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Sammanfattning
Trafikverket har ett avtal om busstrafik längs Inlandsvägen, E45. Avtalet gäller från
december 2011 till december 2016. Trafiken är uppdelad på två delar, som numera
även skiljs åt genom olika linjenummer, linje 45 Östersund-Gällivare och linje 46 MoraÖstersund. Totalt är sträckningen för de två linjerna drygt 100 mil.
Inför beslut om eventuellt nytt avtal har en utredning gjorts i enlighet med
Trafikverkets rutin.
De flesta av kommunerna längs linjernas sträckning har stora tillgänglighetsbrister och
är prioriterade för åtgärd utifrån Trafikverkets tillgänglighetsanalys. Trafiken ger inga
färgförändringar i Trafikverkets tillgänglighetsmodell, men ger stora
tillgänglighetseffekter i form av restidsvinster för resor längs stråket. Alternativa
resmöjligheter tar oftast flera gånger längre tid och kräver flera byten. Exempelvis tar
en resa Åsele-Östersund 2 timmar 50 minuter medan en alternativ resa tar 12 timmar
19 minuter med 3 byten. Det finns för närvarande heller inga alternativa åtgärder som
kan ge dessa effekter. Inlandsbanan AB har initierat ett försök som syftar till att ersätta
busstrafiken med tågtrafik längs Inlandsbanan på den södra linjen. Om försöket faller
väl ut kan dock en trafik som ersätter busstrafiken vara på plats först december 2019.
Fram till dess är enda reella möjligheten en fortsatt busstrafik.
Trafiken längs E45 bedöms inte kunna bedrivas kommersiellt. Trafiken klarar även
Trafikverkets krav på interregionalt resande och kostnadstäckning med biljettintäkter.
Trafiken är så begränsad att hela utbudet kan betraktas som ett basutbud. Därmed
inträder regeln att Trafikverkets andel av kostnaden inte får överstiga andelen
interregionala personkilometer. Andelen interregionala personkilometer är
sammantaget för båda sträckorna 49 procent.
Ersättningen från Trafikverket i nästa avtal föreslås vara 49 procent av nettokostnaden,
vilket innebär 6 783 257 kr.
Avtalet föreslås gälla för tre år, det år som återstår av nuvarande operatörsavtal och
två optionsår, från december 2016 till december 2019.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den
interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för
Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk
motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan
regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt (12§ a-c ).
Busstrafiken på linje 45 är en trafik som ansetts vara transportpolitiskt motiverad.
Trafiken är idag upphandlad av RKM i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län,
men anknyter även till Gävleborgs och Dalarnas län.
Dagens statliga ersättning baseras på den utredning som utfördes av Rikstrafiken 2010.
Idag utgår en ersättning från staten genom Trafikverket på totalt ca 7,8 Mkr.
Syftet med denna utredning är att studera förutsättningarna för ett fortsatt statligt
engagemang i linje 45 från december 2016 och framåt. Om utredningen kommer fram
till att ett fortsatt engagemang är motiverat ska den även ge underlag för beslut om
hur ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i busstrafiken bör se ut i framtiden.
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Bild 1 Karta över linje 45 och
46 med berörda kommuners
huvudorter.

1.2 Vad avgör om Trafikverket ska engagera sig i viss
kollektivtrafik?
En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är den
bedöms vara transportpolitisk motiverad. För att så ska ske måste trafiken ge mätbara
förbättringar i den interregionala tillgängligheten för kommuner som, utan den aktuella
trafiken, har en bristande tillgänglighet1. Ytterligare villkor för ett statligt engagemang
är t ex att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör samt att
trafiken inte går att bedrivas kommersiellt. (Trafikverket 2012)
En utredning om interregional kollektivtrafik initieras när Trafikverket genom sin
rutinmässiga kartläggning uppmärksammat tillgänglighetsbrister för en eller flera
kommuner, eller när ett befintligt trafikavtal är på väg att löpa ut. Det sistnämnda är
anledningen till denna utrednings tillkomst.
Huruvida en trafik är transportpolitiskt motiverad eller inte, vilken utformning den bör
ha, om det finns förutsättningar att bedriva trafiken kommersiellt eller i samverkan
med andra aktörer, vilken eventuell ersättning som är rimlig, mm, utvärderas efter ett
1

Trafikverket mäter interregional tillgänglighet genom att analysera resmöjligheterna från/till en
kommunhuvudort utifrån åtta olika kriterier, se Bilaga 2.

6

antal olika kriterier i olika utredningssteg. Utredningsstegen följer Trafikverkets rutin
för utredningar om transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik
(Trafikverket 2012) och listas i Bild 2 nedan.

Bild 2 Utredningsprocessen

Utredningsprocessens olika steg i utredningar
om eventuellt engagemang i interregional
kollektiv persontrafik
1. Behovsanalys
 Tillgänglighetsanalys
 Bristanalys
2. Bedömning om trafiken kan drivas kommersiellt
3. Bedömning om samverkansinsats
4. Bedömning om insatsens prioritet relativt andra insatser
5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för trafikavtal
 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt
 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av
regional kollektivtrafikmyndighet
 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling
 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken
 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för
trafikavtal
6. Avstämning mot transportpolitiska mål
7. Avstämning mot regionala mål
8. Utformning av förslag till insats
9. Remiss
10. Förslag till insats

Utredningsprocessen enligt Trafikverkets rutin för utredningar om transportpolitiskt
motiverad interregional kollektiv persontrafik (Trafikverket 2012).
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2. Nuvarande avtal och trafik
Avtalet gäller busstrafik mellan Mora och Gällivare. I praktiken är trafiken uppdelad i
två busslinjer, Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. Numera skiljs linjerna åt även
med nummer. Linje 45 på den norra delen och linje 46 på den södra. Totalt är sträckan
lite drygt 100 mil, varav ca 32 mil på den södra delen och 69 mil på den norra.
På den södra delen bedrivs trafiken av Centrala Buss och omfattar 2 dagliga turer i
vardera riktningen på hela sträckan och ytterligare en tur som går sträckan SvegÖstersund på vardagar samt en tur norrut på lördagar och söderut på söndagar.
På den norra delen bedrivs trafiken av KR Trafik. Det går en daglig tur i vardera
riktningen på hela sträckan Östersund-Gällivare och ytterligare en daglig tur i vardera
riktningen på sträckan Östersund-Arvidsjaur, ca 45 mil.
Restiden för sträckan Mora-Östersund varierar något mellan turerna, mellan 5 timmar
10 minuter och 5 timmar 30 minuter. På sträckan Gällivare-Östersund är restiden ca 11
timmar 20 minuter. Medelhastigheten är ca 60 km/h för både den södra och den norra
delen, vilket får ses som normalt för den här typen av trafik med relativt många
uppehåll.
Trafikverkets samverkansavtal gäller perioden 2011-12-11 – 2016-12-10. Avtalet är
tecknat med länstrafikbolagen i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Numera
är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i respektive län huvudansvariga, men alla
tre länen har valt att behålla länstrafikbolagen för att sköta trafiken.
Avtalen med operatörerna gäller för perioden december 2011-december 2017 med två
års option.
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3. Befolkning längs linjens sträckning
Nedan redovisas befolkning och befolkningsutveckling på senare år för kommuner och
tätorter2 som direkt påverkas av trafiken längs inlandsvägen.

