 2000. Kursiverade affärer är sådana som förlorats
i upphandling. Affärerna PAM, PAS, PAP, PAR, PAW, PKK är gamla
affärer som har uppgått i andra.
PAA Regionaltåg öst inklusive VL, UL och Mälardalen (TIM)
PAE Östergötland
PAH Kust-till-kust-banan (Kalmar/Karlskrona�Göteborg)
PAK Regionaltåg syd, Kustpilen

� PAM Länstrafik Malmö
PAO Västtåg

�PAS Karlstad�Göteborg/Regionaltåg Värmland
�PAP Älvsborgsbanan
�PAR Kinnekullebanan

PAF Nässjö�Falköping�Skövde (Vättertåg)
PKA Södra Norrland (Ostkustbanan, Östersund�Stockholm, Mittlinjen)
PKF Falun�Stockholm

�PAW Bergslagen/X-trafik
PKG Göteborg�Stockholm
PKV Västkustbanan och Karlstad�Stockholm

� PKK Karlstad�Stockholm
PKM Malmö�Stockholm
PKN Övre Norrland/Malmbanan

ARE Arctic Rail Express, högprioriterat godståg med framförallt färskvaror och
post till och från Narvik.

A-region Indelning av Sverige i 70 regioner bestående av en eller flera kommuner.

Flex-front Den gumminos som fordon i den så kallade Flexlinerserien är försedda med.
I Sverige ses den på Y2 och X31. I Danmark finns även andra varianter av
både elektriska och dieseldrivna fordon med Flex-front. Flex-fronten möjlig-
gör mycket snabb sammanväxling och isärkoppling.

IBAB Inlandsbanan AB

Jacobsboggi Boggi som sitter mellan två vagnskorgar.

Littera Används för typbeteckningarna för rullande järnvägsmateriel. Nedan följer
de vanligaste litterabeteckningarna:
A Utrymme för första klass.
B Utrymme för andra klass.
BC Andra klass liggvagn. (C = couchette).
D Utrymme för posttransport.
F Utrymme för resgods och/eller expressgods.
M Manövervagn. Vagn med förarhytt för manövrering av lok eller motorvagn.
R Utrymme för servering (restaurang, bistro eller kafé).
S Vagn med specialavdelning, till exempel biosalong, disco eller kontorsavdelning.
U Manöver-, mellan- eller släpvagn som ej har normala drag- och stötinrättningar,

utan är avsedd att användas i särskilda fordonskombinationer med särskilda dragfor-
don. Vanligt littera på vagnar i motorvagnståg.

V Tvåaxlig vagn.
WL Sovvagn (Waggon Lits)
X Eldriven motorvagn.
Y Dieseldriven motorvagn.
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Länsbokstäver Länsbokstäver enligt följande har används:
AB Stockholms
C Uppsala
D Södermanlands
E Östergötlands
F Jönköpings
G Kronobergs
H Kalmar
I Gotlands
K Blekinge
L Kristianstads/Skåne
M Malmöhus/Skåne
N Hallands
O Göteborgs/Västra Götalands
P Älvsborgs/Västra Götalands
R Skaraborgs/Västra Götalands
S Värmlands
T Örebro
U Västmanlands
W Dalarnas
X Gävleborgs
Y Västernorrlands
Z Jämtlands
AC Västerbottens
BD Norrbottens

PETRA SJs försäljnings- och distributionssystem.

Rc Rc-loken är SJs vanligaste ellok, allroundlok som används för både gods-
och persontrafik. De finns i fem olika varianter (Rc1,2,3,4 och 6). Rc3 och 6
tillhör SJ Resor och har toppfarten 160 km/h. (Övriga 135 km/h.)

REDA SJs system för resandedata.

SA3 SA3 är ett sovjetutvecklat automatiskt koppel, som i Sverige används på
MTAB:s malmvagnar och malmtågslok.

SIKA Statens Institut för KommunikationsAnalys.

Stationssignatur Samtliga stationer har en signatur. Följande förekommer i denna rapport:
Ak Abisko
Akt Abisko turiststation
Arj Arvidsjaur
Arnc Arlanda C
Av Alvseta
AvKy Avesta Krylbo
Avs Avafors
Bdn Boden
Bjf Björnfjell
Bln Björkliden
Bn Bollnäs
Bst Bastuträsk
Bä Bräcke
Cst Stockholm C
Et Eskilstuna
F Falköping
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Flb Flemingsberg
Fle Flen
Fln Falun
Fv Frövi
G Göteborg
Gv Gällivare
Gst Gammelstad
Gun Gunnarn
Gä Gävle
H Hallsberg
Hb Helsingborg
Hd Halmstad
Hkl Hudiksvall
Hls Hällnäs
Hm Hässleholm
Hp Haparanda
Hr Herrljunga
Hsd Härnösand
Hus Husum
Hör Hörnefors
Jrn Jörn
K Katrineholm
Kbä Kolbäck
Kil Kil
Kjå Katterjåkk
Kra Kiruna
Kph Köpenhamn
Kri Karungi
Le Luleå
Lk Landskrona
Lpk Lappträsk
Lsl Långsele
Lu Lund
Ly Lycksele
Mjv Morjärv
Mk Murjek
Msl Mellansel
My Mjölby
N Nässjö
Nld Nyland
Nml Niemisel
Nord Nordmaling
Ob Ockelbo
Osl Oslo
Rgn Riksgränsen
Rsö Ramsjö
Sgs Strängnäs
Shv Söderhamns västra
Sk Skövde
Skl Skellefteå
Sl Sala
Ssl Stensele
Suc Sundsvall
Sum Storuman
Sus Sunderbyns sjukhus
Sv Storvik
Söv Skelleftehamns övre
Söö Södertälje Syd övre
Tor Torneå
Trå Timrå
Tvä Tvärålund
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U Uppsala
Uå Umeå
Vb Varberg
Vdn Vindeln
Vj Vassijaure
Vjgr Vassijaure gränsen (teknisk gräns mot Norge)
Vns Vännäs
Vtv Vitvattnet
Vå Västerås
XNk Narvik
ZCph Köbenhavn Lufthavn Kastrup
Åg Ånge
Åm Åmsele
Äy Älvsbyn
Ök Örnsköldsvik
Ör Örebro
Ös Östersund

Sth Största tillåtna hastighet.

Tidtabellsperiod Tidtabellsåret sträcker sig juni�juni och var tidigare indelat i tre perioder, en
sommarperiod, en höstperiod och en vårperiod.

Tågplan (T) Plan i form av grafiska tidtabeller, omloppsplaner och sammansättnings-
planer, med mera för ett tidtabellsår. Förkortas �T�+år, till exempel T00.

Tågtyper Det finns flera sätt att beteckna olika tågtyper. I detta arbete har en bokstav
med efterföljande största tillåtna hastighet i km/h använts, till exempel S250.
Följande tågtypsbeteckningar förekommer:
L Loktåg
M Motorvagnståg (regionaltåg eller interregionaltåg)
S Snabbtåg (motorvagnståg)

T44 T44 är SJs vanligaste diesellok, och är främst avsett för långväga godstrafik
på oelektrifierade sträckor.

X2 Snabbtåg utvecklat av ABB (Adtranz), bestående av drivenheten X2 med 3-6
vagnar. Ett X2-sätt har topphastigheten 200 km/h och har aktiv korglutning i
kurvorna för att öka passagerarkomforten.

X31 X31 är de elektriska motorvagnståg som togs fram för Öresundstrafiken. Till
det yttre påminner de om de tidigare Flexliner-tågen, till exempel Y2.

Y2 Y2, eller IC3 som de kallas i Danmark, är de gumminosförsedda
dieselmotorvagnstågen med Jacobsboggier som marknadsförs under namnet
�Kustpilen� i Sverige.
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Översiktskarta över de järnvägslinjer
som behandlas i raporten.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
1998-års trafikpolitiska beslut öppnade upp för privata operatörer att bedriva länsöverskridande
persontrafik på järnväg. Då Delegationen för köp av viss kollektivtrafik under 1999 upphandlade
tolv sträckor vann privata operatörer två av dessa. Från och med den 10 januari 2000 är det inte
längre SJ som kör nattågen till och från övre Norrland, utan Svenska Tågkompaniet AB som
vann trafiken med sitt anbud. Nästa upphandlingsomgång startar mot slutet av år 2000 med
trafikstart 2002, och kommer sannolikt att omfatta perioden 2002�2006.

År 1997 beslutade riksdagen att den så kallade Botniabanan skulle byggas. Det är en helt ny järn-
väg längs norrlandskusten mellan Kramfors och Umeå. Då denna står färdig år 2006 (enligt pla-
nerna) öppnas nya möjligheter att bedriva trafik på övre Norrland.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett effektivt nattågstrafikupplägg på övre Norr-
land efter Botniabanans invigning. Arbetet skall bidra till att SJ kan vinna trafiken på övre Norr-
land i kommande upphandlingar.

1.3 Metod och avgränsning
I arbetet utreds endast nattågstrafiken till och från övre Norrland, det vill säga utveckling av den
trafik som idag går mellan Göteborg/Stockholm och Umeå/Luleå/Narvik. Nattågstrafiken till och
från Östersund/Storlien/Trondheim beaktas ej.

Inriktningen är på tänkbara trafikupplägg efter att Botniabanan, sträckan Nyland � Umeå, är fär-
digbyggd och idrifttagen. Trafikupplägget avses således kunna användas tidigast 2006.

Utredningen av lämpliga nattågstrafikupplägg är gjord med utgångspunkt att i första hand kunna
betjäna orter längs norrlandskusten, från Sundsvall och norrut, samt orter i Norrlands inland
längs stambanan genom övre Norrland, Ådalsbanan, tvärbanorna, Malmbanan och
Haparandabanan. Detaljstudier av till exempel befolkningsunderlag är därför endast gjorda för
orter längs dessa linjer. Vid urvalet av vilka orter som skall studeras har ingen hänsyn tagits till
vilka orter som angörs idag, utan alla tätorter längs järnvägsnätet (ej Inlandsbanan) har studerats.

I utredningen skisseras ett större antal trafikeringsvarianter varav fyra väljs ut och detaljstuderas.
I detaljstudierna görs en analys av fordonsbehov, tidtabellslägen, terminalhantering, ekonomi
och resandeprognos.

Eftersom huvudsyftet med detta arbete är att utveckla trafikupplägg har inga egna marknadsun-
dersökningar genomförts vad gäller resemarknad och resenärernas värderingar. De studier som är
gjorda inom dessa områden bygger helt och hållet på tidigare genomförda undersökningar, så
som resanderäkningar, resvaneundersökningar och befolkningsprognoser.
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2 Historik
2.1 Persontrafiken på övre Norrland
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det inte möjligt att ta sig mellan södra
Sverige och övre Norrland på en dag utan det krävdes övernattning på vägen eller att resan före-
togs med kombinerade dag- och nattåg. Under 1900-talets första årtionden snabbades dock resti-
den upp successivt tack vare snabbare ånglok och förbättringar i infrastrukturen.

År 1942 var hela den 200 mil långa sträckan Riksgränsen-Trelleborg elektrifierad, Europas då
längsta sammanhängande elektrifierade linje. Detta förbättrade förutsättningarna för persontrafik
ytterligare. Uppehållen kunde göras kortare och hastigheterna ökade.

I mitten av 1900-talet kunde man därför införa både dag- och nattågsförbindelser på övre Norr-
land. Det var emellertid svårt att få ekonomi i dagtågsförbindelserna eftersom järnvägen mesta-
dels gick i det glest befolkade inlandet och resandetillströmningen på mellanstationerna var
mycket begränsad. Dagtågsförbindelserna försvann helt på mitten av 80-talet.

Nattågstrafiken till och från övre Norrland har däremot tidvis varit mycket livlig. Blickar man 20
till 30 år bakåt i tiden fanns det fler nattågspar och betydligt fler relationer. Det har bland annat
gått direkta sov- eller liggvagnar Dalarna � Luleå, Malmö (Köpenhamn) � Narvik, Östersund �
Umeå/Luleå, Sundsvall � Luleå, Oslo � Narvik och Karlstad � Umeå. Under 70- och 80-talet la-
des de flesta förbindelserna ner i takt med övriga rationaliseringar i järnvägstrafiken i Sverige.

De senast nedlagda relationerna var följande:
Sovvagnen Stockholm � Skelleftehamns övre drogs in 27/9-1987.
Sovvagnen Stockholm � Örnsköldsvik drogs in 28/5-1989.
Sov- och liggvagnar Nässjö � Umeå/Luleå drogs in 8/6-1992.

Idag finns tre nattågspar på övre Norrland. Dessa går Stockholm�Narvik/Luleå, Stockholm�
Umeå�Luleå och Göteborg�Umeå�Luleå.

2.2 Nattågens komfortklasser och vagnmateriel
Nattåg, i ordets riktiga bemärkelse, har funnits i Sverige sedan 1885. Det var då sovvagnar med
bäddade liggplatser dök upp för första gången. Dessa sattes in i de så kallade kurirtågen, mellan
Malmö och Stockholm. Samtliga vagnar var första klass och hade tre kupéer med vardera två
sovplatser. Varje kupé var försedd med kommoder med tvättfat, nattkärl och vattenkanna. Dess-
utom fanns det tillgång till toalett i varje vagn och sist men inte minst en uppassare, som hade sin
plats i en liten kupé intill toaletten.

Sedan dess har nattågens vagnpark utvecklats och utbudet av komfortklasser breddats. År 1891
kom sovvagnar för andra klass. Andraklassresenärerna fick nöja sig med något trängre kupéer än
de som reste i första klass. Vagnarna gick dagtid som sittvagnar och omvandlades till sovvagnar
genom att soffans ryggstöd fälldes upp och blev överbädd.
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År 1910 skaffade SJ � som första land i världen � sovvagnar även för tredje klass. I dessa be-
stod utrustningen endast av en kudde och en filt. Vagnarnas britsar var dock stoppade, till skill-
nad från andra tredjeklassvagnar som vid den här tiden hade träbänkar. I tredjeklasssovvagnarna
anordnades för första gången också tre bäddar över varandra. Mellanbädden var som tidigare det
som dagtid var soffans ryggstöd, medan överbädden på de allra första vagnarna var bagagehyllan
som kunde vikas ut och bli lika bred som de andra britsarna. Det var emellertid inte särskilt be-
kvämt att ha en längsgående skarv mitt i sängen så i nästa vagntyp, tre år senare, övergick man
till att även ha överbritsen som en fällbädd som fälldes uppåt.

År 1908 infördes halvkupéer, det vill säga kupéer med britsar på bara ena sidan. De första sov-
vagnarna var nämligen ombyggda kupésittvagnar, där bäddarna var placerade på samma plats
som de gamla sofforna. När en sådan kupé avdelades på mitten fick den naturligtvis namnet
halvkupé. Halvkupén visade sig snabbt vara överlägsen helkupén eftersom den gav resenärerna
mera avskildhet, gjorde att trängsel vid av- och påklädning kunde undvikas samt möjliggjorde
installering av tvättfat och rinnande vatten i varje kupé. Halvkupén blev därför inom kort stan-
dard i alla SJs sovvagnstyper.

År 1915 kom den så kallade snedkupén, vilken är en upp-
finning som går ut på att väggen mellan två sovkupéer ut-
formas snedställd. Detta medför att huvuddelen av den dis-
ponibla golvytan hamnar på ett ställe. Resenärerna får alltså
bättre svängrum än om kupéerna är lika breda överallt.

