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Sammanfattning 

Trafikverket har idag två samverkansavtal med tre respektive alla fyra av de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna (fortsatt kallade RKM) i de fyra nordligaste länen. Ett avtal 

gäller busstrafik längs Inlandsbanan/Inlandsvägen (E45) Mora-Gällivare och det andra 

gäller 13 olika busslinjer, det så kallade Samverkande systemet. Avtalen har många 

beröringspunkter, både i form av orter där passagerarutbyte sker mellan linjerna och när det 

gäller upphandling av trafiken. 

Båda nämnda avtal löper ut i december 2019. Syftet med denna utredning är att ge underlag 

för ett nytt gemensamt avtal och svara på frågan om behov och motiv finns för Trafikverket 

att ersätta busstrafik av nuvarande omfattning även efter december 2019. Grundliga 

tillgänglighetsanalyser för området och trafiken gjordes relativt nyligen varför mycket 

underlag kunnat hämtas från de tidigare utredningarna. Utredningen har fokuserat på att 

analysera förändringar som kan påverka behov och motiv för ersättning. 

Utredningen visar att ett fortsatt stort behov finns av att Trafikverket ersätter viss 

interregional kollektivtrafik för att avhjälpa de stora tillgänglighetsbristerna. Det 

konstateras att motiv finns ur tillgänglighetsaspekt för Trafikverket att, efter nuvarande 

avtalsperiod, teckna nytt avtal och ersätta en trafik motsvarande den i nuvarande avtal. 

Alla krav och villkor för ersättning bedöms vara uppfyllda: 

 ingen av linjerna bedöms kunna bedrivas kommersiellt 

 det är stora andelar interregionalt resande på linjerna även om den minskat på 

några av dem 

 ingen av linjerna är enbart RKM:s ansvar 

 vissa linjer har frekvent pendling på delar av sträckningen men de linjerna används 

även för interregionala resor 

 biljettintäkterna täcker kostnaderna för persontrafiken över villkorsgränsen även 

om några linjer ligger nära gränsen på 20 procent 

 
Trafikverket står i regel för hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande. 

Trafikverket ersätter dock inte kostnader som överstiger nettokostnaden för det 

interregionala resandet. Utredningen visar att, precis som i nuvarande avtal, ett basutbud 

om två dubbelturer per dag och riktning ger grundläggande tillgänglighet för alla linjer utom 

för linje 31 där tre dubbelturer behövs (även detta likt nuvarande avtal). Vidare konstateras 

att det för alla linjer är andelen interregionalt resande som sätter gränsen för nivån på 

Trafikverkets ersättning. 

Beräkning av vilken ersättningsnivå förslaget innebär baseras på den produktionsstatistik 

som inrapporterats från RKM för 2017 samt bedömd andel interregionalt resande exklusive 

frekvent pendling. Förslaget skulle innebära en årlig ersättning på knappt 36,3 Mkr vilket är 

cirka 6 Mkr lägre än den totala årliga ersättningen för de två nuvarande avtalen. Linjerna 

inom Samverkande system står för hela minskningen. De största anledningarna är att 

kostnadstäckningsgraderna har ökat (för alla liner utom två) samt att andelen interregionalt 

resande har minskat på ett flertal linjer. 
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Utredningen föreslår att Trafikverket tecknar ett femårigt samverkansavtal (december 2019 

– december 2024) med RKM i de fyra nordligaste länen för motsvarande busstrafik som 

idag ersätts i de aktuella avtalen. Förslaget gäller dock endast under förutsättning att det 

kan finansieras med Trafikverkets anslag vilket i skrivande stund inte är klarlagt. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Trafikverket har idag samverkansavtal med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter 

om busstrafik dels längs Inlandsbanan/Inlandsvägen (E45) Mora-Gällivare och dels för det 

så kallade Samverkande systemet, som består av 13 linjer inom de fyra nordligaste länen. 

Avtalen har många beröringspunkter, både i form av orter där passagerarutbyte sker mellan 

linjerna och när det gäller upphandling av trafiken.  

I samband med tidigare utredningar har uppmärksammats att det kan finnas fördelar med 

att i stället teckna bara ett samverkansavtal för trafiken som omfattas av de båda avtalen. 

Båda samverkansavtalen har därför tecknats för kortare tid än vad som brukar göras för att 

möjliggöra att teckna ett nytt gemensamt avtal för perioden från december 2019. Syftet med 

denna utredning är att ge underlag för ett sådant nytt avtal. Mycket av underlaget kan 

hämtas från de tidigare utredningarna. Några nya resvaneundersökningar har inte utförts 

eftersom det är en relativt kort period som passerat sedan de gjordes senast. Fokus för 

denna utredning är förändringar som skett sedan de nu gällande avtalen tecknades. 

Utredningen ska också diskutera vilka fördelar och eventuella nackdelar som kan finnas 

med att kombinera de hittills separata avtalen. 

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 att 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 till 

exempel att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör samt att 

trafiken inte går att bedrivas kommersiellt. (Trafikverket 20162)  

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 antal olika 

kriterier i olika utredningssteg. Utredningsstegen följer Trafikverkets rutin för utredningar 

om transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik och listas i Bild 1 nedan.  

                                                           
1Trafikverket mäter interregional tillgänglighet genom att analysera resmöjligheterna från/till en 
kommunhuvudort utifrån åtta olika kriterier, se Bilaga 2. 
2 TDOK 2016:0254 Utredningar inför trafikavtal avseende interregional kollektivtrafik. 
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Bild 1 Utredningsprocessen  

 

2. Nuvarande avtal och trafik 

Följande linjer och sträckningar avtalas för närvarande där de 13 första ingår i avtalet för 

Samverkande system medan linje 46/45 avtalas separat: 

Linje 91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 

Linje 55 Pajala – Överkalix – Luleå 

Linje 44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 

Linje 21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 

Linje 26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 

Linje 29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 

Linje 32 Skellefteå – Lycksele 

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 

Linje 63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

Linje 331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 

Linje 164 Östersund – Funäsdalen 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Linje 46/45 Mora-Östersund/Östersund-Gällivare  

 

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 
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2.1. Nu gällande operatörsavtal 

Trafikverket tecknar samverkans avtal med RKM vilka i sin tur tecknar avtal med operatörer 

om att driva trafiken. Aktuella operatörsavtal hösten 2018 för linjerna som ingår i 

utredningen ser ut enligt bilden nedan. 