Norra linjen:
Ort

Kommun

Gällivare Gällivare
Ritsem

Gällivare

Porjus

Jokkmokk

Jokkmokk Jokkmokk
Tårrajaur Jokkmokk
Kåbdalis

Jokkmokk

Moskosel Arvidsjaur
Auktsjaur Arvidsjaur
Arvidsjaur Arvidsjaur
Slagnäs

Arvidsjaur

Sorsele

Sorsele

Storuman Storuman
Vilhelmina Vilhelmina
Dorotea

Dorotea

Hoting

Strömsund

Strömsund Strömsund
HammerdalStrömsund
Östersund Östersund
Summa

Tätortsbefolkning Utveckling Kommunbefolkning Utveckling
2005
2010 Antal Andel
2005
2014 Antal Andel
8 480
8 449
19 077 18 231 -846 -4,4%
-31 -0,4%
Ej tätort Ej tätort
19 077 18 231 -846 -4,4%
319
328
5 534
5 086 -448 -8,1%
9 2,8%
2 976
2 786 -190 -6,4%
5 534
5 086 -448 -8,1%
Ej tätort Ej tätort
5 534
5 086 -448 -8,1%
Ej tätort Ej tätort
5 534
5 086 -448 -8,1%
299
232
6 814
6 468 -346 -5,1%
-67 -22,4%
Ej tätort Ej tätort
6 814
6 468 -346 -5,1%
4 644
4 635
6 814
6 468 -346 -5,1%
-9 -0,2%
Ej tätort Ej tätort
6 814
6 468 -346 -5,1%
1 288
1 277
2 905
2 565 -340 -11,7%
-11 -0,9%
2 255
2 207
6 507
5 955 -552 -8,5%
-48 -2,1%
3 633
3 657
7 327
6 848 -479 -6,5%
24 0,7%
1 571
1 543
3 082
2 757 -325 -10,5%
-28 -1,8%
749
667
12 931 11 873 -1 058 -8,2%
-82 -10,9%
3 516
3 589
12 931 11 873 -1 058 -8,2%
73 2,1%
1 002
974
12 931 11 873 -1 058 -8,2%
-28 -2,8%
43 796
44 327
54 943 55 248
305 0,6%
531 1,2%
74 528
74 671
143 0,2% 119 120 115 031 -4 089 -3,4%

Tätortsbefolkningen längs den norra linjen har ökat något, med 143 personer, medan
kommunbefolkningen minskat med drygt 4 000. I antal är det dock främst Östersunds
tätort som ökat. Men utvecklingen av tätortsbefolkningen i övrigt längs linjen är
betydligt bättre än för kommunbefolkningen och även Vilhelmina, Strömsund och
Porjus tätorter har ökat något. Flertalet tätorter längs linjen är även
kommunhuvudorter och även de kommunhuvudorter som minskat har bättre
utveckling än kommunen som helhet, det är främst i kommunernas övriga delar som
befolkningen minskar. Observera dock att årtalen för jämförelsen inte är desamma,
vilket gör jämförelsen något osäker, tätortsbefolkningen mäts bara vart femte år.
Skillnaden i utveckling mellan tätort och kommun kan därmed vara något överdriven.
Östersund är den största kommunen på den norra delen av linjen. Näst störst är
Gällivare längst i norr. Linjen möjliggör resande till och från många mindre orter.

2

En tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och
minst 200 invånare.
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Ort

Kommun

Mora

Mora

Orsa

Orsa

Noppikoski Orsa
TandsjöborgLjusdal
Sveg

Härjedalen

Älvros

Härjedalen

Ytterhogdal Härjedalen
ÖverhogdalHärjedalen
Rätan

Berg

Åsarna

Berg

Svenstavik Berg
Näcksta

Berg

Grönviken Berg
Östersund Östersund

Tätortsbefolkning Utveckling Kommunbefolkning Utveckling
2005
2010 Antal Andel
2005
2014 Antal Andel
10 940
10 896
20 212 20 006 -206 -1,0%
-44 -0,4%
5 278
5 308
7 020
6 812 -208 -3,0%
30 0,6%
Ej tätort Ej tätort
7 020
6 812 -208 -3,0%
Ej tätort Ej tätort
19 384 18 949 -435 -2,2%
2 633
2 547
10 889 10 224 -665 -6,1%
-86 -3,3%
Ej tätort Ej tätort
10 889 10 224 -665 -6,1%
603
534
10 889 10 224 -665 -6,1%
-69 -11,4%
Ej tätort Ej tätort
10 889 10 224 -665 -6,1%
Ej tätort Ej tätort
7 696
7 067 -629 -8,2%
271
268
7 696
7 067 -629 -8,2%
-3 -1,1%
948
1 004
7 696
7 067 -629 -8,2%
56 5,9%
Ej tätort Ej tätort
7 696
7 067 -629 -8,2%
Ej tätort Ej tätort
7 696
7 067 -629 -8,2%
43 796
44 327
54 943 55 248
305 0,6%
531 1,2%
64 469
64 884
415 0,6% 120 144 118 306 -1 838 -1,5%

Även den södra linjen uppvisar samma mönster, en något ökad tätortsbefolkning och
en minskad kommunbefolkning. Förutom Östersund är det dock bara Svenstavik och
Orsa som fått ökad tätortsbefolkning, övriga har minskat något.
Östersund är även den största kommunen längs den södra linjen. Den näst största
kommunen är Mora i södra änden av linjen. Även den södra linjen berör många mindre
orter.
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4.Behovsanalys
En utgångspunkt för utredning av statligt ersatt interregional kollektivtrafik är att
(geografiska) tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektivtrafiken identifieras.
Trafikverkets avdelning Planering, enheten Transportsystem och utredningar genomför
i detta syfte varje år en Behovsanalys. Behovsanalysen omfattar egentligen dels en
tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys.
Tillgänglighetsanalysen identifierar kommuner som har bristande tillgänglighet i
kollektivtrafiken för interregionala resor. För detta ändamål har ett dataprogram
utvecklats som mäter individers möjligheter att förflytta sig med ett kollektivt
färdmedel3. Detta sker genom att möjligheten att resa från en viss kommunhuvudort
till en målpunkt (d v s en annan kommunhuvudort eller en flygplats) mäts och värderas.
Analysen baseras på verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska
kollektivtrafiknätet, samt kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas.
Tillgängligheten mäts genom analys av åtta kriterier4 samt Trafikverkets bedömning om
vad som kan anses vara en god, acceptabel eller dålig tillgänglighet till olika resmål.
Kriterierna innehåller krav på maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna
behöver ske, med mera för att uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls
inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där
en kommun får grön, gul, eller röd färg – vilket symboliserar god, acceptabel eller dålig
tillgänglighet – beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls.

3

Flyg, färja, buss eller tåg.
Se Bilaga 2 för en mer detaljerad beskrivning av de tillgänglighetskriterier som ingår i
analysen.
4
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Tillgängligheten i kommuner som berörs av den avtalade linjen
Tillgängligheten idag för de kommuner som berörs av linje 45 redovisas nedan. Som
framgår av tabellen har många av kommunerna längs linjen stora
tillgänglighetsproblem även med Trafikverkets avtal.
Kommun

K1
Till Stockholm

K2

K3

Från Stockholm Internat. resor

K4
Storstäder

K5
Regionsjukhus

K6
Universitet

K7
Större städer

K8
Besöksnäring

Gällivare

Gul

Röd

Gul

Gul

Röd

Gul

Röd

Gul

Jokkmokk

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Gul

Röd

Röd

Röd

Gul

Gul

Arvidsjaur
Sorsele

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Storuman

Röd

Röd

Röd

Gul

Gul

Röd

Röd

Röd

Vilhelmina

Grön

Gul

Gul

Gul

Gul

Röd

Röd

Gul

Dorotea

Grön

Röd

Gul

Röd

Gul

Röd

Gul

Gul

Strömsund

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Östersund

Grön

Grön

Gul

Grön

Gul

Grön

Gul

Grön

Berg

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Röd

Gul

Gul

Härjedalen

Grön

Gul

Gul

Röd

Röd

Gul

Gul

Gul

Orsa

Grön

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Mora

Grön

Grön

Grön

Gul

Gul

Gul

Grön

Grön

Om man tar bort den trafik som Trafikverket avtalar om blir det stora försämringar av
tillgängligheten.
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Kommun

K1
Till Stockholm

Gällivare
Jokkmokk
Arvidsjaur
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Dorotea
Strömsund
Östersund
Berg
Härjedalen

Röd
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd
Röd
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd

Orsa

Gul

Mora

Ingen
förändring

K2

K3

Från Stockholm Internat. resor

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd

Röd

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd

Röd

Röd

Ingen
förändring
Ingen
förändring

Ingen
förändring

Gul

K4
Storstäder

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

K5
Regionsjukhus

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd

Röd

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Ingen
förändring

Röd
Ingen
förändring

Röd

Röd

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

K6
Universitet

Röd
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

K7
Större städer

Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

K8
Besöksnäring

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd
Röd

Ingen
förändring

Ingen
förändring
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Röd

Röd

Röd

Ingen
förändring
Ingen
förändring

Ingen
förändring

Röd

Gul

Gul

Röd

Samtliga kommuner längs sträckan förutom Mora och Orsa har stora eller relativt stora
tillgänglighetsproblem utan Trafikverkets avtal och är prioriterade för åtgärd från
Trafikverket, vilket konstaterades i nyligen genomförd nationell behovsanalys.
Däremot blir det inga färgförändringar av trafiken på linje 45. Det betyder dock inte att
den saknar betydelse för tillgängligheten. Linjen ger resmöjligheter för 13 av 40
prioriterade kommuner i den nationella behovsanalysen. Trafiken binder ihop hela
inlandsstråket, 100 mil mellan Mora och Gällivare och ger stora restidsförkortningar för
kommunerna längs stråket bl a till Östersund och i kombination med öst-västliga
förbindelser för att nå kusten. I tabellen nedan har exempel på några av de större
tidsvinsterna redovisats. En utförligare redovisning av restider längs linjen jämfört med
alternativen återfinns i bilaga 4.
Sträcka och riktning
Mora-Östersund
Sveg-Mora
Östersund-Åsele
Gällivare-Storuman
Vilhelmina-Sorsele
Sorsele-Östersund

Tid linje 45
5.15
2.00
2.50
6.15
2.00
6.05

Tid alternativ resa
7.22 (2 byten, 55 minuter väntetid)
15.17 (6 byten) eller 16.07 (3 byten)
12.19 (3 byten)
11.10 (3 byten)
5.05 (2 byten)
12.19 (3 byten)

Ett exempel på tidsvinst är att Sorseles restid till Östersund halveras jämfört med
alternativen från mer än 12 timmar till drygt 6 timmar. Det är dessutom en
direktförbindelse, andra alternativ har flera byten. Vilhelmina har 3.40 - 4 timmars
restid till Östersund vilket är nästan hälften av flygalternativet, alternativ
marktransport tar hela 14 timmar. Både flyg och alternativ marktransport dessutom
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med flera byten. Sveg-Mora är ett annat exempel på mycket stora tidsbesparingar, 2
timmar med linje 45 när alternativen tar 15-16 timmar med flera byten.
Den södra delen av linjen påverkar tillgängligheten i K7 för Härjedalen. Den ger också
resmöjligheter till Östersund och flygplats för Bergs kommun, även om det finns andra
linjer däribland linje 164 som ingår i det samverkande systemet.
Linje 45 har tidigare även haft bra kopplingar till nattåg i Östersund. I och med att SJ
dragit in nattågen till Jämtland under stora delar av året fungerar inte detta längre. Det
är teoretiskt möjligt att resa med nattåg via Sundsvall och byta till Norrtåg, men
bytestiderna blir mitt i natten och inte möjliga att ansluta till linje 45. För den som vill
resa till eller från Stockholm går det att använda linje 45 och resa med dagtåg, antingen
från Östersund eller via Sundsvall, men det blir en relativt lång resa över dagen.
Beroende på var resan startar finns det även andra alternativ, i Västerbotten ofta via
Umeå.
De stora tillgänglighetsvinsterna i inlandsstråket och att trafiken ger resmöjligheter för
många av de kommuner som har de allra största tillgänglighetsproblemen är starka
motiv för fortsatt avtal.

3.2 Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten
för kommuner med bristande tillgänglighet
Som framgår ovan i avsnitt 3.1 tar alternativa resmöjligheter idag för att nå resmål i
inlandet betydligt längre tid än linje 45. Det beror både på att det blir omvägar och på
att det krävs byten mellan linjer och trafikslag, ofta med långa väntetider.
Busstrafiken på linje 45 ersatte på 1990-talet den tidigare tågtrafiken längs
Inlandsbanan. Tågtrafik längs hela sträckningen finns numera endast som turisttrafik
sommartid. Vintertid finns sedan ett par år tillbaka även Snötåget på sträckan
Östersund-Mora, som främst är tänkt att frakta vinterturister till bl a Vemdalen (byte
till buss sker vid stationen Röjan, ca 10 mil söder om Östersund, som bara ligger någon
eller några mil från fjällanläggningarna). Förutom att transportera skidturister ger
Snötåget även resmöjligheter för boende längs sträckan med koppling till tåg mot bl a
Stockholm och Göteborg5. Snötåget ger också, med relativt få uppehåll, ca 50 minuter
kortare restid än bussen på sträckan Mora-Östersund, ca 4.30 jämfört med 5.20.
Det förefaller finnas möjlighet till en viss restidsförkortning med tåget jämfört med
nuvarande busstrafik, åtminstone på den södra delen.
Under ett antal år, 2006-2013, bedrevs dessutom viss helgtrafik med tåg under hela
året på sträckan Sveg-Östersund som komplement till busstrafiken. Trafiken kördes av
IBAB, Inlandsbanan AB med samma typ av fordon som körs i sommartrafiken. Enligt
Länstrafiken Jämtland upphörde trafiken eftersom beläggningen var låg samtidigt som
IBAB ville ha en högre ersättning.

5

Tidtabeller för turisttrafiken och Snötåget återfinns i bilaga 1.
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IBAB har visat intresse för att ersätta busstrafiken längs banan med tågtrafik på den
södra delen. Nuvarande turisttrafik och Snötåget skulle då bli en del av en trafik året
runt. En lämplig tidpunkt för detta skulle vara 2019 efter att optionen för nuvarande
busstrafik tagit slut.
Ett nytt försök med modern tågmateriel kommer att startas, troligen i januari 2017.
Utgången av försöket kommer att ge ytterligare fakta för en eventuell fortsatt satsning
på tågtrafik. Ett kortare samverkansavtal skulle kunna ge möjlighet att utvärdera om
tågtrafik kan ge tillräckliga fördelar som motiverar den sannolikt betydligt högre
kostnaden.
Tågtrafik är normalt klart dyrare än busstrafik, men kan ge fördelar som i vissa fall
uppväger kostnaden. Med en bra bana och lämplig tågmateriel kan restiderna minskas.
Hur stora förändringar av restiderna som är möjliga är i dagsläget osäkert eftersom
banan hittills främst anpassats till godstrafik med låga krav på hastighet. Det kan
därmed finnas betydligt mer att göra med enkla medel. Dagens busstrafik har en
medelhastighet på ca 62 km/h. Redan idag har Snötåget nästan 10 km/h högre
medelhastighet än bussen. Om det som exempel skulle gå att öka medelhastigheten
längs banan till 80 km/h (inklusive uppehåll) skulle det innebära att restiden minskar på
den södra delen från ca 5 timmar 10 minuter med buss till ca 4 timmar med tåg. På den
norra delen skulle restiden med samma antaganden kunna minska från över 11 timmar
till ca 9 timmar 20 minuter.
Att ersätta busstrafiken med tågtrafik på hela sträckan är dock inte aktuellt men har
tidigare diskuterats som alternativ.
Ett problem är att järnvägen inte når alla tätorter längs banan, norr om Östersund
behöver Hammerdal och eventuellt även Strömsund trafikförsörjas på annat sätt. För
Strömsund finns dock ett spår in till tätorten som teoretiskt skulle kunna användas,
men det skulle ytterligare öka restiden6 och används idag inte heller i turisttrafiken.
En förutsättning för att det ska kunna bli miljövinster av att köra tåg är att alternativa
bränslen kan användas, eftersom banan inte är elektrifierad och de dieseldrivna
motorvagnarna ger större utsläpp än bussarna.
En fördel är att tåget av de flesta ses som ett bekvämare sätt att resa än bussen, men
det måste finnas andra fördelar för att det ska vara rimligt med en tågsatsning.
Tills vidare avvaktar Trafikverket ytterligare underlag innan vi är beredda att ta
ställning till ett framtida alternativ med tåg i stället för nuvarande busstrafik.