Under 20-talet satsade SJ mycket på att förbättra komforten i sovvagnarna. Bäddarna gjordes be-
kvämare, förbättrade anordningar för uppvärmning kom och många kupéer byggdes om till sned-
kupéer. År 1938 kom de första vagnarna med vattenklosetter och med varmt och kallt vatten i
sovkupéerna. I takt med att sovvagnarna blev allt modernare ökade också resandet. På 50-talet
blev det aktuellt att göra stora nyanskaffningar i sovvagnsparken. Dels för att täcka behovet, men
framförallt för att ersätta äldre vagnar. Många av de vagnar som gick i trafik var av mycket omo-
dern konstruktion och hårt slitna.

När 1950-talets sovvagnsbeställning var slutlevererad lät SJ � med undantag av en nyanskaff-
ning i början av 60-talet � sovvagnsparken ligga i träda. Endast små moderniseringar gjordes,
och först i början av 90-talet tillverkades nya sovvagnar. Sovvagnsresandet hade nått sin kulmen
1965 och det faktum att vagnarna blev allt omodernare ända fram till 90-talet förstärkte den re-
dan nedåtgående trenden. Istället valde många att åka liggvagn. Liggvagnen infördes 1965 efter
prov med inlånade tyska liggvagnar några år tidigare. En liggvagnskupé har samma planlösning
som de första tredje klass sovkupéerna hade � sex britsar ordnade i två trevåningssängar i en
helkupé. Liggvagnsresenärens utrustning är dessutom snarlik den som erbjöds i de första tredje-
klassovvagnarna. Den består av en filt och en kudde, men också en liggpåse.

När de nya sovvagnarna kom på 90-talet innebar det lite av en renässans för sovvagnsresandet.
Vagnarnas ljudisolering var avsevärt bättre, dusch hade införts och varje plats var försedd med
radio och väckningsanordning. Men trots att tågsätten nu bestod av moderna såväl sov- som ligg-
vagnar, var nattågens glansperiod definitivt över. Endast ett fåtal av de forna nattågs-
förbindelserna återstod. Nattågstrafik ansågs vara för dyr i drift och den ena relationen efter den
andra hade lagts ned.

Fig. 2.1. Snedkupéer respektive
kupéer med rak mellanvägg.
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3 Resemarknad

3.1 Demografi
Demografin i Sverige karaktäriseras av stark urbanisering till framförallt städerna i södra delen
av Sverige. De tre län, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, som nattågen på övre Norr-
land framförallt ombesörjer, utgör 43 procent av Sveriges yta men befolkas endast av 8,5 procent
av invånarna. Med dessa förutsättningar � stora avstånd och få människor � är det naturligtvis
en stor utmaning att få persontrafik på järnväg lönsam. Man kan dock konstatera att befolkningen
även inom de tre länen är starkt geografiskt koncentrerad till städerna längs kusten. Det finns
också andra intressanta faktorer att väga in i en bedömning av trafikunderlaget så som turism,
värnpliktsresor och transitresor till Norge och Finland.

3.1.1 Beskrivning av några strategiska kommuner

De största städerna, från Sundsvall och norrut, i det område som berörs av ett framtida nattågs-
upplägg på övre Norrland presenteras kort nedan:

Narvik är en kommun med 18 500 invånare belägen vid Ofotenfjorden i Nord-
land fylke. Centralorten med dess hamn utgör Malmbanans västra ändpunkt. Sta-
den har en ständigt isfri hamn, vilket gjort den attraktiv som utlastningshamn för
svensk malmexport. Narvik lever till stor del på industri- och hamnverksamhet,
men handel och turism har blivit allt viktigare. Det finns även en högskola på or-
ten. Narvik har ett gott transportläge med hamn, järnväg, europaväg 6, europaväg
10 och en inrikesflygplats. Befolkningsutvecklingen har varit relativt stabil trots
att malmhanteringen från LKAB har minskat successivt.

Kiruna är landets största kommun till ytan men har endast 25 000 invånare.
Centralorten ligger i det inre av norra Lappland och är tillkommen tack vare
gruvdriften. Cirka 75 procent av befolkningen bor i Kiruna tätort. Gruvdriften
utgör fortfarande stommen i näringslivet men grenarna turism, informationstek-
nologi och rymdforskning har vuxit. Renskötseln spelar dessutom fortfarande en
stor roll för sysselsättningen. För transporter har staden förutom järnvägsstatio-
nen en inrikesflygplats samt genomkorsas av europaväg 10. De största resande-
strömmarna går i nämnd ordning till Luleå, Kalix, Stockholm, Piteå och Umeå
företrädesvis med flyg och bil. Befolkningen i Kiruna ökade fram till mitten av
70-talet men har sedan stadigt minskat till följd av nedgången och
rationaliseringarna i gruvindustrin.
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Gällivare är precis som Kiruna en gruvkommun och har 21 000 invånare.
85 procent av invånarna bor i någon av de tre hopvuxna tätorterna Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle. Gruvföretagen LKAB och Boliden svarar för
cirka 15 procent av sysselsättningen. Den kraftiga minskningen av arbetstillfäl-
len inom gruvindustrin förklarar den negativa befolkningskurvan från mitten av
60-talet och framåt. Gällivare ligger längs Malmbanan, 10 mil söder om Kiruna,
är utgångsort för Inlandsbanan samt har en mindre betydelsefull flygplats. De
viktigaste vägarna är europaväg 10 och riksväg 45.

Boden har 29 000 invånare och ligger 3,5 mil nordväst om Luleå. Boden är en
järnvägsknutpunkt för Malmbanan, Stambanan genom övre Norrland och
Haparandabanan. I övrigt är orten mest känd för sina militärförband med en hel
del resor för värnpliktiga till och från hela landet. Boden är en av Sveriges mest
tjänstepräglade kommuner endast 4,5 procent arbetar i tillverkningsindustri.
Utpendlingen till andra kommuner, framförallt Luleå, är mycket stor. Cirka
12 procent har sitt arbete i en annan kommun. Den viktigaste vägen är just riks-
väg  97 till Luleå. Befolkningsutvecklingen har varit relativt stabil de senaste
decennierna.

Haparanda/Torneå är tvillingkommunerna som ligger ett stenkast från varan-
dra på var sin sida om Torne älv, men i två olika länder. Tillsammans har kom-
munerna drygt 33 000 invånare, varav Haparanda har cirka 10 000. Viktigt för
näringslivet i kommunerna är skogsindustri och handel. På den finska sidan
finns också omfattande malmhantering till Outokompus stålverk och krom-
fabrik. Kommunikationerna utgörs av europaväg 4 och Haparandabanan som är
hopknuten med det finska bredspåriga järnvägsnätet. Från Torneå finns linjer
norrut längs Torneälven, nordost mot Rovaniemi och söderut mot Kemi och
Uleåborg. Befolkningsutvecklingen har varit starkare på den finska sidan än på
den svenska. Torneås befolkning har vuxit ända fram till slutet av 90-talet,
medan Haparandas befolkning har varit ganska konstant de senaste 50 åren.

Luleå kommun har 71 500 invånare och är belägen vid Bottenvikskusten i
Norrbotten. De största arbetsgivarna är förutom kommunen och landstinget;
SSAB, Luleå tekniska universitet och Konsum Norrbotten. Universitetet har
nästan 10 000 studenter. Staden har ett gott transportläge med en av Sveriges
största hamnar, en viktig frakt- och passagerarflygplats, europaväg 4, europaväg
10 och Malmbanans östra ändpunkt. Från regionen finns ett stort resandeutbyte
med Skellefteå, Kiruna, Kalix, Stockholm och Umeå. Dessa resor företas hu-
vudsakligen med bil och flyg. Befolkningen i Luleå har stadigt ökat under en
längre tid med undantag för en stagnation på 80-talet.

Piteå kommun ligger längs kusten 5,5 mil sydväst om Luleå och har 40 500
invånare. Kommunens näringsliv är mycket differentierat men de stora arbetsgi-
varna domineras av trä- och pappersindustri. Centralorten har idag inga bra
kommunikationsmöjligheter utöver bilresande där europaväg 4 utgör pulsådern.
I övrigt finns stambanan genom övre Norrland i kommunens inland, bibanan
från Älvsbyn till centralorten samt en djuphamn. Resande till och från regionen
sker främst med bil och flyg till Skellefteå, Luleå, Stockholm, Kalix och Umeå.
Fram till 90-talet har befolkningen i Piteå ökat, därefter har en stagnation skett.
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Skellefteå är en geografiskt sett relativt stor kommun med 73 500 invånare ut-
spridda i en mängd mindre orter. Cirka 40 procent bor i centralorten Skellefteå.
Näringslivet domineras av industriföretag inom framförallt trä- och gruvnäring,
men det finns även ett stort antal mindre företag inom data- och elektronik-
branschen. På orten finns också en växande högskolefilial till Luleå tekniska
universitet. Regionen har ett stort resandeutbyte med Umeå, Luleå, Lycksele,
Piteå och Stockholm. Centralorten genomkorsas av europaväg 4 och bibanan
Bastuträsk � Skelleftehamn. I dess närhet finns också en inrikesflygplats och en
hamn. I inlandet genom tätorten Jörn går stambanan genom övre Norrland.
Befolkningsutvecklingen har svängt en del genom åren och har under slutet av
90-talet varit på nedgång.

Umeå är en kommun som vuxit kraftigt de senaste decennierna. Umeå har idag
103 500 invånare. I centralorten finns ett av landets största universitet med
cirka 20 000 studenter samt Norrlands universitetssjukhus. Näringslivet domi-
neras av administration, utbildning och service. Umeå är också något av ett
kulturcentrum och är bland annat säte för Norrlandsoperan. Kommunikations-
möjligheterna är många. Centralorten genomkorsas av europaväg 4, europa-
väg 12, järnvägen Vännäs � Holmsund, har en stor flygplats, en hamn med tra-
fik till Finland samt kommer att anslutas till Botniabanan. Det mesta resandet
sker till och från Lycksele, Skellefteå, Stockholm, Örnsköldsvik och Luleå.

Lycksele är en kommun i norra Norrlands inland med ett invånarantal på
13 500. Näringslivet karaktäriseras av gruv- och skogsnäring. I Lycksele finns
även flera konferenshotell samt Sveriges nordligaste djurpark. Centralorten ut-
gör ett slags kommunikationscentrum för Västerbottens inland med buss-
förbindelser till flertalet orter runtom i regionen. Europaväg 12 ger goda
transportförutsättningar. Kommunen har även en inrikesflygplats samt genom-
korsas av tvärbanan Hällnäs�Storuman. Det största resandet sker med bil och
buss till Umeå, men även en hel del till Skellefteå, Örnsköldsvik, Östersund
och Luleå. Invånarantalet i Lycksele har minskat under flera decennier.

Örnsköldsvik kommun har 56 500 invånare och centralorten ligger vid
Ångermanlandskusten. De dominerande näringsbranscherna är skog och verk-
stadsindustri. I tätorterna Örnsköldsvik och Husum finns tung pappersindustri.
Centralorten är ansluten till europaväg 4, tvärbanan Örnsköldsvik � Mellansel
och Botniabanan. Stambanan genom övre Norrland nås via Mellansel, ett par
mil nordväst om centralorten. I kommunen finns även en inrikesflygplats och
en hamn. Det största antalet resor från regionen sker till Umeå, Sundsvall,
Stockholm, Härnösand och Lycksele. Befolkningsutvecklingen har varit svagt
negativ under flera årtionden.
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Kramfors ligger i Ådalen och har 22 500 invånare. I kommunen finns ett flertal
tätorter utspridda längs Ångermanälvens mynning. Genom dessa tätorter går
Ådalsbanan med ett flertal stationer och hållplatser. Botniabanan kommer att
utgå från Nyland ett par kilometer norr om centralorten. Europaväg 4 går genom
kommunen utmed kusten. Kramfors har en gemensam inrikesflygplats med
grannkommunen Sollefteå. Kommunen präglas av gammal industribygd, främst
skogsindustri, men idag är fler sysselsatta inom verkstadsindustri. På senare år
har även tjänstesektorn utvecklats positivt. Invånarantalet i Kramfors har dock
minskat konstant sedan 1930-talet. Dessutom är ålderssammansättningen skev
med ett stort antal äldre.

Härnösand ligger längs kusten i södra Ångermanland och har 26 500 invånare.
Nästan hälften av arbetstillfällena i Härnösand tillhör den offentliga sektorn.
Cirka 10 procent arbetar inom tillverkningsindustri främst i små och medelstora
företag. Kommunen genomkorsas av Ådalsbanan, europaväg 4, har en gemen-
sam flygplats med Sundsvall och Timrå samt en hamn. Resandet från regionen
sker mestadels med bil och flyg till Stockholm (även en viss andel tågresande),
Östersund, Umeå och Örnsköldsvik samt med både bil och tåg till Sundsvall.
Befolkningsutvecklingen har varit stabil under senare hälften av 1900-talet, men
med en nedåtgående trend de senaste åren.

Sundsvall ligger i Medelpad och har 94 000 invånare. Sundsvall är en gammal
industri- och handelsstad men har även numera en del högteknologiföretag och
högskoleutbildning på Mitthögskolan. Vidare finns flera statliga verk på orten.
Kommunikationerna är goda. Mittlinjen, Ostkustbanan och Ådalsbanan har sina
ena ändpunkter i centralorten, europaväg 4 och europaväg  14 går genom kom-
munen, det finns en hamn med passagerartrafik till Finland och en gemensam
flygplats med Timrå och Härnösands kommuner. De största resandeströmmarna
från regionen går till Östersund, Stockholm, Umeå, Örnsköldsvik och Sollefteå
och sker förutom med bil även en del med tåg (Stockholm), flyg och buss (Örn-
sköldsvik). Invånarantalet har varit på ungefär samma nivå sedan 70-talet med
vissa svängningar.

3.1.2 Befolkningsunderlag i berörda kommuner

En bedömningsgrund för vilka orter som skall angöras med tåg är kommunernas storlek. Genom
att lista de kommuner som direkt eller via en bibana är anslutna till det planerade järnvägsnätet
genom norra Sverige (ej Inlandsbanan) ges en grov uppfattning om resandeunderlaget. Nedan är
kommuner från Sundsvall och norrut listade i storleksordning enligt SCB. Under �Trend� anges
om kommunen haft en befolkningsökning eller en befolkningsminskning sedan 1 januari 1999.

Kommun Totalt (1/1-00) Trend
Umeå 103 970 + Västerbotten
Sundsvall 93 486 - Västernorrland
Skellefteå 73 000 - Västerbotten
Luleå 71 251 - Norrbotten
Örnsköldsvik 56 167 - Västernorrland
Piteå 40 404 - Norrbotten
Boden 28 872 - Norrbotten
Härnösand 25 950 - Västernorrland
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Kiruna 24 834 - Norrbotten
Torneå 22 712 - Finland
Sollefteå (Långsele) 22 400 - Västernorrland
Kramfors 21 869 - Västernorrland
Gällivare 20 504 - Norrbotten
Narvik 18 499 - Norge
Kalix 18 143 - Norrbotten
Timrå 18 059 - Västernorrland
Lycksele 13 224 - Västerbotten
Ånge 11 368 - Västernorrland
Haparanda 10 495 - Norrbotten
Älvsbyn 9 060 - Norrbotten
Vännäs 8 584 + Västerbotten
Nordmaling 7 767 - Västerbotten
Bräcke 7 744 - Jämtland
Arvidsjaur 7 233 - Norrbotten
Storuman 7 071 - Västerbotten
Ragunda (Bispgården) 6 489 - Jämtland
Vindeln 6 142 - Västerbotten
Norsjö (Bastuträsk) 4 804 - Västerbotten

Det är också av intresse att veta ungefär hur stor en kommun bör vara för att av egen kraft bära
upp ett resandeunderlag. Ett sätt att få en bild av det är att studera en lista över Sveriges största
kommuner utan persontågstrafik i centralorten. Nedan är dessa kommuner, med ett invånarantal
större än 18 000, listade.