 

Linjerna 164 och 56 får troligen ett nytt 10-årsavtal från och med augusti 2019. 

Nytt operatörsavtal för busslinjerna 46/45 och 63 från december 2019 är under 

upphandling. Planen är att teckna avtal till december 2027. 

Operatörsavtal och samverkansavtal följer sällan samma tidsperioder. Detta är både bra och 

dåligt. Det är omöjligt rent praktiskt och resursmässigt både för de upphandlande enheterna 

och anbudsgivarna att göra alla upphandlingar samtidigt varför en spridning är nödvändigt 

och bra för marknaden. Det innebär dock att RKM inför vissa upphandlingar inte vet om, 

eller i vilken utsträckning, Trafikverket avser att ersätta delar av trafiken efter pågående 

samverkansavtal. RKM tar ekonomiska risker när de tecknar operatörsavtal som är längre 

än aktuellt samverkansavtal. För Trafikverkets del uppstår motsvarande situation att den 

trafik som utredningen visar vara önskvärd kan vara svår att få till om den inte 

överensstämmer med pågående operatörsavtal som kan ha flera år kvar innan trafiken 

upphandlas på nytt. 

Det är därför viktigt att Trafikverket och RKM har en regelbunden kontakt vad gäller 

operatörsavtalen och den trafik som diskuteras i samband med dessa. Bilden nedan visar på 

situationen hösten 2018 vad gäller tidsperioder för operatörsavtal för linjerna i utredningen. 

Ljusare markeringar är planerade avtal som ännu inte är tecknade. Normalt tecknas ett 

samverkansavtal på fem år varför detta är inlagt i bilden för att exemplifiera förhållandet 

Slutdatum för avtalet

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 2021-09-22

55 Pajala – Överkalix – Luleå 2022-12-31

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 2020-06-15

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 2020-12-10

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 2019-12-14

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå 2020-12-13

32 Skellefteå – Lycksele 2020-12-31

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 2021-12-31

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 2019-12-12

40 Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik dec. 2020

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå dec. 2024

164 Östersund – Funäsdalen aug. 2019

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal aug. 2019

46/45 Mora - Östersund - Gällivare 2019-12-12

Operatörsavtal
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med kommande samverkansavtal i tid till operatörsavtalen. Observera att avtalsperioden 

kan ändras inför avtalsskrivande. Operatörsavtalen tecknas oftast på längre perioder, uppåt 

6-8 år är vanligt men längre avtal än så förekommer. 

 

För fem av linjerna som ingår i utredningen pågår för närvarande upphandling av nya 

operatörsavtal. Det gäller linjerna 56 och 164, linjerna 46/45 och 63 samt linje 26. Alla dessa 

linjer är etablerade och stabila i frågan om att ge tillgänglighetseffekter. Ingen av linjerna är 

ifrågasatt av Trafikverket i nuläget. För övriga linjer kommer RKM att ha denna utredning 

och förhoppningsvis även ett efterföljande samverkansavtal att basera sina upphandlingar 

på. Avtalsperioden diskuteras mer i avsnitt 11.1 i utredningen. 

3. Befolkning i området 

 

Bilden ovan visar total befolkning i de fyra nordligaste länen från 1950 till 2017. Detta säger 

dock inte så mycket utifrån denna utrednings intresse. Länen är mycket stora och har olika 

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik

55 Pajala – Överkalix – Luleå

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå

32 Skellefteå – Lycksele

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå

40 Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå

164 Östersund – Funäsdalen

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal

46/45 Mora - Östersund/Östersund - Gällivare

dec-22

Samverkansavtal Samverkande inland

Operatörsavtal dec-19 dec-20 dec-21 dec-29dec-23 dec-24 dec-25 dec-26 dec-27 dec-28
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förutsättningar i inlandet och längs kusten där det bland annat finns tillgång till avsevärt 

bättre infrastruktur. Stora befolkningsökningar har skett i kustnära kommuner som Umeå, 

Luleå, Sundsvall och Piteå men det är endast 9 kommuner av de 44 i de nordligaste länen 

som har haft en positiv befolkningsutveckling om man jämför 2017 med 1950. Luleå har 

nästan fördubblat sin befolkningsmängd men Umeå är den stora vinnaren i norr med hela 

170 procents ökning av befolkningsmängden sedan 1950. 

    

Det är alltså endast 9 av 44 kommuner som har ökat sin befolkning. 3 kommuner har tappat 

över 60 procent av sin befolkning, 12 kommuner över 50 procent och 20 kommuner har 

tappat mer än 30 procent av sin befolkning sedan 50-talet. Kramfors och Sollefteå är de 

kommuner som tappat flest i antal medan Överkalix, Åsele och Pajala är de som tappat mest 

procentuellt sett. 
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Av de kommuner som förekommer i de två ovanstående diagrammen har alla utom Ånge tre 

eller fler röda kriterier utan Trafikverkets avtalade trafik hösten 2017. Kommuner med tre 

eller fler röda kriterier anses som prioriterade eftersom de har stora brister i 

tillgängligheten. Trafikutbudet hösten 2017 gav en tillgänglighet som innebar att 31 

kommuner i de fyra nordligaste länen kan anses prioriterade. Totalt för dessa kommuner ser 

befolkningsutvecklingen ut enligt diagrammet nedan. Ett kontinuerligt tapp av befolkning 

som dock planat ut de senaste åren på grund av det stora antalet nyanlända. 