3.3 Basutbud för berörda sträckor
Trafikverket ger som regel endast ersättning för ett basutbud, vilket normalt innebär
två dubbelturer per dygn. Ersättningen får dock inte överstiga nettokostnaden för det
interregionala resandet på de interregionala linjerna.
6

Enligt en konsultutredning som Rikstrafiken beställde år 2000 skulle restiden öka med ca 45
minuter mellan Storuman och Östersund om tåget även ska angöra Strömsund.
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I nuvarande avtal anges ett fast belopp för ersättningen till berörda län, 7 779 860 kr
per år. Det framgår inte av avtalet hur detta belopp beräknats.
Av utredningsrapporten som föregick beslutet om nuvarande avtal framgår att hela
trafiken setts som ett basutbud och att ersättningen därmed beräknats utifrån den
andel av nettokostnaden för trafiken som motsvarar andelen interregionala
personkilometer. Andelen interregionala personkilometer anges i rapporten till 51
procent.
Kan hela trafiken fortfarande ses som ett basutbud och hur omfattande är det
interregionala resandet idag, mätt i personkilometer? På den norra delen är utbudet
mycket litet, norr om Arvidsjaur är det bara en daglig tur i vardera riktningen och på
sträckan Östersund-Arvidsjaur är det inte mer än två dagliga dubbelturer. På den södra
delen är det i stället lite drygt två dagliga dubbelturer, eftersom efterfrågan är större7.
Totalt sett motsvarar det ganska exakt två dagliga dubbelturer hela sträckan. Utan
extraturen Sveg-Östersund skulle det inte vara möjligt att nå Östersund och resa hem
samma dag. Norrifrån är det möjligt att nå Östersund från Arvidsjaur och resa hem
samma dag, men vistelsen i Östersund blir kort, ca 1 timme 45 minuter. Du får då resa
från Arvidsjaur 5.15, komma till Östersund 12.55 och vända åter 14.40. Att förlänga
den turen till Gällivare skulle antingen innebära en avgångstid vid ettiden på natten
eller att turen skulle komma till Östersund alldeles för sent på eftermiddagen.
Upplägget får därmed ses som ett rimligt basutbud utifrån förutsättningarna.
Enligt den utförda resvaneundersökningen är andelen interregionala personkilometer
marginellt lägre än tidigare, 49 procent.

7

Gällande tidtabeller hösten 2015 återfinns i bilaga 1
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4 Kommersiella förutsättningar
Trafikverket har endast mandat att ingå avtal om transportpolitiskt motiverad
interregional kollektivtrafik som saknar förutsättningar för kommersiell drift
(12 a §, Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket).
I fall som den trafik som är föremål för denna utredning, där trafiken redan idag
bedrivs med avtalad ersättning från bland annat Trafikverket, bedöms dess
kommersiella bärkraft utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad.
Som grund för beräkningarna ligger de uppgifter som inrapporterats för år 2014
Beräkningarna baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive kostnader och
intäkter från eventuell godshantering samt overheadkostnader.
Enligt den redovisning som länstrafiken lämnat är kostnadstäckningsgraden ca 36
procent exklusive godstrafik. Oavsett om beräkningen görs med eller utan godstrafik är
det över hälften av kostnaden som inte täcks av intäkter. Nuvarande trafik kan därför
inte utföras kommersiellt.
I samband med den utredning av trafiken som Rikstrafiken gjorde 2010 undersöktes
det kommersiella intresset. En förfrågan sändes ut och det inkom även
intresseanmälningar från två olika företag. Det ena företaget drog sig efter
diskussioner ur helt och det andra hade ett förslag på en begränsad trafik på den södra
linjen som inte skulle uppfylla vare sig länstrafiken i Jämtlands krav på trafik för
regionala behov eller tillgänglighetsbehoven som bestämmer insatsen från staten.
Beslutet blev därför att på nytt upphandla trafiken och en fortsatt ersättning från
staten via Rikstrafiken/Trafikverket.

Tabell 5
Linje
45/46

Kostnadstäckning
totalt
36 %

Slutsatsen är att trafiken inte kan bedrivas kommersiellt. Mindre än hälften av
kostnaden täcks med biljettintäkter.
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5 Avstämning mot Trafikverkets
villkor för trafikavtal
När tillgänglighetsanalys och bristanalys är genomförd finns förslag på möjliga åtgärder
för att motverka tillgänglighetsbristerna. Dock finns ett antal villkor uppsatta för
insatser, vilka är att betrakta som restriktioner i det fortsatta utredningsarbetet.
Resultaten och de bedömningar som redovisas i avsnitt 5 nedan, baseras i huvudsak på
de resvaneundersökningar som SWECO genomfört under 2014 på Trafikverkets
uppdrag, samt på statistik från RKM.

5.1 En del av resandet är eller kommer att vara
interregionalt
Trafikverket ger ersättning för interregional kollektiv persontrafik. Om det interregionala resandet är marginellt anses trafiken vara RKMs ansvar i sin helhet. Ett villkor
har satts upp att minst 20 procent av det totala antalet personkilometer på linjen
måste vara interregionalt. Med en interregional resa menar Trafikverket en resa som är
minst 100 km och som minst passerar en länsgräns eller två kommungränser.
Tabell 6

Linje
45 södra delen
45 norra delen
45 sammanlagt

Andel
interregionala
personkilometer
54 %
46 %
49 %

I den aktuella trafiken är en betydande andel av resandet interregionalt. Andelen
interregionala personkilometrar illustreras i tabellen ovan. Villkoret att 20 procent av
det totala antalet personkilometer på linjerna är interregionala resor uppfylls därmed.

5.2 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte
upprätthållas av regional kollektivtrafikmyndighet
Enligt kollektivtrafiklagen ska RKM ha ansvar för regional kollektivtrafik, sådan
kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om den sträcker sig över flera län, ”med
avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov
av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska
nyttjande tillgodoser ett sådant behov.”
Trafikverket kan göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de
regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den
interregionala kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte
ersätter det ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt
kollektivtrafiklagen.
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Det innebär att Trafikverket kan avtala om trafik som bedrivs inom län eller där delar av
trafiken är ett ansvar för RKM, om det påverkar den interregionala tillgängligheten.
I det aktuella fallet går trafiken genom fem olika län, en sträcka på ca 100 mil. Även om
de två delarna norr och söder om Östersund ses som två olika linjer är det fråga om
mycket långa linjer som båda binder samman tre olika län8
Resandet är dock till ungefär hälften regionalt. Upphandlingen görs av berörda RKM,
som haft avtal om trafiken på sträckan sedan 90-talet. Linjen är en av de sträckor som
blev möjliga att finansiera genom den så kallade Principöverenskommelsen 1990, men
där staten efter att denna överenskommelse tagit slut valt att åter finansiera delar av
kostnaden.

5.3 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling
Det är RKMs ansvar att ge förutsättningar för daglig pendling till och från resenärens
eget arbete eller utbildning. Trafikverket ger inte ersättning för resande som överstiger
tio tur- och returresor per månad och som är till och från eget arbete samt till och från
utbildning. Resandets karaktär analyseras efter data från de resandeundersökningar
som genomförs minst en gång per avtalsperiod i all interregional kollektiv persontrafik
som har avtal om ersättning från Trafikverket, oavsett om Trafikverket har avtal direkt
med operatör eller samverkansavtal med RKM.
Tabell 7

Linje

Andel pkm
för resor
≥100km

Andel pkm
för resor
≥100km
Exklusive
studier &
arb

Andel pkm
för resor Andel pkm
<100km
totalt

45 norra linjen

47%

46%

53%

100%

45 södra linjen

57%

54%

43%

100%

51%

49%

49%

100%

45 totalt

Andelen interregionala resor som är av karaktären frekvent pendling till eller från eget
arbete och studier är alltså tämligen litet, bara två procent för linje 45 som helhet. Den
södra delen har något större andel än den norra, 3 procent jämfört med 1. Den lilla
andel det rör sig om inverkar inte mer än marginellt på en eventuell insats från
Trafikverket. Villkoret att trafiken inte är av karaktären frekvent pendling är alltså
uppfyllt.

8

Även om Gävleborgs län bara har en liten hållplats i turlistan, Tandsjöborg längs den södra
linjen.
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5.4 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för
trafiken
Trafikverket ställer krav på en kostnadstäckningsgrad på minst 20 procent för linjen.
Kostnadstäckningsgraden är biljettintäkterna dividerat med bruttokostnaden för linjen.
Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken, inklusive förstärkningstrafik,
exklusive
 administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader)
 kostnader för biljettsubventioner
 andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis
marknadsföring.
Trafikverket gör inte insatser för godstrafik. Kostnader och intäkter för eventuell
godstrafik ska därför inte tas med i beräkningen av kostnadstäckningsgraden. För den
aktuella trafiken ser kostnadstäckningsgraden ut enligt nedanstående tabell.
Tabell 8
Linje
45

Kostnadstäckning
36 %

Slutsatsen är att trafiken på linjen med god marginal klarar kravet på minst 20 procents
kostnadstäckningsgrad.