Kommun Invånare
Skellefteå 73 000
Gotland 57 428
Örnsköldsvik 56 167 Får tågtrafik med Botniabanan
Norrtälje 52 103
Lidingö 40 630
Piteå 40 404
Tyresö 38 580
Karlskoga 31 530
Gislaved 30 408
Värmdö 30 319
Vellinge 30 206
Ljungby 27 140
Höganäs 22 658
Ulricehamn 22 286
Ekerö 21 943
Östhammar 21 680
Finspång 21 678
Staffanstorp 19 527
Skara 18 341
Kalix 18 143

Som synes toppas listan av framförallt norrlandskommuner och kranskommuner till Stockholm.
Klart störst är Skellefteå kommun med 73 000 invånare vilket skulle kunna utgöra ett gott be-
folkningsunderlag för en vagngrupp i ett nattåg eller för matartrafik. Också Piteå är en relativt
stor kommun som borde kunna utgöra underlag för tågtrafik. Det kan dock vara svårt att moti-
vera separata nattågsdelar till en stad med 40 000 invånare, utan trafiken skulle i så fall bestå av
matartåg. Den sista orten på listan är Kalix med drygt 18 000 invånare. Kalix är för litet för att
ensam bära upp en nattågsgren. Det skulle dock vara mycket intressant att utreda hur en bana
mellan Kalix och Haparanda skulle påverka underlaget för nattågstrafik på Haparandabanan.
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3.1.3 Befolkningsunderlag i berörda tätorter

När nattågens färdvägar är utstakade skall även en bedömning göras av vilka tätorter och andra
platser längs sträckan som bör ha tågstopp. Nedan är de orter som direkt eller via en bibana är
anslutna till det planerade järnvägsnätet genom norra Sverige (ej Inlandsbanan) listade i storleks-
ordning enligt SCB. Folkmängden i tätorterna inkluderar intilliggande bostadsområden som bil-
dar egna tätorter, till exempel är befolkningen i Malmberget och Koskullskulle inräknad i orten
Gällivare. Orter markerade med (B) i kolumnen �Sträcka� ligger i den tänkta Botniabanans
sträckning och är ej anslutna till järnvägsnätet idag.

Stopp Tätort (1995) Invånare Sträcka Närbelägen ort Invånare
    o Umeå 73 719 Sävar 2 666

Sundsvall 59 136
    o Luleå 48 885 Råneå 2 125

Skellefteå 43 265 Bureå 2 567
Örnsköldsvik 32 110 Bjästa 3 190
Piteå 28 728 Rosvik 1 942

    o Boden 20 472
    o Kiruna 20 299 Jukkasjärvi 527

Härnösand 19 185
    o Gällivare 17 787

Torneå (Fi) 17 026 Kemi 21 185
    o Narvik (1993) 13 900

Timrå 12 908
Kalix 11854 Sangis 687
Sollefteå 9 283
Lycksele 9 240
Kramfors 8 441
Holmsund 7 979
Gammelstad 5 659 Bdn-Le

    o Älvsbyn 5 365
Arvidsjaur 5 087
Haparanda 4 959

    o Vännäs 4 445
Nordmaling 4 219 Uå-Ök (B)

    o Ånge 3 301
Sävast 3 211 Bdn-Le

Storuman 3 202
    o Södra Sunderbyn 2 875 Bdn-Le

Bollstabruk 2 747 Nld-Krf

Hörnefors 2 585 Uå-Ök (B)

    o Vindeln 2 513
Söråker 2 384 Hsd-Trå

    o Långsele 2 172
Husum 2 039 Uå-Ök (B)

Nyland 1 991
    o Bräcke 1 836

Vännäsby 1 533 Vns-Uå

    o Mellansel 1 270 Bredbyn 1 318
    o Jörn 1 188

Ramvik 1 128 Krf-Hsd

Bispgården 991 Lsl-Bä Hammarstrand 1 267
Älandsbro 967 Krf-Hsd

Kälarne 670 Lsl-Bä

Björna 527 Vns-Msl

Böle 476 Äy-Ptå

    o Bastuträsk 460
Korsträsk 449 Äy-Jrn
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Hällnäs 396 Bst-Vdn

Morjärv 375 Bdn-Hp Töre 1 393
Glommersträsk 370 Ajr-Jrn

Moliden 345 Msl-Ök

Tvärålund 309 Vdn-Vns

Nattavaara 302
Långviksmon 301 Vns-Msl

Utansjö 289 Krf-Hsd

Karungi 276 Bdn-Hp

Västerhus 273 Msl-Ök

Trehörningsjö 228 Vns-Msl

Gunnarn 224 Hls-Sum

Forsmo 200 Lsl-Msl

Sikfors 196 Äy-Ptå

Annan plats där tågen stannar
    o Abisko Ö (100 bädar) 147
    o Abisko turiststation (400 bäddar)
    o Murjek 134 Vuollerim 970
    o Riksgränsen (600 bäddar) 55
    o Björkliden (650 bäddar) 36
    o Vassijaure 4
    o Björnfjell ca 10

De orter där nattågen på övre Norrland gör uppehåll idag är markerade med ring i kolumnen
�Stopp�. Som synes är det en stor spridning på orternas storlekar. Detta beror på att det är en
mängd andra faktorer förutom befolkningsunderlaget som måste vägas in i bedömningen av hu-
ruvida uppehåll skall planeras in eller ej. Detta gäller framförallt knutpunkter och turistorter. Or-
ter som Bastuträsk, Bräcke och Mellansel är exempel på knutpunkter med ett litet eget trafikun-
derlag men med relativt många av- och påstigande tack vare anslutande buss-, tåg- och tåg-
taxitrafik. När det gäller turistorter finns det flera som i princip helt saknar bofast befolkning
men som trots det har många av- och påstigande under skid- och vandrarsäsongerna, till exempel
Riksgränsen, Björkliden och Abisko turiststation.

3.1.4 Befolkningsprognoser

Sveriges befolkning uppgick vid årskiftet 1999/2000 till 8 861 500 personer. År 1970 var den lite
drygt 8 miljoner och år 2010 beräknar SCB, i en befolkningsprognos från 1998, att den kommer
att vara 9 miljoner. Den framtida befolkningsökningen beräknas således vara mycket lägre än
befolkningsökningen under framförallt 80- och 90-talen.

SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys, har 1999 genomfört prognoser över befolk-
ning och sysselsättning. Befolkningsprognosen är utförd med SCBs befolkningsprognos från
1998 som förutsättning. Prognosen är gjord för år 2010 och är nedbruten ända till SAMS-
områdesnivå, det vill säga geografiskt avgränsade bostadstypsområden i varje kommun. I denna
rapport har dock endast prognoserna på kommunnivå använts.

Nedan visas kommunernas prognosticerade befolkning år 2010 jämfört med faktisk befolkning år
2000:
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3.2 Turism
Vad är turism?
Nattågstrafiken på övre Norrland bärs till en förhållandevis stor andel upp av fritidsresenärer. Av
dessa är dessutom en stor andel turistresor. Vissa stationer, framförallt norr om Kiruna, har i
princip bara turistresor. Med denna bakgrund är det viktigt att försöka analysera turistflödena till
och från övre Norrland.

Turism brukar beteckna människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin
vanliga omgivning för fritid, affärer eller andra syften. Turist är den som med detta syfte övernat-
tar på platsen för besöket.

En turist kan ha flera olika syften med sitt turistbesök, men normalt finns det ett huvudsyfte.
Utan huvudsyftet skulle inte resan ha blivit av. World Tourism Organizations (WTO) föreslår
följande indelning för syftet med turistresor:

Kommun Invånare (1/1-00) Prognos 2010 Förändring
Umeå 103 970 111 238 +7,0%
Sundsvall 93 486 91 746 -1,9%
Skellefteå 73 000 71 263 -2,4%
Luleå 71 251 71 969 +1,0%
Örnsköldsvik 56 167 55 031 -2,0%
Piteå 40 404 38 574 -4,5%
Boden 28 872 26 909 -6,8%
Härnösand 25 950 26 047 +0,4%
Kiruna 24 834 22 565 -9,1%
Sollefteå (Långsele) 22 400 21 988 -1,8%
Kramfors 21 869 20 618 -5,7%
Gällivare 20 504 18 686 -8,9%
Kalix 18 143 16 908 -6,8%
Timrå 18 059 17 926 -0,7%
Lycksele 13 224 13 313 +0,7%
Ånge 11 368 10 328 -9,1%
Haparanda 10 495 10 547 +0,5%
Älvsbyn 9 060 8 498 -6,2%
Vännäs 8 584 8 447 -1,6%
Nordmaling 7 767 7 277 -6,3%
Bräcke 7 744 7 827 +1,1%
Arvidsjaur 7 233 6 912 -4,4%
Storuman 7 071 7 209 +2,0%
Ragunda (Bispgården) 6 489 6 446 -0,7%
Vindeln 6 142 5 900 -3,9%
Norsjö (Bastuträsk) 4 804 4 475 -6,8%
Totalt 718 890 708 647 -1,4%

Befolkningen väntas minska i majoriteten av kommunerna i området samt även totalt. Den enda
riktigt stora tillväxtkommunen väntas bli Umeå, medan inlandskommuner som Norsjö, Älvsbyn,
Ånge, Boden, Gällivare och Kiruna väntas bli de stora förlorarna. De medelstora kuststäderna
Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik kommer enligt prognosen ha en relativt stabil befolknings-
situation, några med en svag ökning och några med en svag minskning.
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* Fritid, rekreation och semester
* Besök hos släkt och vänner
* Affärer och uppdrag
* Hälso- och friskvård
* Religionsutövning
* Övrigt

För turistresorna till övre Norrland har kategorin �Fritid, rekreation och semester� en förhållan-
devis stor andel. Det är också denna kategori man brukar associera till när turism förs på tal.

3.2.1 Resmål i Sverige

Listan nedan visar antalet gästnätter på hotell, vandrarhem, camping och stugbyar (1998) förde-
lade på län. De tre största turistregionerna i Sverige är inte oväntat storstadslänen, Stockholm,
Västra Götaland och Skåne. Dessa tre står tillsammans med Dalarna, som är det enda verkligt
stora turistlänet i förhållande till sin folkmängd, i en klass för sig.

De tre länen som är intressanta för nattågstrafiken på övre Norrland är ungefär lika stora
befolkningsmässigt men skiljer sig från varandra när det gäller turism. Norrbotten och Västerbot-
ten är båda relativt stora turistlän, medan Västernorrland är ett av de minsta.

Län Gästnätter (1998)
Stockholm 6 846 000
Västra Götaland 5 881 000
Skåne 3 715 000
Dalarna 3 204 000
Kalmar 1 907 000
Norrbotten 1 686 000
Jämtland 1 581 000
Halland 1 586 000
Värmland 1 224 000
Västerbotten 1 196 000
Östergötland 1 062 000
Jönköping 1 081 000
Gävleborg 882 000
Örebro 789 000
Uppsala 882 000
Västernorrland 788 000
Södermanland 771 000
Blekinge 702 000
Västmanland 609 000
Gotland 580 000
Kronoberg 527 000

Källa: Statistiska Centralbyrån och Sveriges Campingvärdars Riksförbund
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3.2.2 Resor till Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

Tabellen nedan visar genomsnittligt antal övernattningar per person och resa vid fritidsresor (maj
� september) för resenärer boende utanför de aktuella områdena. Det genomsnittliga antalet
övernattningar ökar ju längre norrut och ju längre in i landet man kommer, (undantaget området
�Norrbottens län exkl. Lappland�). Detta beror på att man vill passa på att stanna så länge som
möjligt när man har gjort en längre och dyrare resa.

Få övernattningar per resa betyder fler resor per gästnatt. Fritidsresorna till Västernorrlands län
genererar nästan dubbelt så många resor per gästnatt som resorna till norra Lappland. Sett ur ett
transportperspektiv kompenserar detta i viss mån att Västernorrland har mindre än hälften så
många gästnätter som Norrbotten på hotell, vandrarhem, camping och stugbyar.

edårmO /ragninttanrevö
aser

/roser
ttantsäg

nälsdnalrronretsäV 5,5 63,0
)dnalppaLlkxe(nälsnettobrroN 7,6 03,0

)dnalppaLlkxe(nälsnettobretsäV 2,7 82,0
dnalppaLardös 9,8 32,0
dnalppaLarron 1,9 22,0

Fig 3.1. Antal övernattningar per resa och antal resor per gästnatt.
Källa: Turist- och Resedatabasen (1993-1995)

En jämförelse mellan antalet hotellnätter av olika typer i Västernorrland, Västerbotten och Norr-
botten (1998) ger nedanstående resultat. Diagrammen visar antal belagda rum på stads-, motor-
och turisthotell.

Västernorrland
totalt 365 000

219 000
47 450

40 150

58 400

affärs- och upp-
dragsresenärer
konferensgäster

gruppgäster

fritidsresenärer

Västerbotten
totalt 397 000

241 17754 588

30 768

70 467

Norrbotten
totalt 461 000

262 770

46 100

41 490

110 640

Fig 3.2. Antal belaggda rum på stads-, motor- och turisthotell 1998. Källa: Statistiska Centralbyrån

Företagsmarknaden, det vill säga affärs- och uppdragsresenärer samt konferensgäster i diagram-
men, utgör den klart dominerande marknaden. Fördelningen mellan de olika marknaderna är un-
gefär lika i Västernorrland och Västerbotten. I Norrbotten är privatmarknadsandelen, det vill säga
gruppgäster och fritidsresenärer, något större än i de andra två länen.

Turistresor med tåg.
En stor andel av de som reser med nattågen till och från övre Norrland är privatresenärer, varav
en relativt stor andel turister. Att ha en så pass stor andel turistresenärer medför att resandet blir
väldigt ojämnt fördelat över året. (Se kapitel 3.4.)
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Turistresorna är som störst på våren och sommaren samt kring helger och ledighetsperioder som
jul, nyår och sportlov. På våren dominerar skidresor medan det på sommaren är en lite mer blan-
dad karaktär på turistresornas syften. Allra störst är resandet i juli månad med stora mängder
fjällvandrare, tågluffare och resenärer som skall besöka släkt och vänner på sin semester.

Malmbanans sträcka mellan Kiruna och Narvik är synnerligen intressant ur turistsynpunkt.
Resandeunderlaget på sträckan utgörs i princip uteslutande av turister. Turister som antingen
skall till någon av turistorterna längs vägen eller som skall resa över gränsen. Sträckan har också
legat i väglöst land fram till mitten av 80-talet, vilket betyder att det fortfarande finns en viss kul-
tur och tradition att företa besök längs sträckan med tåg. Banan är dessutom den enda bana i
Banverkets nät som i en inte obetydlig omfattning genererar resor där resan är målet. Den hiss-
nande resan mellan fjäll och hav lockar så väl utländska som svenska och norska turister.

3.2.3 Resor till berörda kommuner

De största turistkommunerna i landet, det vill
säga de kommuner med flest gästnätter per år,
är i fallande storleksordning Stockholm, Göte-
borg, Malung, Åre, Malmö och Älvdalen.
Dessa sex kommuner står i särklass och den
största turistkommunen i intresseområdet för
denna utredning, Umeå, har endast ungefär
hälften så många gästnätter som Älvdalen.
Detta betyder dock inte att Umeå är en liten
turistkommun. 1996 var Umeå den tolfte
största turistkommunen i Sverige sett till anta-
let gästnätter på hotell, stugbyar och vandrar-
hem.

Här intill är de mest betydelsefulla turist-
kommunerna i Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten listade efter antalet gästnätter
på hotell, stugbyar och vandrarhem år 1996.