 

Frågan är hur många som stannar kvar i kommunerna. Även om de gör det är detta 

kommuner som fortsatt har ett lågt befolkningsunderlag och även ofta har långt mellan 

befolkningskoncentrationer vilket innebär att de är svåra att upprätthålla en bra och 

samtidigt ekonomiskt hållbar kollektivtrafik i. 

4. Behovsanalys 

Behovet av åtgärder som ökar den geografiska tillgängligheten i norra Sverige utreds med 

jämna mellanrum av Trafikverket och är en utgångspunkt i utredningsarbetet inför 

trafikavtal för interregional kollektivtrafik. Behovsanalysen omfattar dels en 

tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys. 

4.1. Tillgänglighetsanalys 

 Tillgänglighetens förändring från 2015 till 2017 

Hur har tillgängligheten förändrats jämfört situationen vid förra utredningen av 

Samverkande system och utredningen av linje 46/45? Finns anledning att ifrågasätta 

motivet för respektive linje? 

Tidigare tillgänglighetsanalyser med Reskoll baserade på all trafikering, det vill säga 

inklusive Trafikverkets trafikavtal, för hösten 2015 respektive hösten 2017 visar att 

tillgängligheten generellt blivit bättre även om vissa försämringar också skett. 
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Tabellen nedan visar förändringar för kommunerna i de fyra nordligaste länen. Beskrivning 

av tillgänglighetsmodellen; kriterierna (K1 – K8) finns i bilaga 2. Tillgängligheten redovisas i 

tre nivåer; god (grön), acceptabel (gul) och dålig (röd). I de två högra kolumnerna är den 

röda färgskalan differentierad. Siffrorna visar antal kriterier på röd nivå. Ju mörkare nyans 

desto fler kriterier med dålig tillgänglighet. 

 

 26 kriterier med dålig tillgänglighet (röd nivå) förbättras från 2015 till 2017. 

Flygbilsavtalen ligger bakom 11 av dessa. Två av dem (K1 och K2 för Älvsbyn) får 

god tillgänglighet (grön nivå) och övriga får acceptabel tillgänglighet (gul nivå).  

 18 kommuner får förbättringar i minst ett kriterium. Sorsele, Älvsbyn och 

Haparanda får förbättringar i tre kriterier. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 2015 2017

Ånge 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2

Timrå 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0

Härnösand 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Sundsvall 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0

Kramfors 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0

Sollefteå 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0

Örnsköldsvik 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0

Ragunda 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 6 6

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

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

Strömsund 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 7

Åre 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 6 5

Berg 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 6 6

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

Östersund 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0

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

Bjurholm 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 4 3

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

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

Norsjö 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4

Malå 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 6 6

Storuman 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 6

Sorsele 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 8 5

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

Vännäs 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 0 2

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

Åsele 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3

Umeå 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0

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

Skellefteå 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0

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

Arjeplog 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 7 5

Jokkmokk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 8 7

Överkalix 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 7 7

Kalix 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 5 5

Övertorneå 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 8 7

Pajala 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 5 5

Gällivare 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 4

Älvsbyn 3 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 1

Luleå 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1

Piteå 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0

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

Haparanda 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 7 4

Kiruna 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3

Antal röda som försvinner: 5 6 3 4 1 2  - 5 26 20

Antal röda som tillkommer:  -  - 1  - 1 4  -  -

Väster-

norrlands 

län

Jämtlands 

län

Väster-

bottens län

Norr-

bottens län

Län Kommun
2015 BEF 2017 BEF Antal röda
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 Det är bra spridning av förbättringarna mellan kriterierna; 6 i K2, 5 i K1 och K8, 4 i 

K4 och 3 i K3, 2 i K6 och 1 i K5. Enbart K7 saknar förbättring (13 kommuner har 

dålig tillgänglighet i K7). 

 6 kriterier med acceptabel tillgänglighet försämras till dålig tillgänglighet (från gul 

till röd nivå). 4 av dessa sker i K6. De flesta ligger dock nära gränsen varför trolig 

förklaring är att mindre justeringar i tidtabellerna för någon trafik inneburit sämre 

passningar vilket i sin tur gett längre väntetider och totala restider så att gränsen för 

kriteriets restidskrav nu passeras. 

 4 kommuner får försämring i ett kriterium och en kommun (Vännäs) i två kriterier. 

 2015 hade 26 kommuner i de fyra nordligaste länen dålig tillgänglighet i tre eller fler 

kriterier och 2017 var det nere på 20 kommuner. 

 Tillgängligheten per kommun 2017 

För alla kommuner i de fyra nordligaste länen visas nedan två tabeller. Den översta visar 

kommunens tillgänglighet inklusive Trafikverkets trafikavtal hösten 2017 samt motsvarande 

situation hösten 2015 så att förändringen av den faktiska tillgängligheten mellan åren kan 

utläsas. Tillgängligheten redovisas per kriterium. 

2017 BEF = befintlig tillgänglighet hösten 2017, med all trafik 

2015 BEF = befintlig tillgänglighet hösten 2015, med all trafik 

2017 EXKL = tillgänglighet hösten 2017, exklusive Trafikverkets avtalade trafik 

Den nedre tabellen visar tillgängligheten med respektive utan Trafikverkets avtal hösten 

2017. Per kriterium ser man om den avtalade trafiken ger så stora tillgänglighetseffekter att 

färgförändring sker. Grönt = god tillgänglighet, gult = acceptabel tillgänglighet och röd färg 

= dålig tillgänglighet. Vilken trafik som ger effekterna kommenteras under tabellerna. 