5.5 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets
anslag för trafikavtal
Trafikverket tilldelas varje år en budgetram, som bestämmer omfattningen av
myndighetens avtalsverksamhet. Det innebär att även om trafik kan anses vara
motiverad utifrån Behovsanalysen och övriga villkor/kriterier, är de ekonomiska
resurserna en begränsning. Trafikverket kan därför utifrån ekonomiska argument ge
annan ersättning än vad som framkommer av utredningarna eller helt avstå från att ge
ersättning för viss trafik.9
Idag ligger Trafikverkets ersättning för linje 45 på 7,8 miljoner kronor per år. En
preliminär beräkning utifrån 2015 års redovisning som redovisas i avsnitt 8.2 visar på
en något lägre nivå, ca 6,8 Mkr.
Trafikverkets bedömning är att en ersättning på denna nivå är möjlig att finansiera
inom anslaget.

9

Idag betalar Trafikverket hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande. Ett basutbud är normalt två
dubbelturer per dag. Trafikverkets ersättning ska dock aldrig överstiga nettokostnaden för det interregionala resandet
på de interregionala linjerna. Därför måste nettokostnaden för ett basutbud på linjen och nettokostnaden för det
interregionala resandet på linjen, beräknas. Beräkningarna av Trafikverkets ersättning per linje baseras vanligtvis på av
de av RKM inrapporterade kostnader och intäkter samt uppgifter om andelen personkilometer som genereras av
interregionala resor.
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6 Avstämning mot transportpolitiska
mål
6.1 Övergripande mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet."
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.

6.2 Funktionsmål och hänsynsmål
Utöver det övergripande transportpolitiska målet finns ytterligare två styrande
transportpolitiska mål; ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet,
miljö och hälsa). Det ska dock nämnas att redan i identifieringen av möjliga insatser har
till viss del de transportpolitiska målen beaktats. Detta eftersom kriterierna i tillgänglighetsanalysen baseras på de transportpolitiska målen. Vid denna punkt i utredningsprocessen görs emellertid ändå en särskild uppskattning av hur väl möjliga trafikupplägg harmoniserar med dessa mål.

6.2.1 Funktionsmål
Funktionsmålet är tillgänglighet. Det innebär att transportsystemets ”utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. (Prop.
2008/09:93, s. 16). Transportsystemet ska även likvärdigt svar mot mäns och kvinnors
transportbehov.10
För Trafikverkets avtal om interregional kollektiv persontrafik är funktionsmålet om
grundläggande tillgänglighet centralt. Emellertid, för att bidra till hela hänsynsmålet
ställs även följande krav på trafikuppläggen:
 resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma
 Europeiska och svenska lagar och förordningar för att funktionshindrade ska
kunna resa ska följas
 barn över sex år bör kunna resa själva
 för att förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
bör trafikupplägget ansluta till större bytespunkter i kommunhuvudorter.

6.2.2 Hänsynsmål
Hänsynsmålet är säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär att transportsystemet till sin
”utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
10

Mäns och kvinnors transportbehov beaktas i tillgänglighetsanalysen genom att den bygger på kriterier som är giltiga
för såväl män som kvinnor.
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allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa
uppnås” (Prop. 2008/9:93, s. 30).
För att bidra till hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa, ställs följande krav på
trafikuppläggen:
 Europeiska och svenska lagar och förordningar för säkerhet ska följas.
 I första hand ska icke fossila bränslen användas i trafikupplägget.
 Målet ska vara att minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå.
 Miljökraven får inte äventyra konkurrensen om trafikavtalet eller trafiken i sig.
 Medtagande av cykel ska uppmuntras.
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7 Avstämning mot regionala mål
Enligt preciseringen av funktionsmålet med direkt tillämpning på denna verksamhet
ska tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra
länder. I Trafikverkets instruktion sägs dessutom att Trafikverket i avtalen om interregional kollektiv persontrafik väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner.
Av ovanstående anledningar, men också för att stämma av andra regionspecifika
förutsättningar och behov har synpunkter på föreslagen trafik samlats in från berörda
RKM.
Det finns önskemål från RKM att utlösa optionen i nuvarande operatörsavtal, som
annars tar slut december 2017. Det skulle innebära att busstrafiken bedrivs oförändrad
ytterligare två år, till december 2019. En möjlighet är att Trafikverket och RKM sluter
ett avtal för dessa tre år. Det ger också ytterligare tid att utreda eventuella
förändringar i trafiken, t ex om en del av trafiken bör ske med tåg.
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8 Trafikutformning
8.1 Avtalsform
I syfte att trygga en bastrafik på Linje 45 avser Trafikverket att teckna ett
samfinansieringsavtal med berörda RKM, som i sin tur upphandlar trafiken.
EUs regelverk för statligt upphandlad kollektivtrafik styr bland annat den maximala
tiden för ett avtal. Givet detta bedömer Trafikverket avtalstidens längd från fall till fall.
Bedömningen är en avvägning mellan upprätthållande av en rimlig konkurrens
samtidigt som alltför täta operatörsbyten undviks.
Maximal gräns för avtalstid när det gäller busstrafikavtal är 10 år, enligt EUs
kollektivtrafikförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007,
Artikel 3).
Detta är dock långt utöver vad som använts som praxis i Trafikverkets avtal. Hittills har
det vanliga i samverkansavtalen varit femåriga avtal.
Ett kort avtal på tre år för att täcka in det avtalsår för operatörsavtalet som inte
innefattas i samverkansavtalet samt optionsåren är inget problem utifrån Trafikverkets
praxis. Inför nästa operatörsavtal för busstrafiken finns dock tankar om nytt avtal på 8
år med två års optionstid. Det väcker på nytt frågan om längre samverkansavtal med
RKM.
En upp till 10-årig avtalsperiod bedöms av Trafikverket som lång för ett
samfinansieringsavtal med RKM. Det är inte önskvärt ur statens perspektiv att binda
upp utgifter i statsbudgeten för en alltför lång period. Dagens avtal löper över en
period om 5 år, vilket av Trafikverket har bedömts som en rimlig avtalslängd. Det finns
självfallet för- och nackdelar med såväl korta som långa avtalsperioder. I nuläget kan
konstateras att Trafikverkets önskemål om kortare och RKM:s om längre avtalstider
inte överensstämmer, och sannolikt kommer att bli föremål för diskussioner, innan ett
eventuellt kommande avtal kan tecknas.
Utredningens förslag är att teckna ett nytt samverkansavtal för tre år, det återstående
året av det nu gällande operatörsavtalet samt optionsperioden.
Frågan om lämplig avtalstid för ett eventuellt kommande avtal får beslutas när det är
dags att förnya avtalet. En tänkbar lösning är att samverkansavtalet begränsas till fem
år, varefter förnyad prövning sker för resten av perioden för operatörsavtalet, som då
kan bli ytterligare fem år inklusive option.