Intressant att notera är att en del riktigt små
kommuner är stora turistmål. Den största
turistkommunen i förhållande till storleken är
Storuman som är ett stort turistmål framförallt

tack vare vintersportanläggningar i Hemavan och Tärnaby. Näst störst är Kiruna som är en stor
turistkommun tack vare att den har en så stor yta och att det därför får plats flera stora turist-
anläggningar för vinter- och sommaraktiviteter. Därefter kommer Arvidsjaur, Gällivare och
Lycksele i nämnd ordning.

De flesta resor med övernattningar genererar dock inte gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem
och liknande utan övernattningarna sker oftast i fritidshus eller hos vänner och bekanta. Turist-
och resedatabasen (TDB) ger en uppfattning av hur stort det totala antalet nätter knutna till resor
inom Sverige är. Nedan är kommunerna i det aktuella området sorterade efter antal
övernattningar på arbets- och fritidsresor. I materialet inkluderas även inomregionala resor, det-
vill säga resor då resenären övernattar i samma region som han eller hon är bosatt i. Endast
övernattningar på det huvudsakliga resmålet redovisas.

Fig 3.3. Antal gästnätter svenskar och utlänningar
(1000-tal). Källa Statistiska Centralbyrån (1996).
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Fig 3.4. Antal nätter genererade av resor i Sverige med
övernattning (1000-tal). Källa:Turistdatabasen 1990-1996.
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De största antalet övernattningar på fri-
tids- och arbetsresor sker inte oväntat i
de största städerna. Umeå, Sundsvall,
Skellefteå, Luleå och Örnsköldsvik har
alla över 1 miljon övernattningar per år.
Antaget att ett genomsnittligt besök är
en vecka långt, det vill säga sex
övernattningar, skulle 1 miljon
övernattningar innebära drygt 330 000
enkelresor.

Det sammanlagda antalet övernattningar
i kommunerna i listan är drygt 14 miljo-
ner per år. Detta kan jämföras med det
totala antalet övernattningar i hela
Sverige som enligt Turist- och resedata-
basen är 150 miljoner per år. Området
som studeras i denna rapport står alltså
för cirka tio procent av det totala antalet
övernattningar i landet.
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3.3 Analys av resflöden
Resflödena från A-regionerna Kiruna, Luleå, Piteå,
Skellefteå, Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik till Stock-
holm/Uppsala, Göteborg samt Malmö har sammanställts
i figur 3.5 till 3.7. Här visas fördelningen mellan tåg-,
bil-, flyg- och bussresor uttryckt i antal resor per år. Då
Göteborg och Malmö är relativt små regioner har resan-
det till hela Västra Götalands län respektive Skåne/Ble-
kinge län redovisats i figur 3.8 och 3.9. Detta har dock
gjorts endast för det totala resandet, utan uppdelning på
färdmedel. Siffrorna för de olika färdmedlen skulle bli
missvisande, då de totala resflödena är mycket små till
de flesta A-regionerna i länen. Då det totala antalet resor
till Stockholm är betydligt större än till Västra Göta-
lands län och Skåne län har olika skalor använts.

Här syns tydligt att flyget har en mycket stor andel av
resorna till Stockholm vilket beror på att direkta flyg-
förbindelser finns med alla Norrlandsregionerna. Däre-
mot har tåget drygt hälften av resorna till Västra Göta-
lands län beroende på direkt nattågsförbindelse i kombi-
nation med avsaknad av direkta flygförbindelser.

De siffror som använts för att ta fram dessa diagram
bygger på modeller för beräkning av resandeströmmar
gjorda 1990 och tidigare. Efter detta gick det totala re-
sandet i landet ner under några år i början och mitten av
90-talet för att därefter vända uppåt igen, vilket skulle
innebära att siffrorna för det totala antalet resor mellan
regionerna torde vara någorlunda rättvisande även för år
2000. Då några relationer har ett mycket litet resande-
utbyte kan siffrorna till viss del bli missvisande. För att
råda någon bot på detta har flera A-regioner slagits sam-
man till större områden som målregioner. Dock skall
ändå diagrammen som visar fördelningen mellan de
olika trafikslagen tas med en nypa salt.
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Fig 3.10. Resflöden mellan några A-regioner längs Norrlandskusten.
    Skalan anger miljoner resor per år.

0            1            2            3            4             5            6            7            8            9            10



30

I figur 3.10 har de totala resflödena mellan några utvalda destinationer längs norrlandskusten
sammanställts. Diagrammet visar, med hjälp av olika gråskalor, hur stort det totala resflödet är
mellan varje par av dessa regioner. De rastrerade fälten anger resflödena i relationer som ej är av
intresse för uppläggen av nattågstrafiken på övre Norrland. De staplar som är neddragna under
Stockholm/Uppsala-nivån respektive Gävlenivån visar den andel av resflödet i respektive staplar
som utgörs av resenärer som kommer från/skall till andra regioner i landet än just Stockholm/
Uppsala eller Gävle. I dessa �neddragna� staplar har resflödena till respektive målregion från alla
regioner i södra Sverige upp till och med Dalarna samlats. Dessa resenärer har bedömts resa till
målregionerna via antingen Stockholm/Uppsala eller Gävle. Vid fördelningen av de samlade
resflödena från regionerna i södra Sverige har antagits att 80 procent av dessa resor går via
Stockholm/Uppsala och 20 procent via Gävle. Detta antagande är en grov uppskattning men kan
ändå sägas spegla förhållandena.

3.4 Resandeprognoser
I ett scenario för år 2010 med  �normal� utveckling kommer, enligt SIKA1 en trafikökning på
60 procent att erhållas på järnväg totalt. För järnvägstrafiken norr om Sundsvall skulle motsva-
rande siffra vara 22 procent. Detta innebär att man från dagens 500 000 resor på nattågen, i ett
snitt söder om Vännäs, år 2010 skulle ha 610 000 resor i ett alternativ utan Botniabanan. I SIKAs
modellberäkning har dock korrigering gjorts för de specifika förutsättningar som gäller för be-
folkningsutveckling, sysselsättning, bilinnehav med mera. Då erhålls att antalet resor i aktuellt
snitt kommer att bli 560 000 år 2010.

Med Botniabanan räknar SIKA i sin modell med att 1,2�1,4 miljoner resor kommer att göras i
det aktuella snittet år 2010. Med Botniabanan skulle antalet resor med nattåg vara 300 000, det
vill säga en minskning med 260 000 resor jämfört med alternativet utan Botniabana. Det innebär
att dagtågen på övre Norrland skulle ha cirka 75 procent av det totala tågresandet till/från övre
Norrland. Av den totala ökningen på 600 000 � 800 000 resor utgörs cirka 20 procent av
nygenererat resande. Dock är den modell som SIKA använt sig av vid beräkningen av dessa siff-
ror behäftad med osäkerheter, vilket gör att dessa skall tas som en grov uppskattning.

Denna prognos anger endast hur många resenärer som kan förväntas på årsbasis. Det är viktigt
att beakta det faktum att resenärerna ej är jämnt fördelade över året.

3.5 Resenärernas behov och värderingar
För att kunna planera för effektiva trafikupplägg i givna relationer är det av stor vikt att veta vad
resenärerna värderar högst och vilka behov som finns. När det gäller nattågstrafik är till exempel
inte alltid kortast möjliga restid det viktigaste, utan att man får 6-8 timmars sammanhängande tid
ombord för att sova. Olika resenärsgrupper har dessutom olika behov och olika krav på till exem-
pel komfort, service, pris och restid.

Merparten av resorna ombord på nattågen till och från övre Norrland utgörs av fritidsresor. Detta
förhållande gör att man har en stor kundgrupp med krav på låga biljettpriser. De flesta fritids-
resenärer föredrar en billig resa före hög standard. De använder tåget för att förflytta sig från A
till B och har inte krav på att kunna arbeta, ha tillgång till elektronisk utrustning med mera om-
bord.
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I en undersökning gjord av SIKA 1996 och presenterad i Karl Kottenhoffs avhandling2 har
resenärers värderingar av nattågstrafik respektive dagtågstrafik till övre Norrland studerats. Un-
dersökningen bygger på en stated preferences-undersökning (SP) och jämför betalningviljan för
olika restid med nattåg respektive dagtåg sträckan Stockholm � Umeå/Luleå. I undersökningen
skiljer man på fritidsresenärer och affärsresenärer. Resultaten i undersökningen skall beaktas
med viss försiktighet då siffervärdena inte skall betraktas som exakta värden. Utgående ifrån en
linjär interpolation mellan ett pris på 0 kr och 1 000 kr har följande värderingar erhållits:

Typ av service Fritidsresenärers värdering Affärsresenärers värdering
Dagens Nattåg 20.00 � 7.00 900 1 270
Snabbare Nattåg 23.00 � 7.00 920 1 190
InterCity + Buss 
9/14 tim  Cst - Uå/Le      -450 -190
X2000 6/10 tim  Cst - Uå/Le 450 1 040
X2000 4/8 tim  Cst - Uå/Le 720 1 230

Fig. 3.11

I figur 3.11 kan konstateras att fritidsresenärerna värderar nattågen mycket högre än dagtågen.
Detta kan bero på att man anser att en längre restid är en mindre uppoffring än ett högre biljett-
pris. När det gäller affärsresenärerna så kan konstateras att dagens nattåg är högre värderad än ett
snabbare nattåg. Detta kan ha sin förklaring i att dessa resenärer prioriterar en lång tids samman-
hängande resa för att få ordentlig (6-8 timmar) nattsömn och komma fram utvilad till arbetsdag-
ens början. Dock värderas även det riktigt snabba dagtåget högt, vilket troligen beror på att en
affärsresenär vill hinna vara på destinationsorten i åtminstone 6 timmar under dagtid. Detta
klaras av med ett dagtåg som tillryggalägger sträckan Stockholm � Umeå/Luleå på 4/8 timmar.
Gemensamt för de båda resenärsgrupperna är att det långsamma dagtåget med byte till buss vär-
deras mycket lågt. Dock skall påpekas att estimatet av SP-undersökningar har en tendens att
övervärdera den parameter som jämförs.

I figur 3.11 visas även vilka tidsvärderingar resenärerna har, enligt Kottenhoff. Tiden mellan
20.00 och 23.00 värderas till cirka �25 kr/h av affärsresenärerna men till i princip 0 kr/h av
privatresenärerna. Däremot värderas dagtiden som tas i anspråk vid resa med X2000 till cirka 95
kr/h av affärsresenärerna och cirka 135 kr/h av privatresenärerna. Detta säger att det inte finns
något större värde i att senarelägga nattågens avgångstid, eftersom den tid resenären �sparar� in
på kvällen inte värdesätts särskilt högt. Dock är det av stor vikt att köra snabba dagtåg i det fall
man vill köra dagtåg över huvudtaget.

Enligt Kottenhoff skulle därmed olika tidtabellsupplägg kunna värderas. Till exempel skulle två
dagliga nattågsavgångar Stockholm � Luleå (varav den ena med direktvagnar till Umeå) värderas
till 900 kr för privatresenärer och 1 270 kr för affärsresenärer. Skulle det utöver denna trafik även
finnas 6 dagliga avgångar med X2000 Stockholm � Umeå � Luleå (varav 1 endast till Luleå och
2 endast till Umeå) skulle det värderas till 1 350 kr för privatresenärer och 2 310 kr för affärs-
resenärer. Detta innebär att man med ett kombinerat upplägg av dag- och nattåg skulle kunna
locka en betydligt större andel resenärer till tågen, särskilt vad gäller affärsresenärer. Dessutom
skulle den stora betalningsvilja detta medför, ge möjligheter att ta ut ett högre biljettpris.

Utöver restiden finns det en mängd ytterligare faktorer och kombinationer av dessa som påverkar
resenärernas värdering av resan. Till exempel reshastighet, tid ombord, komfort, service, byten,
servering, försäljning, biljettpris med mera. För att ta reda på hur dessa värderas krävs ganska
omfattande undersökningar. I och med att nattågstrafiken på övre Norrland är så pass liten till
antal resande, i förhållande till det totala resandet i Sverige, finns inga tillräckligt heltäckande
undersökningar gjorda för att kunna dra några säkra slutsatser.
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Dock finns en del generella slutsatser som är gällande även för nattågens resenärer, bland annat
att de flesta resenärsgrupper värderar många byten som något mycket negativt. Särskilt kan detta
tänkas gälla resenärer på nattågen till och från övre Norrland, då många på dessa tåg har med sig
mycket och skrymmande bagage, så som skidutrustning med mera. Dessutom är det inte många
som uppskattar att behöva kliva upp mitt i natten för att byta tåg. En annan faktor som ofta upp-
fattas negativt är alltför många stopp på vägen. Detta ger en mycket längre upplevd restid än den
faktiska restiden. Dock kan detta sägas ha en mindre inverkan på en resa som i sig redan tar 10-
20 timmar och där de flesta sover större delen av restiden, vilket är fallet på nattågen.
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4 Nattågstrafiken under 90-talet
4.1 Analys av restider
En stor del av järnvägsrelationerna i Sverige har fått kraftigt
reducerade restider under 1990-talet. Med hjälp av framförallt
förbättrad infrastruktur, färre uppehåll och snabbare tåg har
restiderna successivt minskats på flera nyckelrelationer med så
mycket som 50 procent. De största satsningarna har skett på
Södra stambanan, Västra stambanan, Ostkustbanan och
Mälarbanorna. Dessa satsningar har inte haft särskilt stor bety-
delse för nattågstrafiken på övre Norrland. Däremot har andra
förbättringar på Norra stambanan och stambanan genom övre
Norrland resulterat i vissa restidsförkortningar.

Sedan 1990 har gångtiderna för nattågen på övre Norrland
minskats med i genomsnitt drygt 10 procent. Nedan presente-
ras restiderna för den snabbaste nattågsförbindelsen från 1990
och fram till idag för några nyckelrelationer. Som utgångs-
punkt för studien har vårtidtabeller använts. För varje år finns
två staplar. Den första stapeln anger restiden vid nordgång och
den andra restiden vid sydgång.

Eftersom restidsminskningarna inte har varit lika stora varje år
och eftersom restiderna ofta varierar mellan nord- och sydgång
har den genomsnittliga restidsförändringen från våren 1991 till
våren 2001 beräknats genom linjär regression.

Observera att nattågen inte har haft exakt samma linjesträckning under hela 90-talet. Vissa perio-
der har till exempel tågen mellan Göteborg och Luleå gått via Västerås och vissa år via Fagersta.
Förändringar i linjesträckningar påverkar naturligtvis restiderna.

Restiden Stockholm-Narvik, Narvik-Stockholm har minskat med
ungefär 2,5 timmar under 90-talet,vilket betyder cirka 13 procent.
Minskningen av omloppstiden innebar att man från T98 kunde för-
länga nattåget från Kiruna till Narvik. Tidigare krävdes att sov- och
liggvagnarna stannade i Kiruna för att bäddning och städning skulle
hinnas med i tågvändningarna, utan att behöva ha fler än två tågsätt i
omloppet.

Fig. 4.1. Linjenätet för nattågen
på övre Norrland under 90-talet.
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16:00Restiden Stockholm-Luleå, Luleå-Stockholm
har minskat med ungefär 10 procent under 90-
talet, vilket innebär drygt 1 timme.

Restiden Stockholm-Haparanda, Haparanda-
Stockholm har varierat något under 90-talet,
men inte minskat nämnvärt. Restids-
minskningen under 90-talet har varit mindre än
2 procent. Eftersom restiden mellan Stockholm
och Boden/Luleå har minskat med 10 procent
beror den uteblivna restidsminskningen Stock-
holm-Haparanda framförallt på allt sämre an-
slutningstrafik till och från Boden/Luleå.