Norrbottens län 

 

En förändring i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 som berör Kiruna är att Norrtåg har 

infört en avgång från Luleå till Kiruna på lördagskvällar. Den var ”välplacerad” och ger 

färgförändring i K4 genom att man nu kan resa hem från Luleå även på lördagar och 

kriteriets krav på sex dagar uppfylls. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Kiruna är Norrtågs dagtrafik Luleå-Kiruna samt ”Karven” 

(buss) som går Kiruna-Narvik åtta månader om året, nattågen till övre Norrland, busslinje 
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91 som sommartid trafikerar Kiruna-Narvik och busslinjerna 10 (Kiruna-Luleå) och 53 

(Kiruna-Pajala-Haparanda). Norrtågs trafik ger färgförändring i K4 och linje 91 ger stora 

tillgänglighetseffekter i K1 och K2 genom tillgång till flyget i Kiruna, men inte på den nivån 

att det blir färgförändring. Övrig avtalad trafik är också betydelsefull även om inte 

färgförändringar uppstår. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinjerna 10 och 53 i avtalet för Samverkande 

system. 

 

 

Den stora förändringen i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 för Haparanda är tillkomsten 

av försöksverksamhet med flygbil till Luleå airport. Det är inget krav att boka en flygresa för 

att resa med flygbilen och via flygplatsen går det även att ta sig till Luleå. Trafiken startade 

våren 2016 och ger i beräkningarna färgförändringar i K1, K2 och K8 genom bättre 

tillgänglighet till Luleå. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Haparanda är flygbil till Luleå airport, busslinjerna 100 

(Umeå-Haparanda) och 53 (Kiruna-Pajala-Haparanda). Flygbilen ger effekter i K1, K2 och 

K8 och busslinje 100 ger färgförändring i K4 genom bättre tillgänglighet till Luleå. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 53 i avtalet för Samverkande system. 

 

 

Förändringar i den avtalade trafiken mellan 2015 och 2017 som berör Boden är vissa 

ändringar i Norrtågs trafik. En ny avgång från Luleå till Kiruna på lördagskvällar är införd. 

Den turen ger ingen färgförändring då Boden redan har bra eller acceptabel tillgänglighet i 
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berörda kriterier. Norrtågs trafik Umeå-Luleå ger normalt gul nivå i K5 men 2015 var 

restiden tillbaka till Boden på eftermiddagen 6 minuter för lång jämfört kriteriets krav på 

fyra timmar. Anledningen var banarbeten som under en lång period innebar sämre tåglägen 

på sträckan. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Boden är Norrtågs trafik Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna, 

nattågen till övre Norrland samt busslinjerna 21 (Arvidsjaur-Luleå) och 44 (Gällivare-Luleå) 

som ingår i Samverkande system. Det är Norrtågs trafik som ger färgförändring i K5 genom 

bättre tillgänglighet till Umeå. 

Tyvärr togs Norrtågs eftermiddagstur Umeå-Luleå bort helt 2018. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Piteå. 

 

Piteå har inga stora tillgänglighetsproblem och är därför inte heller en kommun som 

prioriteras av Trafikverket. 

Avtalad trafik 2017 som ändå berör Piteå är busslinjerna 100 (Umeå-Haparanda) och 17 

(Piteå-Arvidsjaur-Arjeplog). Piteå har med linje 20 (som inte är en avtalad linje) normalt 

acceptabel tillgänglighet till Umeå (K5). Avtalad busslinje 100 ger ytterligare och snabbare 

resalternativ. Hösten 2017 innebar dock tidtabellen för linje 20 för lång restid och för sen 

ankomsttid på morgonen ner till Umeå vilket ger röd nivå i K5. Här ser vi då istället att 

avtalad linje 100 ger färgförändring till acceptabel nivå. 

Sedan december 2019 ingår inte längre busslinje 17 i avtalet för Samverkande system. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Luleå. 

 

Luleå har inte några stora tillgänglighetsproblem och är inte heller prioriterad av 

Trafikverket. 

Avtalad trafik 2017 som ändå berör Luleå är Norrtågs trafik Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna, 

nattågen till övre Norrland samt busslinjerna 21 (Arvidsjaur-Luleå), 44 (Gällivare-Luleå) 

och 55 (Kiruna-Luleå) samt linje 100 (Umeå-Haparanda). Luleå är en viktig målpunkt i K4, 

K5 och K7 samt viktig nod för flygresor i K1, K2 och K3 för flera kommuner.  

 

 

Den stora förändringen i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 för Älvsbyn är tillkomsten av 

försöksverksamhet med flygbil till Luleå airport. Det är inget krav att boka en flygresa för att 

resa med flygbilen. Via flygplatsen går det även att ta sig till Luleå. Trafiken startade våren 

2016 och ger färgförändringar i K1, K2 och K3 genom bättre tillgänglighet till flyget i Luleå. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Älvsbyn är flygbil till Luleå airport, Norrtågs trafik Umeå-

Luleå, nattågen till övre Norrland samt busslinje 21 (Arvidsjaur-Luleå). Flygbilen ger 

effekter i K1, K2 och K3, Norrtågs trafik Umeå-Luleå ger effekt i K5. All avtalad trafik kan 

vara bidragande till effekt i K4 då de tillsammans ger bra resmöjligheter till Luleå. 
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För Gällivare-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken för Gällivare. 

Analys av resultaten från Reskoll visar att det 2017 försvinner resmöjlighet till Umeå som 

studieort i K6 men det är bara 1 minut för lång restid hem på fredagar. Trolig orsak är 

ändrad avgångstid för flyget från Kramfors till Gällivare vilket gett längre väntetid. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Gällivare är busslinjerna 44 (Gällivare-Luleå) och 46/45 

(Mora-Östersund/Östersund-Gällivare), nattågen till övre Norrland samt Norrtågs trafik 

Luleå-Kiruna.  