8.2 Kapacitets- och ersättningsnivåer
Trafikverket står i regel för hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt
resande.
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Trafikverket ersätter dock inte kostnader som överstiger nettokostnaden för det
interregionala resandet. Därför beräknas nettokostnaden både för ett basutbud på
linjen och för det interregionala resandet på linjen.
Nettokostnaden för den kollektiva persontrafiken på en linje, är bruttokostnaden för
linjen minus intäkterna. Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken,
inklusive förstärkningstrafik, exklusive
 administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader)
 kostnader för biljettsubventioner
 Andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis
marknadsföring.
Nettokostnaden för ett basutbud beräknas genom att basutbudets andel (normalt två
dubbelturer) av den totala trafiken multipliceras med nettokostnaden för den
kollektiva persontrafiken.
Nettokostnaden för det interregionala resandet beräknas genom att nettokostnaden
för den kollektiva persontrafiken multipliceras med det interregionala resandets andel
av det totala resandet mätt i personkilometer, exklusive frekvent pendling till och från
eget arbete eller utbildning. Det interregionala resandet mäts genom en
resvaneundersökning.
Enligt de uppgifter som lämnats från RKM för det senaste helåret, 2015, var kostnaden
exklusive overheadkostnader och kostnader för godstrafik men inklusive förstärkning
22 206 257 kr, varav kostnaderna för förstärkning uppgick till 674 709 kr. Exklusive
förstärkning var kostnaden 21 577 416 kr.
Det kan vara rimligt att Trafikverket även står för en del av förstärkningskostnaderna,
under förutsättning att dessa avser sträckor som är nödvändiga för interregionalt
resande. Det visar sig dock att många av de turer som förstärkts avser kortare sträckor.
Medellängden 2015 på förstärkningarna var 89,5 km på den norra linjen och 40,9 km
på den södra linjen. Om man i stället summerar kostnaderna för de förstärkningsturer
som överstigit 100 km blir det totalt ca 191 662 kr, varav 151 961 kr på den norra delen
och 39 701 kr på den södra delen. Förslaget är att dessa kostnader ingår i den delen av
kostnaderna som Trafikverket betalar en andel av.
Intäkterna exklusive godsintäkter var 7 925 697 kr. Det innebär en nettokostnad på
13 843 381 kr inklusive ovan beräknade kostnader för förstärkning. Eftersom hela
utbudet kan räknas som ett basutbud inträder regeln Trafikverkets ersättning inte ska
överstiga nettokostnaden för det interregionala resandet på de interregionala linjerna.
Det interregionala resandet mäts som personkilometer. Andelen interregionala
personkilometer är enligt RVU 49 procent. En tänkt ersättning från Trafikverket skulle
därmed motsvara 49 procent av nettokostnaden, vilket innebär en ersättning på
6 783 257 kr i 2015 års prisnivå. Det innebär en något lägre nivå än i nu gällande avtal.
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8.3 Kvalitetsaspekter
8.3.1 NKI
Varje år genomförs kundundersökningar (NKI) i den trafik som Trafikverket upphandlar
eller är medfinansiär. NKI är främst ett verktyg för avtalsuppföljning och har visat sig
vara mycket användbart, eftersom det ger tydliga signaler om brister som sedan kan
åtgärdas. De kundundersökningar11 som genomförs varje år framgår att resenärerna i
stort sett är mycket nöjda med trafiken linjerna längs E45.
86 % av resenärerna på linjerna är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket av sin
resa, vilket är mycket bra, även om det är något lägre än de två närmast föregående
åren (92 resp 90 %). Bland övriga frågor som besvaras i enkäten kan spåras att det för
årets mätning finns något större missnöje med tidhållning och sittplatsernas
bekvämlighet, vilket kan påverka helhetsintrycket. Generellt för alla de tre senaste åren
är att relativt många inte anser att resan är prisvärd, ca 20 procent är missnöjda med
biljettpriset. Relativt många har dock inte särskilt höga förväntningar på bussresan, 16
procent hade lågt eller mycket lågt ställda förväntningar.
För övriga frågor om temperatur, service, städning, information, säkerhet och
ombordstigning var det ett fåtal som var missnöjda och det är inga stora skillnader
mellan åren. De flesta, 84 procent, såg det också som troligt eller mycket troligt att de
skulle rekommendera andra att resa med busslinjen.
Jämfört med andra busslinjer där Trafikverket har avtal ligger linje 45 och 46 ungefär på
samma nivå när det gäller kundernas nöjdhet.
En jämförelse med tidigare NKI-mätningar visar att trafikens kvalitet fortsatt håller en
hög kvalitet med nöjda resenärer. Orsakerna till den försämring av nöjdheten som
mätningen visar bör dock analyseras och om möjligt åtgärdas, även om försämringen
skett från en mycket hög nivå.

11

Resultaten baseras på en enkätundersökning genomförd i mars 2015. Respondenterna har utgjorts av både helg- och
vardagsresenärer i båda riktningarna på de aktuella sträckningarna. Svarsfrekvensen var mycket hög, på båda linjerna;
95 % på linje 50 och 89 % på linje 53.
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9 Kravspecifikation
Det finns i dagsläget ett antal frågor som kräver beslut innan kravspecifikationen
slutligt kan slås fast. Normalt kan en kravspecifikation innehålla följande delar:











Krav på avtalsform och avtalsperiod.
En beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer.
Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen:
o avgångs- och ankomsttider
o restider
o vistelsetider
o dagar som är möjliga att resa
Krav på kapacitet angivet i sittplatskilometer.
Särskilda krav utifrån funktionsmål- och hänsynsmål. Krav som följer av
internationell eller svensk lagstiftning specificeras inte.
Krav på priser.
Krav på servicenivåer, bekvämlighet och tillförlitlighet.
Krav på statistik och andra redovisningar
Krav i övrigt som följer av Trafikverkets villkor

Om förslaget till insats är ett samverkansavtal ska dessutom redovisas
 vilken andel av nettokostnaden som är rimlig för Trafikverket att avtala om
Nedan redovisas kraven så långt de är klara i dagsläget:
Avtalsform
Avtalet föreslås vara ett fortsatt samverkansavtal motsvarande dagens avtal där
berörda RKM genomför upphandlingen av trafiken.
Avtalsperiod
Avtalstiden för samverkansavtalet föreslås vara tre år, under förutsättning att option
för operatörsavtalet utlöses, från december 2016 till december 2019.
Beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer
Trafiken ska bedrivas på motsvarande sätt som idag med busstrafik på två delsträckor.
Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen
Trafiken ska så långt som möjligt samordnas med anslutande tåg- och busstrafik.
Krav på statistik och andra redovisningar
I avtalet ska följande krav ställas:





Produktion
Resande
Resvaneundersökning
Ombordundersökningar

I enlighet med de krav som ställs i Trafikverkets samtliga avtal.
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Bilaga1 Tidtabeller
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Bilaga 2 Tillgänglighetsanalysens åtta kriterier
Som grund för alla Trafikverkets insatser för att avhjälpa geografiska tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektiva persontrafiken ligger en Behovsanalys
(Trafikverket 2012).12 Behovsanalysen består av dels en Tillgänglighetsanalys, dels en
Bristanalys. Tillgänglighetsanalysen identifierar kommuner med bristande tillgänglighet
i den interregionala kollektiva persontrafiken. Bristanalysen identifierar vad som gör att
tillgängligheten blir dålig på vissa ställen i landet (t ex brister i informationssystem,
tidtabeller, biljettsystem samt synkronisering mellan den lokala och/eller regionala
kollektiva persontrafiken och den interregionala kollektiva persontrafiken).
Tillgänglighetsanalysen bygger på åtta kriterier, skapade utifrån de transportpolitiska
målen och gjorda för att vara allmängiltiga och därmed kunna gälla för resmål som är
intressanta för samtliga kommuner i landet. Kriterierna mäter individers möjligheter
att, med ett kollektivt färdmedel13, förflytta sig från en viss kommunhuvudort till en
målpunkt (dvs. en annan kommunhuvudort eller en flygplats). Analysen baseras på
verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska kollektivtrafiknätet, samt
kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas.
Kriterierna innehåller krav på maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna
behöver ske, med mera, för att uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls
inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där
en kommun får grön, gul, eller röd färg (eller ”standard”) – vilket symboliserar god,
acceptabel eller dålig tillgänglighet – beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls.
Resultatet från Tillgänglighetsanalysen medför att slutsatser kan dras om var behov av
insatser ligger, liksom vilka konsekvenser för tillgängligheten som en eventuell
förändring i möjligheterna att resa innebär. Modellen möjliggör även att linjer kan
läggas till, eller plockas bort, varefter det är möjligt att utläsa vilka konsekvenser detta
skulle ge för tillgängligheten. Om en kommun visar sig ha dålig standard i ett kriterium,
det vill säga att kraven för acceptabel standard inte uppfylls, är det att betrakta som en
indikator för att insatser från Trafikverket kan vara aktuella att överväga. Det är dock
kommuner med stora brister i tillgängligheten som prioriteras för åtgärd.
Kriterierna är framtagna i en process under flera år med flera utredningar. Till
utredningarna har varit kopplat en referensgrupp som lämnat synpunkter på
föreslagna kriterier.
Referensgruppen har innehållit både statliga och regionala representanter. I den
senaste omgången innehöll referensgruppen representanter för Trafikanalys,
Tillväxtanalys, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, trafikhuvudmän,
Länsstyrelser/regioner, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting och
Trafikverket. Tillgänglighetsanalyserna har sedan automatiserats i en datamodell kallad
ResKoll. I samband med automatiseringen har vissa preciseringar gjorts av kriterierna
med t ex gränser för när resan kan göras.