Restiden Stockholm-Umeå, Umeå-Stockholm
har minskats med 1,5 timmar. Den största
minskningen under perioden har åstadkommits
genom att Tågkompaniet år 2000 valde att köra
tågen direkt till Umeå utan växling i Vännäs.
Den genomsnittliga restidsminskningen har
varit 12 procent från 1991 fram till 2001.

Restiden Stockholm-Örnsköldsvik, Örn-
sköldsvik-Stockholm har minskat med 5 pro-
cent, eller lite drygt en halv timme från cirka
9,5 timmar till ungefär 9 timmar. Nattågs-
sträckan mellan Stockholm och Mellansel är
emellertid 8 timmar. Sträckan Mellansel-Örn-
sköldsvik körs med tågtaxi. Fram till 1989 kör-
des direkta sovvagnar till Örnsköldsvik och då
tog resan drygt 11 timmar varav ungefär 2 tim-
mar var tid i Mellansel tidigt på morgonen eller
sent på kvällen så att lämpliga ankomst- och
avgångtider erhölls i Örnsköldsvik.

Restiden Göteborg-Luleå, Luleå-Göteborg
har successivt minskat med ungefär 2,5 timmar
under 90-talet, vilket motsvarar cirka 15 pro-
cent. När Tågkompaniet tog över trafiken
ökade dock restiden åter med 2 timmar efter-
som tåget tar omvägen via Umeå och via
Gävle.
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Restiden Göteborg-Umeå, Umeå-Göte-
borg har minskat med 2 timmar under
90-talet, men ökade igen med cirka en
timma när Tågkompaniet tog över. Detta
trots att förbindelsen är direkt utan byte i
Vännäs. Ökningen beror på omvägen över,
och växlingen i, Gävle. Den procentuella
minskningen från 1990 till 2001 har varit
lite drygt 5 procent.

Restiden Göteborg-Narvik, Narvik-Göte-
borg har minskat med 11 procent från 1991
till 2001. I början av 90-talet tog resan cirka
1 dygn och 2 timmar och i slutet av 90-talet
cirka 22,5 timmar. När Tågkompaniet tog
över trafiken ökade dock restiden till drygt
1 dygn.

Restiden Malmö-Luleå, Luleå-Malmö var
under tiden när det gick direkta sov- och
liggvagnar (Nässjö-Västerås-Luleå) cirka
22,5 timmar. Därefter, det vill säga efter
1992, blev resvägen via Stockholm och res-
tiden minskade successivt till 19 timmar i
takt med att snabbare tåg introducerades på
framförallt Södra stambanan. Den genom-
snittliga restidsminskningen under 90-talet
har varit så stor som 20 procent.

Restiden Malmö-Narvik, Narvik-Malmö
är den restid som har minskat mest bland
alla de jämförda relationerna. Från 1991 till
2001 har restiden minskat med i genomsnitt
nästan 22 procent, eller 6 timmar. I början
av 90-talet var restiden ungefär 1 dygn och
6 timmar medan det 2001 endast tar
1 dygn. Precis som för relationen Malmö-
Luleå beror en stor andel av restids-
minskningen på introduktionen av
snabbtågsförbindelserna på Södra stram-
banan.
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Fig. 4.2

Fig. 4.3

4.2 Biljettprisutveckling
För att få en uppfattning om hur biljettpriserna på nattågen till och från övre Norrland har varie-
rat  för olika komfortklasser har en sammanställning för priser under 90-talet gjorts. I denna har
endast ett urval av de olika prisnivåer som finns tagits med. Men då detta är en jämförelse mellan
åren kan man anta att de olika prisnivåerna har följt varandra. Prisutvecklingen för två olika lin-
jer, Stockholm - Umeå och Göteborg - Luleå, har använts i jämförelsen. Vissa år har två olika
prisuppgifter på grund av att en prisändring skett under året. År 1996 fanns ej kom-fortklassen
Säng 2. För år 2000 gäller Tågkompaniets biljettpriser. Komfortklasserna har då översatts så att
Säng 3 motsvarar Sovplats, Säng 1 motsvarar Sovkupé singel och Säng 2 har utgått.

I figur 4.2 och 4.3 syns att biljettpriserna, framförallt för komfortklass Säng 1, har varierat gan-
ska kraftigt under åren. En del av fluktuationerna kan härledas till de förändringar i resemomsen
som skett under 90-talet. 1991 infördes 25 procent moms på resor, 1992 sänktes momsen till 18
procent för att sedan stiga till 21 procent 1993 och återigen sänkas till 12 senare samma år. För
de år som har två priser angivna har en prisändring gjorts under året. Som jämförelse med den
allmänna prisutvecklingen har konsumentprisindex lagts in, med år 1949 som bas, index=100
kronor.

Prisutveckling Göteborg - Luleå

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

90 91 91 92 93 93 94 95 96 97 97 98 99 00. 00.

År

K
ro

no
r

Säng 1
KPI
Säng 2
Säng 3
Ligg
Sitt

Prisutveckling Stockholm - Umeå

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

90 91 91 92 93 93 94 95 96 97 97 98 99 00. 00.

År

K
ro

no
r

Säng 1
KPI
Säng 2
Säng 3
Ligg
Sitt



37

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

SJ 1
99

9

TKAB 20
00

Ål
de

r (
år

)

Under 90-talets första år dominerade WL1 och i viss mån WL3 sovvagnsparken. Liggvagnarna
bestod av en blandning av BC2 och BC4. Sittvagnarna utgjordes av 60-talsvagnar. Från och med
T94 rullade i princip uteslutande 80-talsvagnar i nattågen. Liggvagnar av littera BC4, sovvagnar
av littera WL4 och WL6 samt sittvagnar av littera B2 och BF4. Denna sammansättning har i
princip bibehållits fram till idag.

Den något kraftigare ökningen av genomsnittsåldern de sista åren i diagrammet förklaras av att
SJ valde att byta ut några liggvagnar littera BC4 mot äldre BC2 samt att Tågkompaniet har bytt
ut några sovvagnar mot äldre tyska lyxsovvagnar.

Intressant att notera är att vagnparken, om den inte förnyas, kommer att vara lika gammal som
den var i början av 90-talet när Botniabanan tas i drift. En viktig skillnad är dock att en rad nya
bekvämligheter som toalett i kupéerna, dusch och bio har introducerats ombord.

Vidare kan man se att den dal i diagrammet som återspeglar när vagnparken var som yngst, det
vill säga 1994 och 1995, sammanfaller med 90-talets högsta topp i resandestatistiken. (Se kap
4.4). Det finns naturligtvis andra förklaringar till att resandet var högt dessa år, men det är ändå
rimligt att anta att den fräscha vagnparken bidrog till att öka resandet.

Fig 4.4. Vagnparkens genomsnittsål-
der för nattågen på övre Norrland,
enligt ordinarie sammansättningsplan
för tidtabellsperiod 3 i respektive år.

4.3 Vagnparkens ålder
Vissa år under framförallt 70- och 80-talet fick SJ en hel del kritik för att ålderstigna och dåligt
underhållna vagnar användes i nattågen på övre Norrland. Denna kritik var i mångt och mycket
befogad. Dessvärre har SJ haft problem att tvätta bort denna stämpel trots att man i början på
90-talet förnyade hela vagnparken.

I figur 4.4 nedan visas vagnparkens genomsnittsålder för nattågen på övre Norrland under 90-ta-
let. Endast sov-, ligg- och sittvagnar är medräknade. För vagnstyper som har tillverkats eller
totalrenoverats under flera år har ett medelvärde använts som tillverkningsår. Genomsnittsåldern
återspeglar endast ordinarie vagnsammansättning, ej extravagnar eller reservvagnar.
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Fig. 4.7

Fig. 4.6

Diagrammen 4.5 till
4.10 visar det totala an-
talet resenärer som pas-
serar respektive snitt, det
vill säga i båda riktning-
arna. 1991 höjdes rese-
momsen till 25 procent,
vilket kan förklara den
låga noteringen för det
totala resandet på nattå-
gen detta år (se figur
4.5). Därefter sänktes
momsen på resor suc-
cessivt och resandet på
nattågen lade sig stadigt
kring 500 000 resenärer
årligen i mitten av 90-

Fig. 4.5

4.4 Analys av resanderäkning
Utifrån data från SJs REDA-system har några diagram tagits fram som visar utvecklingen av an-
talet resande på nattågen i några strategiskt utvalda snitt längs linjerna. De data som använts är
resanderäkningar gjorda 1990-1997. Följande snitt har  studerats:

· Bräcke � Långsele (Alla resande på nattågen till/från övre Norrland)
· Boden � Murjek (Resande till/från sträckan Boden � Narvik)
· Boden � Luleå (Resande till/från sträckan Boden � Luleå)
· Vännäs � Umeå (Resande till/från sträckan Vännäs � Umeå)
· Ockelbo � Gävle (Resande till/från sträckan Bollnäs � Stockholm)
· Ockelbo � Storvik (Resande till/från sträckan Bollnäs � Göteborg)

talet, medan det under senare delenav 90-talet
återigen sjunkit, den här gången ner mot 400
000. Antalet resenärer som valt att åka i sitt-
vagn har varit tämligen konstant (ca 70 000 till
80 000), med undantag för år 1991. I början av
90-talet var det dubbelt så många liggvagns-
resenärer som sovvagnsresenärer, men under
senare år har de närmat sig varandra och har nu
cirka 200 000 resenärer vardera. Detta kan i
stor utsträckning ha sin förklaring bland annat i
att man i början av 90-talet använde gamla sov-
vagnar från 40- och 50-talet medan liggvagna-
rna var från 80-talet, vilket gjorde att dessa ofta
var bekvämare än sovvagnarna. Då de nya
WL4- och WL6-vagnarna införskaffades under
90-talet har andelen sovvagnsresenärer stadigt
ökat, trots att det totala resandet på nattågen
minskat.
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Fig. 4.8

Fig. 4.9

Fig. 4.10

Vid studier av hur resandeströmmarna går kan
konstateras att det är mer än dubbelt så många
resande till och från sträckan Stockholm � Boll-
näs (figur 4.6) som till och från sträckan Göte-
borg � Bollnäs (figur 4.7) på nattågen i relationen
med övre Norrland. De flesta av dessa antas
komma från/åka till Stockholmsregionen respek-
tive Göteborgsregionen. Av dessa åker den
största andelen till/från Luleå (figur 4.8) och en
mindre andel till/från Umeå (figur  4.9) och Ki-
runa/Narvik (figur 4.10). Detta förhållande gäller
dock endast vid betraktande av resande i ligg-
och sovvagnar. Då sittvagnarna inräknas erhålls
en betydligt större resandeandel i snittet Boden �
Murjek. Detta kan förklaras av att det till nattåget
kopplas sittvagnar från Luleå, vilka medför en
hel del dagtågsresenärer på sträckan Luleå � Ki-
runa � Narvik.

En grov uppskattning av hur stor andel av natt-
resenärerna från södra Sverige som väljer att åka
i sittvagn till destinationer norr om Boden ges av
att jämföra förhållandet mellan det totala antalet
sittvagnsresenärer i snittet Bräcke � Långsele och
Boden � Murjek med antalet ligg- och sovvagns-
resenärer i snittet Bräcke � Långsele och Boden �
Murjek. Denna beräkning gav att cirka 13 600
resenärer från södra Sverige väljer att åka sitt-
vagn hela vägen mot cirka 84 300 som väljer att
åka ligg- eller sovvagn. Då det totala antalet
sittvagnsresenärer i snittet Boden � Murjek är
158 700 innebär detta således att den största an-
delen av de sittande denna sträcka är resenärer
som kommer från Luleå eller Boden.

Fördelningen mellan resenärer i de olika vagntyperna (sitt-, ligg- och sovvagn) i snittet Bräcke �
Långsele avspeglar ganska väl hur fördelningen ser ut för resenärer från Stockholms- respektive
Göteborgsregionen, även om man fått en lite kraftigare nedgång av antalet sittplatsresenärer och
en kraftigare uppgång av antalet sovvagnsresenärer på tågen från Göteborg jämfört med de från
Stockholm under de senaste två åren. Den skillnad i fördelning som visas i diagrammen för snit-
ten Vännäs � Umeå, Boden � Luleå och Boden � Murjek beror på att det till Luleå gick direkta
sov- och liggvagnar från både Stockholm och Göteborg, medan det till Umeå, från och med
1993, endast gick direkta vagnar från Stockholm. Således förklaras den höga andelen sittvagns-
resenärer i snittet Vännäs � Umeå med att många tvingades byta till sittvagn i Vännäs för att ta
sig till/från Umeå. Dessutom förekom även en del dagpendling mellan de två kommunerna. Det-
samma gällde för resenärer som skulle resa vidare till destinationer norr om Boden. Precis som
förklarats ovan tillkommer en del sittvagnar från Luleå i Boden. Därav den betydligt större ande-
len sittvagnsresenärer i snittet Boden � Murjek.
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5 Konkurrenssituation
5.1 Tågtrafiknät
5.1.1 SJs upplägg

SJ har kört med i stort sett samma upplägg på nattågstrafiken på övre Norrland under hela 90-
talet. Dock provade man en förändring i upplägget mellan 5 januari 1998 och 13 juni 1999, men
återgick sedan till det tidigare upplägget.

5 jan 98 � 13 jun 99
Under denna tid provade SJ med att köra delade tåg från Stockholm respektive Göteborg med
sammankoppling i Ånge. SJ hade två avgångar per dygn från Stockholm till Luleå, varav den ena
medförde direkta vagnar till Narvik. Från Göteborg avgick ett tåg per dygn till Luleå som kopp-
lades ihop med det sena tåget från Stockholm i Ånge. Detta tåg hade dock anslutning till Narvik i
Boden samt direkta vagnar till Umeå. Dessutom medfördes Storlienvagnarna till Ånge från både
Stockholm och Göteborg.

SJ körde även dagtågstrafik på Malmbanan bestående av två dubbelturer Luleå � Narvik, varav
den ena gick ihopkopplad med nattåget sträckan Boden � Narvik, en dubbeltur Luleå � Kiruna,
varav nordgående dagtåg gick ihopkopplat med sydgående nattåg till sträckan Luleå � Boden.

14 jun 99 � 9 jan 00
Under denna period återgick SJ till att köra separata tåg från både Stockholm och Göteborg varje
dag, vilket man även gjort före 5 januari 1998. I denna period kördes två dubbelturer Stockholm
� Luleå per dygn och en dubbeltur Göteborg � Luleå per dygn. Den tidiga avgången från Stock-
holm medför direkta vagnar till Narvik. Den sena avgången från Stockholm medför direkta vag-
nar till Umeå. Tåget från Göteborg har anslutning till Umeå i Vännäs. Motsvarande gällde för
sydgående tåg, det vill säga tidiga tåget från Luleå till Stockholm hade direkta vagnar från Umeå
som tillkopplades tåget i Vännäs. Tåget till Göteborg hade anslutning från Umeå i Vännäs och
det sena tåget från Luleå till Stockholm hade direkta vagnar från Narvik som tillkopplades tåget i
Boden.