Flyget från Gällivare har tidigare varit avtalad trafik, men bedrevs både 2015 och 2017 

kommersiellt utan avtal med Trafikverket enligt den beslutade allmänna trafikplikten. 

Flyget gav därmed både 2015 och 2017 gult i K1 och K3 även exklusive avtalad trafik. Efter 

konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalar Trafikverket återigen flygtrafik från Gällivare från 

hösten 2018. 

De avtalade busslinjerna 44 + 46/45 ger tillsammans gult i K4 och Norrtågs trafik Luleå-

Kiruna bidrar sedan till grön nivå i samma kriterium. 

 

 

För Pajala-Luleå har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. Förbindelsen är tänkt att 

kopplas till kommersiell trafik Luleå-Arlanda för att förbättra tillgängligheten till bl a 

Arlanda och Stockholm. Restiderna är inte tillräckligt bra för att klara kraven för acceptabel 

tillgänglighet i K1 och K2, men ger ändå stora tillgänglighetsförbättringar i form av 

restidsförbättringar till och från Stockholm. I K3, K4 och K8 klaras kraven för acceptabel 

tillgänglighet.  
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Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Pajala.  

 

Avtalad trafik 2017 som berör Pajala är flyg Pajala-Luleå och busslinjerna 53 (Kiruna-Pajala-

Haparanda) och 55 (Pajala-Luleå). Busslinje 55 ger effekt i K4 och flyget Pajala-Luleå ger 

effekter i K3 och K8.  

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 53 i avtalet för Samverkande system. 

 

 

Den stora förändringen i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 för Övertorneå är tillkomsten 

av försöksverksamhet med flygbil till Luleå airport. Det är inget krav att boka en flygresa för 

att resa med flygbilen och via flygplatsen går det även att ta sig till Luleå. Trafiken startade 

våren 2016 och ger effekt i K4 genom tillgänglighet till Luleå. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Övertorneå är flygbil till Luleå airport och busslinje 53 

(Kiruna-Pajala-Haparanda). Det är flygbilen som ger effekt i K4. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 53 i avtalet för Samverkande system. 
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Mellan 2015 och 2017 har ingen förändring skett i den avtalade trafiken som berör Kalix. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Kalix är busslinje 100 (Umeå-Haparanda) som, genom 

tillgänglighet till Luleå, ger effekter i K4 och K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har ingen förändring skett i den avtalade trafiken som berör 

Överkalix. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Överkalix är busslinjerna 55 (Pajala-Luleå) och 10 (Kiruna-

Luleå). Det är busslinje 55 som, genom tillgänglighet till Luleå, ger bra effekter i K4. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 10 i avtalet för Samverkande system. 

 

 

Den stora förändringen i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 för Jokkmokk är tillkomsten 

av försöksverksamhet med flygbil till Luleå airport. Det är inget krav att boka en flygresa för 

att resa med flygbilen och via flygplatsen går det även att ta sig till Luleå. Trafiken startade 

våren 2016 och ger effekt i K4 genom tillgänglighet till Luleå. Flygbilen ger stora 

restidsförbättringar i K1, K2 och K3, men restiden är ändå alltför lång för att klara kraven 

för acceptabel tillgänglighet.  
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Avtalad trafik 2017 som berör Jokkmokk är flygbil till Luleå airport och busslinjerna 44 

(Gällivare-Luleå) och 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-Gällivare). Det är flygbilen som 

ger effekt i K4. 

 

 

För Arvidsjaur-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. 

Flygtrafiken från Arvidsjaur har stor betydelse för Arjeplog. 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Arjeplog. Det var aningen för långa restider (7 respektive 17 minuter) som gav rött i K1 2015. 

Gult i K1 och K8 2017 beror troligen på kortare bytestider genom bättre passningar i och 

med justerade tidtabeller för anslutningsresorna. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Arjeplog är busslinjerna 17 (Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå) 

och 26 (Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå) samt busslinje 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-

Gällivare). Flygtrafiken från Arvidsjaur, som såväl 2015 som 2017 körts kommersiellt enligt 

trafikplikten, tillsammans med av RKM upphandlad anslutningstrafik, ger gult även för 

Arjeplog i K1, K3 och K8 exklusive avtalad trafik. Busslinje 26 är viktig för Arjeplog och den 

ger nästan gult i såväl K4 som K7. 

Efter konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalas flygtrafiken Arvidsjaur-Stockholm/Arlanda av 

ny operatör från hösten 2018 till oktober 2019 i ett kortare avtal än normalt. Ny 

upphandling med planerad trafikstart oktober 2019 görs sedan i likhet med övriga flygavtal. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 17 i avtalet för Samverkande system. 
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För Arvidsjaur-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. 

Flygtrafiken till Arvidsjaur har tidigare varit avtalad men kördes såväl 2015 som 2017 

kommersiellt enligt beslutad allmän trafikplikt. Från hösten 2018 är trafiken åter avtalad. 

Att det blir gult i K2 2017 torde bero på bättre passningar i Stockholm såväl på morgonen 

som på kvällen. Det är bra byten 2017. K4 var rött 2015 på grund av för långa restider hem 

från såväl Umeå som Luleå på lördagar. 

Rött i K5 2017 beror på för långa restider. Troligen var passningarna bättre 2015. 2017 är det 

40 minuters väntan i Skellefteå mellan linje 20 och linje 98 på förmiddagarna och 20 

minuter mellan linje 100 och linje 26 på resan tillbaka på eftermiddagen. 

 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Arvidsjaur är busslinjerna 17 (Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå), 

21 (Arvidsjaur-Luleå) och 26 (Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå) samt busslinje 46/45 (Mora-

Östersund/Östersund-Gällivare). Även busslinje 100 (Umeå-Haparanda) är viktig för 

tillgängligheten till Umeå. Arvidsjaur berörs också av nattågen till övre Norrland, vilka 

stannar i Jörn. Trafikverkets avtalade trafik ger tillsammans mycket bättre tillgänglighet till 

Umeå vilket ger två färgförändringar, i K4 och K7.  