12

Behovsanalysen indikerar vilka insatser som kan vara motiverade. Behovsanalysen dock inte
svar på om insatsen är prioriterad utan detta avgörs på annat sätt, enligt en särskild ordning. se
Trafikverket 2012 avsnitt 2.5.
13
Flyg, färja, buss eller tåg.
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Kriterium 1: Till Stockholm
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm
(ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar så att man
är framme före 10.00 och kan resa hem efter 16.00. Restiden ska inte vara längre än
fyra timmar.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala
Stockholm (ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar.
Restiden ska inte vara längre än fem timmar.
Kriterium 2: Från Stockholm
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till
kommunen med vistelsetid minst sex timmar och sedan kunna resa hem samma dag.
Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara
längre än fyra timmar.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till
varje kommun med vistelsetid minst fyra timmar och sedan kunna resa hem samma
dag. Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte
vara längre än fem timmar.
Kriterium 3: Internationella resor
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta
sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardemoen eller Vaernes
på vardagar med en ankomsttid senast 08.30. Resan ska inte behöva starta tidigare än
06.00.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att
ta sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller Gardemoen på
vardagar med en ankomsttid senast 09.00. Resan ska inte behöva starta tidigare än
04.00.
I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten för både god och
acceptabel tillgänglighet ska ske senast 24.00. För god tillgänglighet ska återresan från
flygplatsen inte börja tidigare än 17.00 och för acceptabel tillgänglighet ska återresan
inte börja tidigare än 15.00.
Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ
Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Linköping,
Köpenhamn, Oslo eller Trondheim.
God tillgänglighet (grön färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på
förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sju dagar per vecka. Från varje
kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har
bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än tre timmar. Krav på fyra
timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur
på förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sex dagar per vecka. Från varje
kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har
bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Krav på fyra
timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00.
Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte.
Kriterium 5: Region-/universitetssjukhus
Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala,
Örebro, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund.
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus
som man tillhör sju dagar i veckan med ankomst före 12.00 och avresa efter 16.00.
Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre
än tre timmar. Resan får inte starta före 03.00.
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Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå det
regionsjukhus som man tillhör fem dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt med
avresa efter 16.00. Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus
ska inte vara längre än fyra timmar. Resan får inte starta före 03.00.
Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter
God tillgänglighet (grön färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst tio av de 23
orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och till orten på söndag efter
12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst fem av
de 23 orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och till orten på
söndag efter 12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar.
Kriterium 7: Andra större städer
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst
tre kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på
max tre timmar.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i
minst två kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive
kommun på max fyra timmar.
Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte.
I modellen har preciserats att tur- och returresa ska se under samma dag.
Kriterium 8: Besöksnäring
God tillgänglighet (grön färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå huvudorten
i kommunen med maximalt 5 timmars restid.
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå
huvudorten i kommunen med maximalt 7 timmars restid.
I modellen har preciserats att avresan ska ske tidigast klockan 06.00.
Kriteriet mäter möjligheten att resa långa sträckor mellan olika delar av landet och
avser besöksnäring i vid mening, inte bara turism. Kriteriet kan vid behov användas för
annan ort än huvudorten om väsentliga delar av kommunens besöksnäring är
lokaliserad där.
Generell anmärkning
Generellt gäller för alla kriterier att i det fall kommunen i sig är en målpunkt, räknas
kriteriet som uppfyllt eller, i kriterium 6 och 7, uppfyllt för en av de målpunkter som
krävs för att kriteriet som helhet ska vara uppfyllt.14

14

Tillgänglighet handlar om att nå vissa funktioner. Om det som behöver nås finns i hemkommunen behövs ingen resa
till en annan kommun för att nå det.
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Bilaga 3 Restider linje 45 och 46 jämfört med
alternativa resvägar.
Södra linjen, linje 46
HÅLLPLATS

AVGÅNGSTID TRAFIKSLAG / BYTEN HÅLLPLATS
RESTID

AVGÅNGSTID
RESTID

Mora Station
Östersund Busstation

(08:05)

Mora Station
Sveg Station

(8:05)

Falun Centralstation
Sveg Station

TRAFIKSLAG / BYTEN

Buss 45

Mora Station
Östersund Busstation

(14:32)

Tåg
07:22 2 byten - 55 min väntetid

Buss 45

Mora Station
Sveg Station

(14:32)

02:05

Tåg, buss
06:38 3 byten

(6:29)

Buss 45, buss
03:41 1 byte

Falun Centralstation
Sveg Station

(16:23)

Tåg, buss
04:47 2 byten

Falun Centralstation
Östersund Bussstation

(6:29)

Buss 45, buss
06:51 1 byte

Falun Centralstation
Östersund Busstation

(8:27)

Tåg
05:30 1 byte

Borlänge Centralstation
Sveg Station

(6:40)

Buss 45, tåg
03:30 1 byte

Borlänge Centralstation
Sveg Station

(16:04)

Tåg, buss
05:06 2 byten

Borlänge Centralstation
Östersund Busstation

(6:40)

Buss 45, tåg
06:40 1 byte

Borlänge Centralstation
Östersund Busstation

(8:10)

Tåg
05:47 1 byte

Orsa Busstation
Östersund Busstation

(8:20)

Buss 45

Orsa Busstation
Östersund Busstation

(11:07)

Buss, tåg
08:02 3 byten

Buss 45

Mora Station
(8:35)
Svenstavik Centrum Station

Buss, tåg
07:45 3 byten - 39 min väntetid

Buss 45

Svenstavik Centrum Station (8:25)
Östersund Busstation

01:05

Buss 45

Sveg Station
Östersund Busstation

(17:15)

Buss
03:20 1 byte - 35 min väntetid

Buss 45

Östersund Busstation
Mora Station

(9:25)

Tåg, buss
07:46 3 byten

Buss 45
02:00

Sveg Station
Mora Station

15:17 - 6 byten
Buss, tåg
eller 16:07 - 3 byten

05:15

05:00

Mora Station
(8:05)
Svenstavik Centrum Station

04:15

Svenstavik Centrum Station (7:45)
Östersund Busstation

0:55:00

Buss 164

Sveg Station
Östersund Busstation

(6:05)

Östersund Busstation
Mora Station

(7:00)

Sveg Station
Mora Station

(10:05)

Sveg Station
Falun Centralstation

(15:40)

Buss 45, buss
03:33 1 byte

Sveg Station
Falun Centralstation

(8:00)

Buss, tåg
05:27 2 byten - 35 min väntetid

Östersund Busstation
Falun Centralstation

(12:20)

Buss 45, buss
06:53 1 byte

Östersund Busstation
Falun Centralstation

(5:36)

Tåg
05:54 1 byte - 1h 9 min väntetid

Sveg Station
Borlänge Centralstation

(10:05)

Buss 45, tåg
03:33 1 byte

Sveg Station
Borlänge Centralstation

(17:15)

Buss, tåg
13:28 5 byten

Östersund Busstation
Borlänge Centralstation

(7:00)

Buss 45, tåg
06:38 1 byte

Östersund Busstation
Borlänge Centralstation

(5:36)

Tåg
06:12 1 byte - 1h 9 min väntetid

Östersund Busstation
Orsa Busstation

(7:00)

Buss 45

Östersund Busstation
Orsa Busstation

(13:15)

Tåg, buss
08:55 4 byten

Buss 45

Svenstavik Centrum Station (8:25)
Mora Station

Buss, tåg
08:46 4 byten

Buss 45

Östersund Busstation
Sveg Station

(16:00)

Buss
03:25 1 byte

Buss 45

Svenstavik Centrum Station (17:00)
Sveg Station

Buss
02:25 1 byte

Buss 45

Orsa Busstation
Sveg Station

(17:38)