Dagtågstrafiken bestod under denna period av två dubbelturer Luleå � Narvik, varav den ena
gick tillsammans med nattåget sträckan Boden - Narvik och en dubbeltur Luleå � Kiruna, varav
nordgående dagtåg går ihopkopplat med sydgående nattåg sträckan Luleå � Boden.
Stockholm � Övre Norrland (nattåg)
Tåg 91  Luleå � Boden � Gävle � Stockholm Dagl (Anslutning från tåg 981 i Boden)
Tåg 92  Stockholm � Gävle �  Boden � Luleå Dagl (Anslutning till tåg 980 i Boden)
Tåg 93  Narvik � Boden  � Gävle � Stockholm Dagl (Tog upp direktvagnar från Luleå)
Tåg 94  Stockholm � Gävle � Boden  � Narvik Dagl (Medförde direktvagnar till Luleå)

Göteborg � Övre Norrland (nattåg)
Tåg 971  Luleå � Boden  � Örebro � Göteborg Dagl (Anslutning från tåg 981 i Boden)
Tåg 978  Göteborg � Örebro � Boden � Luleå Dagl (Anslutning till tåg 980 i Boden)
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Luleå � Narvik (dagtåg)
Tåg 981  Narvik � Boden � Luleå Dagl (Anslutning till tåg 91/971 i Boden)
Tåg 993  Narvik � Boden � Luleå Dagl (Gick tillsammans med tåg 93 till Boden)
Tåg 994  Luleå � Boden � Narvik Dagl (Gick tillsammans med tåg 94 från Boden)
Tåg 980  Luleå � Boden � Narvik Dagl (Anslutning från tåg 92/978 i Boden)
Tåg 983  Kiruna � Boden � Luleå Dagl
Tåg 982  Luleå � Boden � Kiruna Dagl (Gick tillsammans med tåg 971 till Boden)

SJs nattåg gjorde uppehåll vid följande stationer:

Göteborg C
Alingsås
Herrljunga
Skövde C

Stockholm C Hallsberg
Uppsala C Örebro C
Gävle C Västerås C
Bollnäs Avesta Krylbo
Ljusdal
Ånge
Bräcke (endast tåg 93 och 94)
Långsele
Mellansel (ej tåg 93 och 94)
Vännäs
Vindeln (ej tåg 971 och 978)
Bastuträsk
Jörn
Älvsbyn
Boden C Murjek
Luleå Gällivare

Kiruna C
Abisko östra
Abisko turiststation
Björkliden
Vassijaure
Riksgränsen
Björnfjell
Narvik

SJs dagtåg på Malmbanan gör uppehåll vid följande stationer:

Luleå Abisko turiststation
Boden C Björkliden
Murjek Vassijaure
Nattavaara Katterjåkk (ej tåg 93 och 94)
Gällivare Riksgränsen
Fjällåsen (endast vissa dagar) Björnfjell
Kaitum (endast vissa dagar) Katterat (ej tåg 93 och 94)
Sjisjka (endast vissa dagar) Rombakk (ej tåg 93 och 94)
Kiruna C Straumsnes (ej tåg 93 och 94)
Abisko östra Narvik
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Fig. 5.1. Karta över SJs linjenät
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Nattågens avgångs- och ankomsttider vid några utvalda stationer, perioden 14 jun 99 � 9 jan 00:

För att bedriva ovanstående beskrivna trafik använde SJ följande rullande materiel:

Sittvagnar Ligg- och Restaurang- Resgodsvagnar
sovvagnar och biovagnar

AB3   2 st BC2 14 st R4   2 st F33   3 st
B1   6 st BC4 22 st S12   4 st F52   6 st
B5   5 st WL4   6 st
BS5   5 st WL6 20 st
B2   6 st
BF4   6 st
B7 10 st

Som dragfordon har använts lok av typen Rc3 och Rc6. Då SJ inte använde särskilda fordon till
särskilda linjer är det svårt att säga exakt hur många lok och vagnar som behövdes för att bedriva
nattågstrafiken på övre Norrland. Det hände att vagnar lånades in från andra sträckor vid behov
och efter säsong. De antal som är angivna ovan visar hur många vagnar som behövdes samtidigt
enligt sammansättningsplanen, för att alla tåg skulle vara fulltaliga. Därutöver förekom några
reservfordon. Dessutom gick inte alla vagnar alla dagar i veckan eller under hela året.

Fig. 5.4. Restider i några utvalda relationer.

SJ tillämpade zontaxa på nattågen, det vill säga ett visst pris gällde för resa från en zon till en
annan, se figur 5.5. Nattågens samtliga stationer var indelade i åtta zoner. Resans pris avgjordes
också av vilken komfortklass man valde att resa i. Nedanstående indelning fanns, med priser an-
givna för några utvalda relationer. På de angivna priserna gällde 30 procent ungdoms- och stude-
randerabatt.

Umeå Luleå Narvik
Stockholm 10.47 � 11.15 13.35 � 14.10 18.45 � 20.15
Göteborg 13.30 � 14.00 17.45 � 17.50 22.30 � 23.45

Bädd Säng3 Säng2 Bädd Säng3 Säng2 Bädd Säng3 Säng2 Säng1 Kupé
Cst � Uå/Le 435 500 560 500 560 635 550 625 700 800 975
Cst � Kra 530 595 655 595 655 730 645 720 795 895 1070
G � Uå/Le 530 595 655 595 655 730 645 720 795 895 1070
G - Kra 625 690 750 690 750 825 740 815 890 990 1165

Röd reslust Reslust Budget Affärs

Dagl Dagl Dagl
Avg. Stockholm 17.25 21.13
Avg. Göteborg 18.00
Ank. Umeå   8.00 V   8.00 V V = Byte i Vännäs
Ank. Luleå   7.10 11.20 11.50
Ank. Narvik 12.30 17.15 B 17.15 B B = Byte i Boden

Dagl Dagl Dagl
Avg. Narvik 15.50 11.00 B 11.00 B B = Byte i Boden
Avg. Luleå 21.00 17.05 16.45
Avg. Umeå 20.00 V 20.00 V V = Byte i Vännäs
Ank. Göteborg   9.30
Ank. Stockholm 10.35   7.15

Fig. 5.2.

Fig. 5.3.

Fig. 5.5
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5.1.2 Tågkompaniets upplägg

Den 10 januari år 2000 tog Svenska Tågkompaniet AB över all nattågstrafik från Stockholm och
Göteborg till övre Norrland samt persontrafiken på Malmbanan.

Första upplägget
Tågkompaniet har i sitt första upplägg, det vill säga för perioden 10 januari 2000 � 12 juni 2000
(T99:3), valt att trafikera övre Norrland på ungefär samma sätt som SJ gjort i tidigare upplägg,
med några undantag. Tågkompaniet körde två avgångar per dygn från Stockholm, varav den ena
med vagnar till Narvik och Luleå och den andra med vagnar endast till Luleå men med anslut-
ning till Narvik i Boden. Från Göteborg avgick ett tåg per dygn till Luleå med anslutning till
Narvik i Boden. Detta kördes som heltåg från Göteborg på fredagar och söndagar, övriga dagar
kopplades det ihop med det sena tåget från Stockholm i Gävle. Dessutom kördes det sena tåget
till/från Stockholm (inklusive Göteborgsdelen måndag � torsdag och lördag) samt heltåget till/
från Göteborg (fredag och söndag) via Umeå.

Tågkompaniet har löst problemet med variationer över året och variationer över veckan i antal
resande på ett principiellt annorlunda sätt än SJ. Tågkompaniet varierar sitt utbud, till exempel
genom att köra separata tåg från både Stockholm och Göteborg under veckosluten och på som-
maren, med konstant pris. Medan SJ varierade biljettpriset men hade ett tämligen konstant utbud.

Utöver nattågstrafiken från Stockholm och Göteborg kör Tågkompaniet även dagtågstrafik.
Denna består av två dubbelturer Luleå � Narvik, varav den ena går ihopkopplad med nattåget
sträckan Boden-Narvik, en dubbeltur Luleå-Kiruna, varav nordgående dagtåg går ihopkopplat
med sydgående nattåg sträckan Luleå � Boden och från och med den 12 februari körs även en
dubbeltur Kiruna � Narvik, den så kallade �Karven�.

Stockholm � Övre Norrland (nattåg)
Tåg 81  Luleå � Boden � Umeå � Gävle � Stockholm Dagl (Anslutning från tåg 91 i Boden)
Tåg 84  Stockholm � Gävle � Umeå � Boden � Luleå Dagl (Anslutning till tåg 96 i Boden)
Tåg 93  Narvik � Boden  � Gävle � Stockholm Dagl (Tar upp direktvagnar från Luleå)
Tåg 94  Stockholm � Gävle � Boden  � Narvik Dagl (Medför direktvagnar till Luleå)

Göteborg � Övre Norrland (nattåg)
Tåg 71  Luleå � Boden � Umeå � Gävle � Göteborg F,S
Tåg 74  Göteborg � Gävle � Umeå � Boden � Luleå F,S
Tåg 79  (Luleå � Boden � Umeå) � Gävle � Göteborg M-To, L (Går tills. med tåg 81 till Gävle)
Tåg 78  Göteborg � Gävle � (Umeå � Boden � Luleå) M-To, L (Kopplas till tåg 84 i Gävle)

Luleå � Narvik (dagtåg)
Tåg 91    Narvik � Boden � Luleå Dagl (Anslutning till tåg 81 i Boden)
Tåg 96    Luleå � Boden � Narvik Dagl (Anslutning från tåg 84 i Boden)
Tåg 92    Kiruna � Narvik Dagl
Tåg 95    Narvik � Kiruna Dagl
Tåg 101  Kiruna � Boden � Luleå M-L
Tåg 107  Kiruna � Boden � Luleå S
Tåg 102  Luleå � Boden � Kiruna Dagl (Går tillsammans med tåg 81 till Boden)
Tåg 104  Luleå � Boden � (Narvik) Dagl (Går tillsammans med tåg 94 från Boden)
Tåg 103  (Narvik) � Boden � Luleå Dagl (Går tillsammans med tåg 93 till Boden)
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Tågkompaniets nattåg gör uppehåll vid följande stationer:

Göteborg C
Alingsås
Herrljunga
Falköping C
Skövde C
Hallsberg
Örebro C

Stockholm C Fagersta C
Arlanda C Avesta Krylbo
Uppsala C Storvik
Gävle C Sandviken
Bollnäs
Ljusdal
Ånge
Bräcke (endast tåg 93 och 94)
Långsele
Mellansel (ej tåg 93 och 94)
Vännäs
Umeå C (ej tåg 93 och 94)
Vindeln (ej tåg 93 och 94)
Bastuträsk
Jörn
Älvsbyn
Boden C Murjek
Sunderbyns sjukhus Gällivare
Luleå Kiruna C

Abisko östra
Abisko turiststation
Björkliden
Vassijaure
Riksgränsen
Björnfjell
Narvik

Tågkompaniets dagtåg gör uppehåll vid följande stationer:

Luleå Abisko östra
Sunderbyns sjukhus Abisko turiststation
Boden C Björkliden
Murjek Låktatjåkka (ej tåg 91/96)
Nattavaara Vassijaure
Gällivare Katterjåkk
Fjällåsen (ej tåg 91/96) Riksgränsen
Kaitum (ej tåg 91/96) Björnfjell
Sjisjka (ej tåg 91/96) Katterat
Kiruna C Rombakk
Krokvik (ej tåg 91/96) Straumsnes
Rensjön (ej tåg 91/96) Narvik
Torneträsk (ej tåg 91/96)
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Nattågens avgångs- och ankomsttider vid några utvalda stationer:

För att bedriva ovan beskrivna trafik har Tågkompaniet hyrt in följande rullande materiel från SJ:

Lok Sittvagnar Ligg- och Restaurang-
sovvagnar och biovagnar

Rc2 2 st A7   1 st BC2 10 st S12   4 st
Rc6 12 st B1   3 st BC4 20 st

B5   5 st WL4   5 st
BS5   3 st WL6 20 st
B2 10 st
BF4   7 st

Dessutom har Tågkompaniet köpt in följande materiel:
Da 1 st (Från Shortline Väst/Falköpings Terminal AB)
WL33 5 st (Sovvagnar från Schweiz)
AFS1/2   5 st (Panoramavagnar från Schweitz)

Fig. 5.9. Restider i några utvalda relationer.

Tågkompaniet tillämpar enhetstaxa på nattågen, d v s priset är detsamma oavsett hur långt man
reser, se figur 5.10. Dock varierar priset beroende på i vilken komfortklass man väljer att resa. På
dagtågen tillämpas däremot avståndstaxa, med ett maxpris på 400 kr i andraklass. På alla priser
gäller 30% rabatt för ungdomar och studerande.

Fig. 5.10. Tågkompaniets biljettpriser 10  januari � 12 juni 2000.

Dagl Dagl M-To, L F, S
Avg. Stockholm 17.25 21.13
Avg. Göteborg 17.00 17.00
Ank. Umeå   7.12   7.12   6.29
Ank. Luleå   7.13 12.00 12.00 11.33
Ank. Narvik 12.30 17.20 B 17.20 B 17.20 B B = Byte i Boden

Dagl Dagl M-To, L F, S
Avg. Narvik 15.50 11.20 B 11.20 B 11.20 B B = Byte i Boden
Avg. Luleå 21.00 16.45 16.45 17.10
Avg. Umeå 21.10 21.10 21.55
Ank. Göteborg 11.52 11.52
Ank. Stockholm 10.45   7.40

Umeå Luleå Narvik
Stockholm 9.59 � 10.30 13.45 � 14.55 18.55 � 20.20
Göteborg 13.29 � 14.42 18.33 � 19.07 24.20 � 24.32

Fig. 5.7.

Fig. 5.8.

Vuxen Ungdom/Studerande
Sittplats 400 kr 280 kr
Liggplats 450 kr 315 kr
Sovvplats 550 kr 385 kr
Sovkupé, singel 1 000 kr 700 kr
Helpension, singel 1 200 kr 840 kr
Sovkupé par 1 200 kr
Hel sovkupé 1 500 kr
Hel liggkupé 2 500 kr
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5.2 Flyglinjenät
Flyglinjefarten mellan Arlanda och städerna längs norrlandskusten är några av de starkaste
persontrafikrelationerna för inrikesflyget i Sverige. Nedan visas Sveriges samtliga flygplatser
(med fler än 2000 resande per år) samt Narvik och Kemi-Torneå flygplatser sorterade efter
passagerarfrekvens. De flygplatser som är fetmarkerade är de norrlandsflygplatser som direkt
konkurrerar med nattågstrafiken på övre Norrland. Efter de fyra storstadsflygplatserna är det tre
flygplatserna längs norrlandskusten som har flest resande.

Passagerarantal (ankommande+avresande) inrikesresor, linjefart och charter, 1999.3
Flygplats Passagerare Ägare
Stockholm-Arlanda 6 423 639 lfv
Göteborg-Landvetter 1 277 493 lfv
Malmö-Sturup 1 151 141 lfv
Stockholm-Bromma 980 691 lfv
Luleå 878 232 lfv
Umeå 695 167 lfv
Sundsvall-Härnösand 450 722 lfv
Östersund 394 967 lfv
Ängelholm-Helsingborg 360 215 lfv
Visby 308 390 lfv
Skellefteå 240 408 lfv
Ronneby 207 098 lfv
Kalmar 189 531 lfv
Karlstad 177 578 lfv
Växjö 171 395 kom
Halmstad 163 217 lfv
Kiruna 162 130 lfv
Örnsköldsvik 151 072 lfv
Kristianstad 135 767 kom
Jönköping 121 126 lfv
Kemi-Torneå 110 105 lfv (Fi)
Borlänge 91 428 kom
Trollhättan-Vänersborg 75 986 kom
Kramfors 58 184 kom
Gällivare 46 909 kom
Örebro-Bofors 38 960 kom
Linköping 38 883 privat
Narvik 35 728 lfv (N)
Norrköping 35 592 lfv
Västerås 28 566 kom
Lycksele 24 477 kom
Arvidsjaur 23 965 kom

Andra upplägget
Tågkompaniets andra upplägg, det vill säga för perioden 13 juni 2000 � 16 juni 2001 (T00), skil-
jer sig inte särskilt mycket från det första. De skillnader som har inträtt är att tågen till och från
Göteborg körs som separata tåg varje dag i perioden 13 juni 2000 � 13 augusti 2000 och därefter
körs de som separata tåg torsdagar, fredagar och söndagar. Utöver trafiken som beskrevs i första
upplägget, med nyss nämnda förändringar, kör även Tågkompaniet en dubbeltur per dag mellan
Luleå och Haparanda under perioden 13 juni � 20 augusti 2000. Biljettpriserna för vuxna höjdes
med 50 kr för ligg- och sovplats och med 100 kr för sovkupé singel, helpension singel, sovkupé
par, hel sovkupé och hel liggkupé. Sittplatspriserna förändrades ej. För ungdomar och studerande
blev höjningen 35 respektive 70 kr.
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Vilhelmina 16 920 kom
Mora 16 320 kom
Skövde 13 267 kom
Storuman 12 782 kom
Hudiksvall 10 263 kom
Oskarshamn 7 482 kom
Sveg 6 732 kom
Gävle-Sandviken 5 900 kom
Hemavan 4 549 kom
Hultsfred 4 342 kom
Söderhamn 4 017 kom
Hagfors 3 933 kom
Torsby 3 393 kom

lfv = Luftfartsverkets flygplats
kom = kommunal flygplats

I figur 5.11 visas flyglinjenätet i de relationer som konkurrerar med nattågstrafiken på övre Norr-
land. Flyglinjenätet i Norrland är relativt väl utbyggt. Till linjenätet ovan tillkommer också några
destinationer som saknar järnvägsförbindelse; Pajala, Hemavan och Vilhelmina.