K4 blir gult 2017 genom att modellen använder nattåget till övre Norrland (och linje 21 och 

linje 100). Nattåget är egentligen inget reellt alternativ men RKM i AC län planerar att 

senarelägga linje 26 på lördagar så bättre resalternativ kan komma framöver. Luleå och 

Skellefteå nås i K7 genom busslinjerna 26 respektive 21. 

Efter konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalas flygtrafiken Arvidsjaur-Stockholm/Arlanda av 

ny operatör från hösten 2018 till oktober 2019 i ett kortare avtal än normalt. Ny 

upphandling med planerad trafikstart oktober 2019 görs sedan i likhet med övriga flygavtal. 

Sedan december 2017 ingår inte längre busslinje 17 i avtalet för Samverkande system. 
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Mellan 2015 och 2017 har ingen förändring skett i den avtalade trafiken som berör 

Skellefteå. Skellefteå har mycket bra tillgänglighet även utan Trafikverkets avtal och är 

således inte en kommun som prioriteras. 

 

Skellefteå berörs ändå av de avtalade busslinjerna 26 (Arjeplog-Arvidsjaur-Skellefteå), 29 

(Sorsele-Skellefteå), 32 (Lycksele-Skellefteå) och 100 (Umeå-Haparanda). Skellefteå är 

målpunkt i K7. 

 

 

För flyglinjen Lycksele-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. 

Mellan 2015 och 2017 har ingen förändring skett i den avtalade trafiken som berör Lycksele. 

 

I likhet med flera andra inlandskommuner i norra Sverige har Lycksele, utan avtalad trafik, 

dålig tillgänglighet i alla kriterier. 

Avtalad trafik 2017 som berör Lycksele är flyg Lycksele-Arlanda, busslinjerna 31 (Hemavan-

Umeå) och 32 (Lycksele-Skellefteå) samt Norrtågs trafik Umeå-Luleå. 

Trafikverkets avtalade trafik ger stora tillgänglighetsförbättringar för Lycksele. Flygtrafiken 

ger god tillgänglighet i K1 samt acceptabel tillgänglighet i K2, K3 och K8. Busslinje 31 ger 

mycket bra tillgänglighet till Umeå och tillsammans med Norrtågs trafik fås 

färgförändringar till grönt i K4 och K5. Busslinje 31 tillsammans med busslinje 32 och 

Norrtågs trafik ger gult i K7 genom att såväl Umeå som Skellefteå nås. Endast ett av åtta 

kriterier kvarstår med dålig tillgänglighet men även K6 är nära acceptabel nivå då 4 av 

kriteriekravet på 5 orter nås och ytterligare 3 orter nås på god nivå i ena riktningen. 
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Efter konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalades först flygtrafiken Lycksele-Vilhelmina-

Stockholm/Arlanda av ny operatör i ett korttidsavtal till januari 2019, sedan i ett vanligt, 

men kortare avtal än normalt, till oktober 2019. Ny upphandling med planerad trafikstart 

oktober 2019 görs sedan i likhet med övriga flygavtal. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har ingen förändring skett i den avtalade trafiken som berör Umeå. 

Umeå har mycket bra tillgänglighet även utan Trafikverkets avtal och är således inte en 

kommun som prioriteras. 

2017 blir det gult i K3 på grund av att det kommersiella flyget har ändrat sina tider. Resan 

startar 05:30 (06:00 krävs för grön nivå) och hemresan 16:40 (17:00 krävs för grön nivå). 

2015 var dessa tider exakt enligt kriteriekraven, det vill säga 06:00 och 17:00. 

 

Umeå berörs av de avtalade busslinjerna 31 (Hemavan-Umeå), 63 (Dorotea-Umeå) och 100 

(Umeå-Haparanda) samt av nattågen till övre Norrland och Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå 

och Umeå-Luleå. Umeå är målpunkt i K4, K5, K6 och K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Åsele. 

Att det 2017 blir gult i K1 beror på sämre passning på Arlanda vid hemresan. Dock endast 5 

minuter för lång restid för grön nivå. 
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Avtalad trafik 2017 som berör Åsele är busslinje 63 (Dorotea-Umeå) samt busslinje 46/45 

(Mora-Östersund/Östersund-Gällivare) och flyg Vilhelmina-Arlanda. 

Trafikverkets avtalade trafik ger stora tillgänglighetseffekter för Åsele. Busslinje 46/45 och 

flyget från Vilhelmina ger färgförändring i såväl K1 som K3. Busslinje 63 ger färgförändring i 

K4 och flyget ger även färgförändring i K8. 

 

 

För flyglinjen Vilhelmina-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän 

trafikplikt. 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Vilhelmina. Det är troligen på grund av bättre passningar till anslutningsresor 2017 som 

flyget bidrar till att Gävle tillkommer som studieort i K6, vilket ger färgförändring. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Vilhelmina är flyg till Arlanda samt busslinje 46/45 (Mora-

Östersund/Östersund-Gällivare). Flyget ger stora tillgänglighetsförbättringar för 

Vilhelmina. Färgförändring fås i fyra kriterier; K1, K2, K3 och K6. 

Efter konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalades först flygtrafiken Lycksele-Vilhelmina-

Stockholm/Arlanda av ny operatör i ett korttidsavtal till januari 2019, sedan i ett vanligt, 

men kortare avtal än normalt, till oktober 2019. Ny upphandling för Vilhelmina-

Stockholm/Arlanda med planerad trafikstart oktober 2019 görs sedan i likhet med övriga 

flygavtal. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Vännäs. 

Vännäs har bra tillgänglighet även utan Trafikverkets avtal och är inte en prioriterad 

kommun. 