Buss, tåg, förbeställd taxi
14:22 4 byten

Buss 45

Sveg Station
Orsa Busstation

16:05 - 7 byten eller Buss, tåg
16:55 - 4 byten

Buss 45

Svenstavik Centrum Station 13:50 - 6 byten eller Buss
Orsa
15:00 - 4 byten

Buss 45

Sveg Station
(17:15)
Svenstavik Centrum Station

02:35

05:05

04:45

Svenstavik Centrum Station (8:00)
Mora Station

04:05

Östersund Busstation
Sveg Station

02:40

(7:00)

Svenstavik Centrum Station (8:00)
Sveg Station

01:40

Orsa Busstation
Sveg Station

(8:20)
01:50

Sveg Station
Orsa Busstation

(10:05)
01:40

Svenstavik Centrum Station (8:00)
Orsa Busstation

03:45

Sveg Station
(6:05)
Svenstavik Centrum Station

01:40

Buss
02:15 1 byte - 35 min väntetid

34

Norra linjen, linje 45, tabell 1
HÅLLPLATS

AVGÅNGSTID
RESTID

TRAFIKSLAG / BYTEN

HÅLLPLATS

AVGÅNGSTID
RESTID

Sveg Station
Strömsund Busstation

(10:25)

Buss 45, buss
04:40 1 byte

Sveg Station
Strömsund Busstation

(17:15)

Sveg Station
Vilhelmina Station

(10:25)

Buss 45, buss 45
Sveg Station
08:05 1 byte - 1h 20min väntetidVilhelmina Station

Östersund Busstation
Dorotea Busstation

(7:15)

Östersund Busstation
Åsele Busstation

(7:15)

Östersund Busstation
Sorsele Busstation

(7:15)

Sorsele Busstation
Östersund Busstation

(14:25)

Lycksele Resecentrum
Östersund Busstation

(14:30)

Arvidsjaur Busstation
Östersund Busstation

(13:15)

Storuman Station
Östersund Busstation

(15:40)

Jokkmokk Busstation
Strömsund Busstation

(10:45)

TRAFIKSLAG / BYTEN

Buss
06:35 2 byten - 2h 10min väntetid

(21:20)endast söndag Förbeställd taxi, nattåg, flyg,
18:10 buss. 5 byten

Buss 45

Östersund Busstation
Dorotea Busstation

(20:46)

02:50

Tåg, buss
13:09 3 byten

Bus 45, buss
03:40 1 byte

Östersund Busstation
Åsele Busstation

(20:46)

Tåg, buss
12:19 3 byten

Buss 45

Östersund Busstation
Sorsele Busstation

Inga alternativ

Buss 45

Sorsele Busstation
Östersund Busstation

(6:40)

06:05

Buss, tåg
12:29 3 byten

Buss 45, buss
06:00 1 byte

Lycksele Resecentrum
Östersund Busstation

(14:34)

Tåg, buss
07:16 2 byten

Buss 45

Arvidsjaur Busstation
Östersund Busstation

(8:05)

Buss, tåg
11:04 3 byten

Buss 45

Storuman Station
Östersund Busstation

(8:20)

Buss, tåg
10:49 4 byten

Buss 45

Jokkmokk Busstation
Strömsund Busstation

Inga alternativ

Buss 45

Gällivare C /resecentrum (9:20)
Storuman Station

Buss
11:10 3 byten

Buss 45

05:55

07:15

4:50:00

08:00

Gällivare C /resecentrum (9:15)
Storuman Station

06:15

Gällivare C /resecentrum (9:15)
Östersund Busstation

11:15

Gällivare C /resecentrum (9:20)
Östersund Busstation

Buss, flyg, tåg
12:44 3 byten

Sundsvall Centralstation
Sveg Station

(14:08)

Buss 45, tåg
05:52 1 byte

Sundsvall Centralstation (10:17)
Sveg Station

Tåg, buss
03:18 1 byte

Umeå Centralstation
Östersund Busstation

(6:42)

Buss 45, buss
06:13 1 byte

Umeå Centralstation
Östersund Busstation

(16:25)

Tåg, buss
05:25 1 byte

Luleå Centralstation
Östersund Busstation

(9:44)

Buss 45, buss
Luleå Centralstation
10:46 1 byte - 1h 15min väntetidÖstersund Busstation

(05:41)

Buss, flyg, tåg
08:16 2 byten

Arvidsjaur Busstation
Dorotea Busstation

(13:15)

Buss 45
04:10

Arvidsjaur Busstation
Dorotea Busstation

Inga alternativ
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Norra linjen, linje 45, tabell 2
HÅLLPLATS

AVGÅNGSTID
RESTID

TRAFIKSLAG / BYTEN

HÅLLPLATS

AVGÅNGSTID
RESTID

Strömsund Busstation
Arvidsjaur Busstation

(8:55)

Buss 45

Strömsund Busstation
Arvidsjaur Busstation

Inga alternativ

Buss 45

Strömsund Busstation (17:10)
Gällivare C /resecentrum

Buss 45

Vilhelmina Station
Östersund busstation

Buss 45

Vilhelmina station
(16:30)
Gällivare C /resecentrum

Buss, tåg
19:14 2 byten - 2h 16min väntetid

Buss 45

Vilhelmina station
Sorsele busstation

Buss
05:05 2 byten

05:25

Strömsund Busstation
(8:55)
Gällivare C /resecentrum

09:30

Vilhelmina Station
Östersund busstation

03:45

(16:45)

Vilhelmina station
(11:10)
Gällivare C /resecentrum

07:15

Vilhelmina station
Sorsele busstation

02:00

(11:10)

TRAFIKSLAG / BYTEN

Buss, tåg
18:34 2 byten - 1h 1min väntetid

Inga alternativ

(13:20)

Gällivare C /resecentrum (9:15)
Arvidsjaur Busstation

Buss 45
03:45

Gällivare C /resecentrum (10:54)
Arvidsjaur Busstation

Tåg, buss
04:46 1 byte - 43min väntetid

Gällivare C /resecentrum (9:15)
Åsele Busstation

Buss 45, buss
09:10 1 byte

Gällivare C /resecentrum (17:01)
Åsele Busstation

Nattåg, buss
16:04 2 byten - 1h 28min väntetid

Dorotea Busstation
Östersund Busstation

(17:45)

Buss 45

Dorotea Busstation
Östersund Busstation

(6:55)

02:45

Buss
03:15 2 byten

Åsele Busstation
Östersund Busstation

(9:15)

Buss 45, buss
03:40 1 byte

Åsele Busstation
Östersund Busstation

(18:35)

Buss, tåg
14:19 2 byten - 2h 35min väntetid

Östersund busstation
Arvidsjaur busstation

(7:15)

Buss 45

Östersund busstation
Arvidsjaur busstation

(9:25)

Tåg, Buss
11:30 3 byten

Jokkmokk Busstation
Storuman Station

(10:45)

Buss 45

Jokkmokk Busstation
Storuman Station

Inga alternativ

Strömsund Bussstation
Jokkmokk busstation

(8:55)

Buss 45

Strömsund Bussstation
Jokkmokk busstation

(17:10)

Buss 45

Gällivare C /resecentrum (17:01)
Strömsund busstation

Tåg, buss
18:09 3 byten

07:05

04:45

07:55

Buss, tåg
18:30 3 byten - 1h 1min väntetid

Gällivare C /resecentrum (9:15)
Strömsund busstation

09:30

Storuman Station
(12:15)
Gällivare C/ resecentrum

Buss 45
06:10

Storuman Station
(05:25)
Gällivare C/ resecentrum

Buss
12:55 2 byten - 35min väntetid

Åsele Busstation
(9:15)
Gällivare C/ resecentrum

Buss 45, buss
09:10 1 byte

Åsele Busstation
(18:35)
Gällivare C/ resecentrum

Buss, tåg
17:09 2 byten - 2h 16min väntetid

Storuman Station
(12:15)
Gällivare C /resecentrum

Buss 45
06:10

Storuman Station
(05:25)
Gällivare C /resecentrum

Buss
12:55 2 byten - 35min väntetid
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Enheten för Trafikutredningar och avtal
Trafikverket, Box 186, 871 24 Härnösand
Besöksadress Nattviksgatan 8, Härnösand
Telefon 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se