Flygtrafikens styrka är, förutom de korta restiderna, att man kan erbjuda många avgångar per dag
på de tyngre relationerna. Störst är flyget mellan Arlanda och Luleå samt Arlanda och Umeå.
Luleå och Umeå fungerar också i viss mån som nav för flygresor till mindre orter i Norrlans in-
land, till exempel Kiruna och Gällivare. Nedan är flygrelationerna mellan de aktuella städerna
(mars 2000) listade efter antalet förbindelser per vardagsdygn. Inom parantes anges antalet för-
bindelser per helgdygn.

Arlanda�Luleå 15 (12)
Arlanda�Umeå 15 (8)
Arlanda�Sundsvall/Härnösand 11 (5)
Arlanda�Skellefteå 5 (4)
Arlanda�Örnsköldsvik 5 (3)
Arlanda�Kramfors 5 (2)
Sundsvall/Härnösand �Luleå 5 (1)
Umeå�Luleå 4 (0)
Göteborg�Sundsvall/Härnösand 3 (0)
Sundsvall/Härnösand�Umeå 3 (0)
Luleå�Kiruna 3 (0)
Arlanda�Kiruna 2 (2)
Arlanda�Storuman�Arvidsjaur 2 (1)
Arlanda�Gällivare 2 (1)
Arlanda�Lycksele 2 (1)
Luleå�Gällivare�Kiruna 1 (0)

Observera att listan över flygrelationer och antal avgångar endast återspeglar förhållandena i
mars 2000. Flygtrafik har, särskilt efter avregleringen, visat sig vara mycket föränderlig med nya
bolag, förändrade flygrutter, nya destinationer, och så vidare gång på gång.

De täta förändringarna på flygmarknaden påverkar relationen mellan resenärerna och transport-
slaget flyg. Ofta negativt. För en resenär som reser relativt sällan är det till exempel svårt att
hålla reda på biljettregler, telefonnummer till bokning, samarbetsavtal, och så vidare när aktörer
försvinner från marknaden och nya kommer till. Särskilt besvärligt har det varit för mindre orter
som vissa perioder har haft flygförbindelse med en ort och vissa perioder saknat det.



48

Järnvägen har haft en fördel i att den har varit relativt stabil. Tåglägen och trafikeringsorter har
inte förändrats särskilt mycket under 90-talet. Efter avregleringen av järnvägsmarknaden väntas
dock trafiken precis som för flyget bli allt mer föränderlig. Troligtvis kommer både flyg- och
järnvägsmarknaden att stabilisera sig på sikt.

Med Botniabanan kommer flygtrafiken att på allvar få konkurrens från järnvägstrafiken. Enligt
en studie som SIKA gjort framgår att flygresandet på de relationer som har en direkt anknytning
till Botniabanans influensområde svarar för cirka 90 procent av flygresandet till och från flyg-
platserna inom influensområdet. Flyplatserna i influensområdet var Kiruna, Skellefteå, Sunds-
vall/Härnösand, Umeå, Örnsköldsvik och Luleå.

5.3 Busslinjenät
Efter att den långväga busstrafiken avreglerats vid årskiftet 1998/99 har ett flertal aktörer som
kör buss mellan norra och södra Sverige etablerats. Tidigare tilläts ett antal veckoslutsbussar men
det är först efter avregleringen som de får konkurrera fullt ut med tågtrafiken.

Nedan visas de största privata bussbolagen som kör direkt linjefik från Stockholm/Göteborg till
städerna längs norrlandskusten och norra Norrlands inland. Prisinformationen för buss-
relationerna avser ändpunktsresor våren 2000. Priserna för Tågkompaniet och SJ avser andra
klass sittvagn våren 2000. På de sträckor SJ förlorade trafiken T99:3 gäller priset emellertid för
hösten 1999.

Lapplandspilen
Stockholm�Sollefteå�Storuman�(Hemavan)
2 ggr/vecka, nattbuss
Normalpris vuxen: 525 kr, (Tågkompaniet: 526 kr, SJ: 644 kr, hösten 1999)
Restid: 11 tim 30 min

Tapanis bussresor
Stockholm�Haparanda�(Torneå)
2 ggr/vecka, nattbuss
Normalpris vuxen: 470 kr, (Tågkompaniet: 493 kr (buss Bdn-Hp), SJ: 595, hösten 1999 (buss Le-Hp))
Restid: 15 tim

Swebus, Natt-i-nitti (linje 868)
Stockholm�Haparanda�(Kemi)
5 ggr/vecka, nattbuss
Normalpris vuxen: 435 kr, (Tågkompaniet: 493 kr (buss Bdn-Hp), SJ: 595, hösten 1999 (buss Le-Hp))
Restid: 16 tim

Y-buss
Stockholm�Sundsvall�Örnsköldsvik
12 ggr/vecka, dagbuss. 3 ggr/vecka nattbuss
Normalpris vuxen: 260 kr, (Tågkompaniet: 436 kr, SJ: 525 kr (buss Hsd-Ök))
Restid: 7 tim � 8 tim

Stockholm�Sundsvall�Umeå
9 ggr/vecka, dagbuss, 3 ggr/vecka nattbuss
Normalpris vuxen: 300 kr (Tågkompaniet: 400, SJ: 500 kr, hösten 1999)
Restid: 8 tim - 9 tim 30 min
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Stockholm�Sundsvall
28 ggr/vecka, dagbuss, 3 ggr/vecka nattbuss
Normalpris vuxen: 160 � 230 kr, (SJ: 460 kr)
Restid: 5 tim � 6 tim

Stockholm�Sundsvall�Sollefteå
10 ggr/vecka, dagbuss
Normalpris vuxen: 255 kr, (SJ: 541 kr)
Restid: 7 tim 30 min

Åström resor, Sundsvallarn
Göteborg�Sundsvall
2 ggr/vecka, dagbuss
Normalpris vuxen: 375 kr, (SJ: 590 kr)
Restid: 10 tim

Stockholm�Sundsvall
10 ggr/vecka, dagbuss
Normalpris vuxen: 120 kr, (SJ: 460 kr)
Restid: 4 tim 30 min

Ceris resor
Stockholm�Timrå
14 ggr/veka, dagbuss
Normalpris vuxen: 160 kr, (SJ: 440 kr)
Restid: 6 tim � 6 tim 30 min

Stockholm�Härnösand
7 ggr/veka, dagbuss
Normalpris vuxen: 160 kr, (SJ: 475 kr)
Restid: 6 tim 30 min � 7 tim

Det finns som synes ett ganska stort antal bolag som kör mer eller mindre tät trafik på Norrlands-
relationerna, se figur 5.12. Bolagens dilemma är ofta att de är så små att de har svårt att
marknadsföringsmässigt konkurrera med flyg- och tågbolagen. Det är egentligen bara Swebus
och möjligen Y-buss som har lyckats göra sig relativt kända för allmänheten.

Bolagen som kör den långväga busstrafiken har lanserat sig som lågprisalternativ till tåget. I viss
mån har man också lyckats få över tågresenärer till bussarna, men man har också fått nya
kollektivtrafikresenärer eftersom man har lockat folk som tidigare åkte bil eller inte åkte alls.

Man kan dock konstatera att prisskillnaden på de riktigt långa inrikesresorna inte är särskilt stor
mellan buss och motsvarande komfortklass på tåget, det vill säga sittvagn i nattåg. På sträckor
som Stockholm�Storuman eller Stockholm�Haparanda är tågpriserna endast omkring 10 till 20
procent högre än busspriserna, men då måste man även väga in den betydligt högre komfort som
tåget erbjuder med större säten, restaurangvagn, ordentliga toaletter, möjlighet att röra på sig och
så vidare. Restidsmässigt skiljer det inte särskilt mycket mellan buss och tåg.

På de kortare resorna, till exempel Stockholm�Sundsvall eller Stockholm�Örnsköldsvik är det
betydligt billigare, ofta under halva priset, att lösa en normalprisbiljett på buss än att lösa en
normalprisbiljett på tåg. De flesta av bussbolagens prissystem är dock långt ifrån så differentie-
rade som SJs. Detta medför att en prisjämförelse blir något snedvriden. De resandekategorier
som ofta reser med långväga busstrafik, till exempel studenter, har ofta även möjlighet att få rela-
tivt goda rabatter på SJs tåg.
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5.4 Biltrafik
På relationer kortare än 50 mil utgör bilen den klart största konkurrenten till tågtrafiken. På
längre resor sjunker bilens attraktivitet och istället blir flyget järnvägens huvudkonkurrent. Efter-
som resorna med nattågen på övre Norrland oftast är längre än 50 mil är också flyget en starkare
konkurrent än bilen.

Det finns dock några tillfällen då resenärerna gärna väljer bil trots att resan är uppåt 100 mil en-
kel väg. En grupp är turister som vill kunna nå mål utanför tåg- och busslinjenätet. För att få
dessa resandegrupper att åka tåg krävs att det finns enkla och förmånliga möjligheter att hyra bil
vid en lämplig station nära resmålen, eller att man erbjuder möjlighet att ta med bilen på tåget.

Andra resenärer som gärna väljer bilen är de med mycket bagage. Också denna resandegrupp kan
i viss mån lockas över till tåg genom att marknadsföra polletteringsmöjligheter och eventuellt
erbjuda transporttjänster till och från stationerna.

Bilen kan också vara ett prismässigt fördelaktigt alternativ om man åker tre eller fyra personer i
bilen, särskilt för de resandegrupper som inte har rabatter på tågen.

5.5 Rikstrafikens roll
I juni 1998 fattade riksdagen ett nytt beslut om den framtida transportpolitiken i landet som er-
satte det gamla trafikpolitiska beslutet från 1988. Detta innebar bland annat att man inrättade en
ny myndighet kallad Rikstrafiken. Denna myndighet startade sin verksamhet den 1 juli 1999 och
har lokaliserats till Sundsvall.

Rikstrafikens uppgift är att vara ett ombud och samordnare för hela landets kollektivtrafik,
det vill säga för såväl buss, tåg, båt som flyg. Uppgiften att sörja för att hela landet får goda
kollektivtrafikförbindelser innebär bland annat att ansvara för upphandling av olönsam långväga
kollektivtrafik.

Rikstrafiken har 700-800 miljoner kronor per år i sin budget för upphandling av trafik. Av dessa
kommer ca en tredjedel från anslag som tidigare gick till upphandling av SJ:s olönsamma trafik,
en tredjedel från anslag till länsjärnvägarna och den sista tredjedelen från anslag till Gotlands-
trafiken. Därmed har alltså anslagen till de enskilda trafikhuvudmännen upphört.

Då det idag är en ovan situation med flera olika operatörer på järnväg i Sverige har en del �barn-
sjukdomar� uppstått vid de första upphandlingarna. Ett av de mest påtagliga problemen är att
biljettbokningsystemen inte varit kompatibla med varandra. Detta har resulterat i att det varit
svårt att få tag i biljetter till vissa sträckor och att resenärerna ibland behövt vända sig till flera
olika operatörers försäljningsställen för att få biljetter till hela sin resa. I kommande upphand-
lingar av persontrafik på järnväg kommer krav på biljettsamordning att vara inskrivet i anbudet.
Rikstrafikens uppgift blir att se till att ett fungerande system för samordning av olika biljett-
bokningssystem tas fram. Ett sådant är XML som fungerar som ett översättningsspråk mellan de
olika systemen.

Idag har SJ trafikeringsrätten på de järnvägar SJ anser vara lönsamma. Det är med andra ord SJ
som, med nuvarande lagstiftning, avgör vilka linjer som skall upphandlas eller ej. Som det ser ut
idag skulle därmed SJ få ensamrätten till trafikeringen av Botniabanan. Med det sätt på vilket
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upphandling sker idag skulle det vara praktiskt omöjligt att upphandla lönsam trafik. Det skulle
resultera i situationen att det bolag eller operatör som betalar mest till Rikstrafiken skulle få
trafikeringsrätten.

Inom en inte allt för avlägsen framtid tror Rikstrafiken att större sammanhängande regioner eller
�paket� av ett antal linjer kommer att upphandlas, så att både lönsamma och olönsamma linjer
ingår i samma förfrågningsunderlag.4 Därmed skulle en operatör som får trafikera en lönsam
linje även binda sig att bedriva trafik på en eller flera olönsamma linjer. Detta för att lyckas få in
nya operatörer även på de lönsamma linjerna utan att göra avkall på kvaliteten på trafiken till
områden som idag har olönsam trafik.

Att låta flera operatörer bedriva trafik på samma linje tror Rikstrafiken inte kommer att vara ak-
tuellt under överskådlig framtid i ett land som Sverige, med så litet befolkningsunderlag. Dess-
utom uppstår svårigheter i tågföringen då ju tågen inte kan köra om varandra på spåren. Detta
leder lätt till tvister om vem som blir ersättningsskyldig till vem vid störningar i trafiken.

All trafik som upphandlas kommer troligen att funktionsupphandlas, det vill säga man upp-
handlar till den operatör och det trafikslag som kan sköta den aktuella trafikuppgiften bäst, sett
till vad som ska utföras.

När det gäller nattågstrafiken på övre Norrland, ges idag ett anslag på knappt 100 miljoner kro-
nor till Tågkompaniet för att bedriva den och dagtågstrafiken på Malmbanan. Den totala summan
för statens köp av olönsam trafik har minskat från cirka 400 miljoner år 1995 till dagens summa
på cirka 285 miljoner. Anslagen väntas minska ytterligare framöver. Det är dock mer tveksamt
om nattågstrafiken kommer att bära sina egna kostnader. Möjligen kan bidragen till nattågs-
trafiken på övre Norrland dras in helt, genom att kommande upphandlingar sker så att den opera-
tör som vinner den mer lönsamma dagtågstrafiken Stockholm � Sundsvall ( � Umeå) också
tvingas bedriva nattågstrafik i en viss omfattning. Därmed skulle vinsten från dagtågtrafiken
täcka underskottet i nattågstrafiken.
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6 Infrastruktur
6.1 Dagens situation
För tågtrafiken till och från övre Norrland finns idag egentligen bara en järnväg, stambanan ge-
nom övre Norrland. Denna bana går sträckan Bräcke�Vännäs�Boden�Luleå samt sträckan Vän-
näs�Umeå. Totalt är den 70 mil lång, enkelspårig och med största tillåten hastighet på ungefär
120 km/h. Trafikbelastningen är mycket hög, särskilt nattetid eftersom banan domineras av
godstågstrafik. I genomsnitt går det 30-40 godståg per dygn och 6 nattåg per dygn på banan.