Vännäs hade tidigare gult i K3 som nu är på röd nivå, dock nära gult. Det är rött på grund av 

för sen ankomsttid till Arlanda på fredagar. Troligen beror detta på ändrade flygtider från 

Umeå. I K6 är det tillgängligheten till Trollhättan som tappats från 2015. Det är 29 minuter 

för lång restid hem på fredagar och 13 min för lång restid dit på söndagar. Stockholm, 

Umeå, Uppsala och Sundsvall nås med restider på gul nivå. Försämringen kan bero på 

ändrade flygtider från Umeå. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Vännäs är busslinjerna 31 (Hemavan-Umeå) och 63 (Dorotea-

Umeå) samt Norrtågs trafik Umeå-Luleå och nattågen till övre Norrland. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Dorotea. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Dorotea är flyg Vilhelmina-Arlanda samt busslinjerna 46/45 

(Mora-Östersund/Östersund-Gällivare) och 63 (Dorotea-Umeå). Trafiken ger stora 

tillgänglighetseffekter. Färgförändring fås i K1, K3, K7 och K8. 

 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2017 EXKL

Vännäs

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2015 BEF

Dorotea

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2017 EXKL

Dorotea

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2015 BEF

Sorsele



 
 
 
 
 
  Sida 27 (66) 

Den stora förändringen i avtalad trafik mellan 2015 och 2017 för Sorsele är tillkomsten av 

försöksverksamhet med flygbil till Arvidsjaur. Trafiken startade våren 2016 och den ger 

färgförändring i såväl K1, K3 som K8. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Sorsele är flygbil Sorsele-Arvidsjaur, flyg Arvidsjaur-Arlanda 

samt busslinjerna 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-Gällivare), 29 (Sorsele-Skellefteå), 21 

(Arvidsjaur-Skellefteå) och 31 (Hemavan-Umeå). Flygbilen och flyget ger färgförändring i 

K1, K3 och K8. Ingen av busslinjerna ger färgförändring. Linje 29 trafikerar enbart M-F i 

dagsläget. Tankar finns om helgtrafik. 

 

 

För flyglinjen Hemavan-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. 

Hemavan ligger långt upp i nordvästra delen av Storumans långsträckta kommun. 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Storuman. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Storuman är busslinjerna 31 (Hemavan-Umeå) och 46/45 

(Mora-Östersund/Östersund-Gällivare). Busslinje 31 ger färgförändring i K4 och K5. 

Trafiken innebär att Umeå nås på lördagar vilket ger tillgänglighet sex dagar i veckan - ett 

krav för gul nivå i K4. 

Efter konkurs hos Nextjet våren 2018 avtalades först flygtrafiken Hemavan-

Stockholm/Arlanda av ny operatör i ett korttidsavtal till januari 2019, sedan i ett vanligt, 

men kortare avtal än normalt, till oktober 2019. Ny upphandling för Hemavan-

Stockholm/Arlanda med planerad trafikstart oktober 2019 görs sedan i likhet med övriga 

flygavtal. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Malå. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Malå är främst busslinjerna 29 (Sorsele-Skellefteå) och 31 

(Hemavan-Umeå). 

I likhet med Storuman är det linje 31 som ger bra tillgänglighetseffekter för Malå kommun 

genom att Umeå nås. Färgförändring fås i K5 och K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Norsjö. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Norsjö är busslinjerna 29 (Sorsels-Skellefteå), 32 (Lycksele-

Skellefteå) och 31 (Hemavan-Umeå) samt Norrtågs trafik Umeå-Luleå. Det är Norrtågs 

trafik till Umeå som ger effekter i K4, K5 och K7. All avtalad trafik bidrar troligen till 

färgförändringen i K8. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Robertsfors. 

Tillgängligheten i K2 har genom åren varierat för Robertsfors då restider och vistelsetider 

har pendlat runt kriteriets gränser. Trafiken 2017 ger god restidsmarginal medan 

vistelsetiden endast klaras med 10 minuter. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Robertsfors är Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå, nattågen till 

övre Norrland och busslinje 100 (Umeå-Haparanda). Utan Trafikverkets avtalade trafik nås 

Umeå och Skellefteå i K7. Två orter ger acceptabel nivå (gul). Med Trafikverkets avtalade 

trafik med Norrtåg och busslinje 100 nås även Örnsköldsvik alla veckodagar vilket ger grön 

nivå i K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Vindeln. 

Vindeln har relativt bra tillgänglighet även utan Trafikverkets avtal och är således inte en 

kommun som prioriteras. 

I K6 är det tillgängligheten till Uppsala som tappats från 2015. Det är 29 minuter för lång 

restid hem på fredagar och 13 min för lång restid dit på söndagar. Stockholm, Umeå, Luleå 

och Sundsvall nås med restider på gul nivå. Försämringen kan bero på ändrade flygtider 

från Umeå. 
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Avtalad trafik 2017 som berör Vindeln är Norrtågs trafik Umeå-Lycksele, Umeå-Luleå och 

Sundsvall-Umeå. Det är trafiken Sundsvall-Umeå som ger grön nivå i K7 genom att även 

Örnsköldsvik nås med bra restider och vistelsetid. Förutom Örnsköldsvik nås även Umeå 

och Skellefteå. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Bjurholm. 

2017 hinner man med ett tidigare flyg från Umeå på morgonen då det är bättre passning 

mellan buss och Norrtågs trafik i Vännäs. K1 blir gult för man kommer fram före klockan 

10:00 till Stockholm och med bra restid. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Bjurholm är Norrtågs trafik Umeå-Lycksele och Umeå-Luleå 

samt busslinje 63 (Dorotea-Umeå). Det är Norrtågs trafik Umeå-Luleå som ger 

färgförändring i K1. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Nordmaling. Färgförändring fås i K3 på grund av bättre passningar till Norrtågs trafik 

Sundsvall-Umeå. 
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I K6 nås Stockholm, Umeå, Gävle och Sundsvall 2017. 2015 nåddes även Uppsala som 

tappas till 2017, men det är endast 9 min för lång restid ner på söndagar. Kan vara ändrat 

utbud i såväl regional trafik som i flyget från Umeå som gett sämre passning. Det finns 

väntetider att kapa i såväl Umeå som Stockholm. 