Stambanan genom övre Norrland är bitvis mycket kurvig och backig, vilket inte lämpar sig sär-
skilt väl för den tunga godstrafiken. Godstågens vikt är begränsad till cirka 1 000 ton mot nor-
malt 1 400 ton på grund av de skarpa stigningarna. Sämst är sträckan mellan Bräcke och Vännäs.

6.2 Botniabanan
För att råda bot på de kapacitetsproblem som finns längs stambanan genom övre Norrland beslu-
tade riksdagen (1997) tillsammans med berörda kommuner att bygga den så kallade Botnia-
banan. Sträckningen kommer att gå från Kramfors (Nyland) till Umeå via Örnsköldsvik, Husum,
Nordmaling och Hörnefors. Banan kommer att bli en drygt 19 mil lång, enkelspårig järnväg med
hög hastighetsstandard, 120-140 km/h för godståg och 200-250 km/h för persontåg, och dimen-
sionerad för 25 tons axellast.5

Tillsammans med stambanan genom övre Norrland kommer Botniabanan att fungera som ett
dubbelspår för trafiken till och från övre Norrland. Huvudanledningen till banans byggande är att
ansluta de många tunga exportindustrierna längs Norrlandskusten till järnvägen, men även för att
binda samman de stora städerna med varandra. Då det går en hel del tung godstrafik söderut kan
Botniabanan, med dess högre standard, användas av dessa tåg, medan de lättare nordgående
godstågen kan använda stambanan. Man kommer dessutom kunna använda banan för nya
persontrafikupplägg som till exempel dagtågstrafik Stockholm � Umeå, då denna sträcka kom-
mer att förkortas med cirka 16 mil och dessutom få väsentligt högre hastighetsstandard.
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6.3 Andra infrastrukturella satsningar
Även om Botniabanan är det verkligt stora infrastrukturprojektet i Norrland så kommer även an-
dra banor att rustas under tiden då Botniabanan byggs. De banor som rustas mest är de som till-
sammans med Botniabanan kommer att utgöra Ostkustkorridoren, det vill säga Ostkustbanan och
Ådalsbanan.

Nedan beskrivs kortfattat de nyligen genomförda samt de planerade upprustningarna längs de
aktuella linjerna i Norrland.

Malmbanan
Malmbanan är en 40 mil lång järnväg mellan Boden och Narvik. Banan är enkelspårig men har
relativt tätt mellan mötesspåren. Banan håller som första järnväg i landet på att upprustas till
30 tons axellast för att ytterligare effektivisera den omfattande malmtrafiken.
I stomnätsplanen som sträcker sig fram till 2007 planeras förutom en höjning av axellasten och
förstärkt kraftförsörjning vissa hastighetshöjningar för persontåg. Sträckan Gällivare � Kiruna
väntas höjas från 120 km/h till 130 km/h och sträckan Kiruna � Riksgränsen väntas höjas från
90 km/h till 130 km/h. Tidsvinsten mellan Gällivare och Kiruna blir cirka 13 minuter.

Haparandabanan och bibanan Morjärv�Kalix.
Haparandabanan, sträckan Boden � Haparanda, 17 mil, och länsjärnvägen mellan Morjärv � Ka-
lix, 3 mil, är oelektrifierade enkelspåriga järnvägar med relativt dålig standard. Sträckan Boden �
Morjärv � Kalix har genomgått viss upprustning under 90-talet för att klara den relativt tunga
godstrafiken, medan sträckan Morjärv � Haparanda har mycket dålig standard.

Det är svårt att sia om Haparandabanans framtid eftersom man ej vet om banan kommer att fort-
sätta vara en godsbana i Tornedalen eller en huvudlänk för gränsöverskridande handel till Ryss-
land och Finland. Utvecklingen beror framförallt på hur utvecklingen i östländerna kommer att te
sig. En annan faktor som spelar in, för framförallt personresorna, är hur omfattande samarbete
som utvecklas mellan de kunskapsexpansiva regionerna Umeå/Piteå/Luleå i Sverige och
Uleåborg med omnejd i Finland.

Ytterligare en faktor att väga in är hur omfattande turistresorna kan väntas bli till och från Torne-
dalen samt vidare in i Finland. Den sommartrafik som Tågkompaniet har startat på banan grun-
dar sig framförallt på turistströmmarna.

I stomnätsplanen finns ett antal större objekt inplanerade. Sträckan föreslås få radioblockering
för att underlätta dagens trafik och möjliggöra framtida ökningar av trafikvolymen. Vidare avser
man att permanenta de försök som sedan slutet av 90-talet har gjorts med spårviddsväxlare i
Haparanda/Torneå. Spårviddsväxeln mellan det svenska normalspåret och det Finska bredspåret
är den svagaste tekniska länken för utökad gränsöverskridande trafik i Barentsregionen.

En investering som inte finns med i Stomnätsplan 1998 � 2007 men som utreds av Banverket är
en ny cirka 4 mil lång kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda (se figur 6.2). Banan skulle
ersätta den eftersatta 9 mil långa sträckan Morjärv � Karungi � Haparanda. En sådan satsning
skulle medföra kraftigt förbättrade förutsättningar för persontrafik eftersom restiderna minskas,
komforten förbättras och Kalix med cirka 18 000 invånare kan anslutas. Av de planer på nyin-
vesteringar av järnväg i norra Sverige är det denna bana som efter Botniabanan mest troligt kom-
mer att förverkligas.
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Stambanan genom övre Norrland.
Upprustningsplanerna för järnvägen Bräcke � Luleå består enligt stomnätsplanen i att installera
fjärrblockering Vännäs � Umeå, förlänga mötesspår på sträckan Vännäs � Luleå så att samtidig
infart kan medges samt installera fler blocksträckor mellan Vännäs och Boden. Sträckan Bräcke
� Långsele �Vännäs kommer endast att få begränsade upprustningar, men kommer trots allt att få
en viktig funktion även efter att Botniabanan invigs, eftersom den kommer att fungera som upp-
spåret i ett dubbelspår.

Ådalsbanan
Ådalsbanan är idag en drygt 18 mil lång enkelspårig länsjärnväg mellan Sundsvall och Långsele.
Banan har bitvis mycket dålig standard, framförallt sträckan Härnösand�Långsele.

Den knappt 14 mil långa södra delen av Ådalsbanan, Sundsvall�Nyland, kommer att utgöra län-
ken mellan Ostkustbanan och Botniabanan och en kraftig upprustning av banan skall genom-
föras. Den delen kommer också att överföras till stomnätet.

Upprustningarna kommer att bestå i linjerätningar, generell upprustning, nya mötesstationer, för-
bättrad strömförsörjning, fjärrblockering, max 10 promilles lutningar. Restiden för ett tåg med
största tillåten hastighet 250 km/h får enligt Banverkets förslag bli högst 1 h 30 min mellan
Sundsvall och Nyland. Banans kapacitet skall var minst 50-60 tåg per vardagsmedeldygn.

Framtiden för sträckan mellan Nyland och Långsele är mera oklar. Troligtvis kommer sträckan
att behållas för att bland annat kunna användas som omledningsväg vid trafikstörningar.

Ostkustbanan
Ostkustbanan är den cirka 40 mil långa järnvägen Stockholm�Uppsala�Gävle�Sundsvall.
Sträckan har genomgått en kraftig upprustning under 90-talet. Dubbelspår finns i princip hela
sträckan Stockholm�Gävle.

Åtgärder som återstår är bland annat kapacitetsförstärkningar mellan Gävle och Sundsvall, vissa
dubbelspårsutbyggnader mellan Uppsala och Gävle samt ett nytt resecentrum i Uppsala.

Bibanan Älvsbyn � Piteå
Banan Älvsbyn � Piteå är 6 mil lång. 1995 fick banan en upprustning i form av elektrifiering och
triangelspår i Älvsbyn. Järnvägen har relativt god standard men låg hastighet. Persontrafiken la-
des ner 1972.

Tvärbanan Jörn � Arvidsjaur
Banan Jörn�Arvidsjaur är en drygt 7 mil lång oelektrifierad järnväg som idag är nedlagd för ge-
nomgående trafik. Banan används mest till dressincykling. Sträckan närmast Arvidsjaur (Arvid

Torneå

Haparanda

Luleå

Boden
Kalix

�

� �
� �

Morjärv
�

Fig. 6.2. Karta över den planerade
banan Kalix - Haparanda
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sjaur�Nordlunda) förvaltas av IBAB. IBAB har planer på att återuppta delar av sträckan för torv-
transporter som sedan skall ledas söderut längs Inlandsbanan. Anslutningen till tvärbanan är bru-
ten i Jörn.

Persontrafiken på banan lades ner 1990. Det finns idag inga konkreta planer på att rusta upp den
södra delen av banan. Banans framtid som trafikbana hänger på hur godstrafiken utvecklas.

Bibanan Bastuträsk � Skelleftehamn
Banan Bastuträsk � Skellefteå � Skellftehamn är drygt 6 mil lång. Så sent som 1997 fick järnvä-
gen en upprustning i form av elektrifiering och triangelspår i Bastuträsk. Banan har tung godstra-
fik och har relativt god standard. Persontrafiken lades ner 1990.

Tvärbanan Hällnäs � Storuman
Länsbanan Hällnäs�Lycksele�Storuman är nästan 17 mil lång och har nyligen fått viss upprust-
ning för att klara tyngre godstrafik. Banan är oelektrifierad och har relativt låg hastighets-
standard. Persontrafiken på sträckan Lycksele�Storuman lades ner 1992 och på sträckan Häll-
näs�Lycksele 1995.

Banan Mellansel � Örnsköldsvik
Sträckan Mellansel � Örnsköldsvik är idag en 3 mil lång bibana men kommer att bli en tvärbana
när Botniabanan är färdigbygd. År 1997 rustades sträckan upp och elektrifierades. Persontrafiken
lades ner 1989.

6.4 Mötesstationer
Botniabanan kommer att byggas enkelspårig. Därför är det av största vikt att ett lämpligt antal
mötesstationer placeras ut på lämpliga ställen längs banan, för att erhålla maximal kapacitet. I
Banverkets kapacitetsutredning för Botniabanan föreslås  21 mötesstationer på sträckan Nyland �
Umeå (se figur 6.3). För bästa resultat föreslår Banverket att 15 av dessa utförs med två långa
spår vardera, 5 stycken med tre spår vardera samt 1 med två extra långa spår och en mellanlig-
gande växel. Utöver dessa mötesstationer skulle det även bli möjligt med förbigång eller möte
mellan två persontåg alternativt persontåg/godståg på stationerna i Örnsköldsvik, Nordmaling
och Umeå C. Dessa skulle ha två korta spår vardera. Mötesstationernas intervall spänner mellan
2 km upp till 13 km.

Med detta upplägg av mötesstationer skulle ett effektivt utnyttjande av banans kapacitet uppnås
med den trafikering som banverket prognosticerat med hjälp av simuleringar och kapacitets-
beräkningar. Denna trafikering innebär att sträckan Nyland � Umeå dagligen trafikeras av
12 snabbtåg (S250), 12 regionaltåg (M200), 4 nattåg (L160), 20-24 långväga godståg samt upp
till 20 kortväga godståg beroende på delsträcka.

Denna infrastruktur skulle medge att köra ett eller annat tåg norrut under natten och ändå klara
att möta den tänkta godstågström som skulle gå denna väg söderut vid samma tidpunkt. På så sätt
kan Botniabanans tillkomst även gynna nattågstrafiken på övre Norrland, genom att nya upplägg
kan skapas.

För delen Stockholm � Nyland gäller att man redan idag har minst dubbelspår större delen av
sträckan upp till Gävle och enkelspår med mötesstationer samt partiella dubbelspår resten av
sträckan.
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Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall har idag fått delvis ny sträckning och  i övrigt upp-
rustning för högre hastigheter samt nya mötesstationer. Totalt finns 20 mötesstationer på denna
sträcka. Mötesstationerna är placerade med ett avstånd som varierar mellan 2 och 20 km.

På sträckan norr om Sundsvall upp till Nyland planeras för närvarande stora upprustningar och
delvis nya sträckningar i samband med byggandet och idrifttagandet av Botniabanan. Dock har
den slutliga utbyggnaden av denna bana ej fastställts till dags dato. Men ett rimligt antagande
vore att det blir enkelspårsutförande med mötesstationer och att dessa blir placerade med samma
intervall som norr och söder om denna sträcka, det vill säga med i genomsnitt en mötesstation
per 10 km. I Banverkets rapport till Regeringen för Ådalsbanan planeras det för ombyggnad av
de 7 befintliga mötesstationerna samt nybyggnation av 8 mötesstationer, det vill säga totalt 15
mötesstationer på den 14 mil långa sträckan Sundsvall � Nyland.

 6.5 Gångtider
Det är svårt att generellt bestämma gångtiderna för resrelationer som innehåller långa enkelspårs-
avsnitt, eftersom gångtiderna till stor del avgörs av mötande godstågsströmmar. Kartorna nedan
visar ungefärliga gångtider för olika relationer år 2006.

Gångtiderna förutsätter att de stora byggprojekten som Botniabanan, Ådalsbanan och tunneln
genom Hallandsåsen är färdigbyggda. I tiderna finns viss förseningsmarginal samt tid för stopp
på mellanliggande stationer medräknade. Däremot tillkommer tid för rundgång, längre uppehåll
och möten vid till exempel motströmskörning på enkelspårssträckor.

Gångtiderna bygger på dagens restider med viss reduktion för kommande infrastrukturella sats-
ningar samt för sträckan Härnösand � Umeå på Banverkets kapacitetsutredning för Botniabanan.
Tiderna presenteras ej med större noggrannhet än 15 minuter.

Tidsreduktionen för kommande infrastrukturella satsningar är cirka 5 procent och bygger dels på
extrapolering av genomsnittliga restidsminskningar perioden 1991 till 2001, dels på uppskattade
restidsminskningar i Banverkets stomnätsplan 1997-2007.
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Restider för tåg med sth 160
Tiderna i figur 6.4 nedan gäller för lokdragna nattåg med sth 160 km/h.

Restider för tåg med sth 200
Tiderna i figur 6.5 nedan gäller för tåg med sth 200 km/h. Gångtiderna är uppskattade enligt nu-
varande upprustningsplaner. Det är troligt att anta att även andra relationer kommer att anpassas
för trafik snabbare än 160 km/h, vilket kommer att ytterligare snabba upp vissa relationer.
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Fig. 6.6. Restider för några relationer

I figur 6.6 har de ungefärliga restiderna för några vanliga resrelationer sammanställts i en tabell.

L160 L160 M200 
Relation Viaväg idag år 2007 år 2007
Stockholm - Luleå Botniabanan � 10:15 09:15
Stockholm - Luleå Norra Stambanan 13:45 11:45 11:00
Stockholm - Umeå Botniabanan � 06:30 05:30
Stockholm - Umeå Norra Stambanan 10:15 08:30 07:45
Stockholm - Narvik Botniabanan � 15:15 14:15
Malmö - Stockholm 06:00 05:15 04:30
Göteborg - Stockholm 04:15 03:45 03:00
Malmö - Gävle Hallsberg, Avesta Krylbo 07:15 06:45 06:00
Malmö - Gävle Stockholm 08:00 06:45 05:45
Malmö - Gävle Flen, Eskilstuna, Avesta Krylbo 07:45 07:30 06:30
Malmö - Gävle Göteborg, Hallsberg, Avesta Krylbo 09:00 08:00 06:45
Göteborg - Gävle Avesta Krylbo 05:30 05:00 04:15
Göteborg - Gävle Stockholm 05:45 05:15 04:15
Göteborg - Gävle Kil, Falun 06:00 05:30 05:15
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