 

Den avtalade trafiken 2017 som berör Nordmaling är Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå och 

nattågen till övre Norrland. Norrtågs trafik ger färgförändringar i såväl K2 som K3 och K7. 

 

 

Östersund har relativt god tillgänglighet, främst genom kommersiell flygtrafik Östersund-

Arlanda. Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Östersund. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Östersund är busslinje 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-

Gällivare), Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim och flyg Östersund-Umeå. Det är 

Norrtågs trafik som ger färgförändring i K4 och K7 genom bättre tillgänglighet till Sundsvall. 

Flyget till Umeå ger effekter i K5. 

Sedan hösten 2018 avtalas även nattågstrafik till Jämtland (Stockholm-Duved) enligt ett 

särskilt regeringsuppdrag. 
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För flyglinjen Sveg-Stockholm/Arlanda har Trafikverket beslutat om allmän trafikplikt. Sveg 

är kommunhuvudort i Härjedalens kommun. 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Härjedalen. 

Tidigare har Trafikverkets avtalade trafik inte gett färgförändring i K2. Troligen är det bättre 

passning till anslutningstrafiken i Stockholm som nu ger effekt. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Härjedalen är flyg Sveg-Arlanda, busslinjerna 56 (Sveg-

Ljusdal) och 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-Gällivare) samt Norrtågs trafik Sundsvall-

Storlien/Trondheim. 

Trafikverkets avtalade trafik ger stora tillgänglighetseffekter för Härjedalen (Sveg).  

Flygtrafiken från Sveg ger färgförändring i K1, K2, K3 och K6. I K7 fås färgförändring genom 

att Sundsvall nås med Norrtågs trafik och Östersund nås med busslinje 46. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Bergs 

kommun. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Bergs kommun är busslinjerna 46/45 (Mora-

Östersund/Östersund-Gällivare), 164 (Funäsdalen-Östersund), flyg Östersund-Umeå och 

Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim. 
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Norrtågs trafik gör att Sundsvall nås i K7 vilket ger färgförändring. Även med avtalad trafik 

kvarstår stora tillgänglighetsbrister. Kommunen har dock något bättre tillgänglighet än vad 

färgskalan visar. Ofta är det anslutningar till andra trafikslag, flyg i Östersund och tågtrafik 

från Östersund eller Brunflo, som brister. Avståndet till Östersund från kommunhuvudorten 

Svenstavik är ca 60 km.  

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Åre. 

Trondheim nås nu på grön nivå, det vill säga veckans alla dagar. Kanske har utbudet på 

Norska sidan utökats och/eller passningen mellan Norrtåg och dessa förbättrats så att även 

resor på lördagar och söndagar fungerar enligt kriteriet? 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Åre är Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim. 

Trafiken ger effekter i K4, K7 och K8. Trondheim nås i K4 och Sundsvall och Östersund blir 

tillgängliga i K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Strömsund. 

Analys av K8 visar att 2017 når 90 istället för 55 kommuner Strömsund med maximalt 7 

timmars restid. Troligen har bra passningar uppstått på grund av justeringar i olika 

trafikeringar. 
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Avtalad trafik 2017 som berör Strömsund är busslinjerna 46/45 (Mora-

Östersund/Östersund-Gällivare) och linje 63 (Dorotea-Umeå). Dock fås inga 

färgförändringar av trafiken. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Krokom. 

I K6 nås 2017 Lund och Gävle som studieorter. Till Lund används flyg Östersund-Arlanda-

Sturup. Ingen avtalad trafik används så det är övrigt utbud som nu passar bättre. För Gävle 

är det tåg ner på söndagar som har förbättrats. Då används avtalade Norrtågs trafik till 

Östersund. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Krokom är Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim, 

flyg Östersund-Umeå och busslinje 46/45 (Mora-Östersund/Östersund-Gällivare). Norrtågs 

trafik ger färgförändring i K4 och K7 genom att Sundsvall och Östersund nås.  I K6 nås 

Sundsvall och Gävle - också tack vare Norrtågs trafik. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör Bräcke. 
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Avtalad trafik 2017 som berör Bräcke är Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim, 

Norrtågs trafik gör Sundsvall tillgängligt veckans alla dagar så grön nivå uppnås i K4. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Ragunda. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Ragunda är busslinjerna 40 (Östersund-Örnsköldsvik) och 

331 (Sollefteå-Sundsvall). 

Linjerna ger inga färgförändringar även om restidsförkortningar på 30-40 minuter på linje 

40 mellan Östersund och Örnsköldsvik har skett den senaste tiden genom kortare uppehåll i 

Sollefteå. Se avsnitt 4.3 nedan. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har väldigt bra tillgänglighet utan avtalad trafik och är inte en 

prioriterad kommun. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2017 EXKL

Bräcke

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2015 BEF

Ragunda

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2017 EXKL

Ragunda

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Inter-

nationella 

resor

Storstäder
Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

2017 BEF

2015 BEF

Örnsköldsvik



Sida 36 (66) 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Örnsköldsvik är busslinje 40 (Östersund-Örnsköldsvik) och 

Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Sollefteå. Det som ger färgförändring i K2 är att viss avtalad flygtrafik från orter längre 

norrut (ofta Hemavan eller Lycksele) har mellanlandat i Kramfors. Det handlar alltså om 

hur operatörerna väljer att använda möjligheten till mellanlandning och hur väl dessa då 

samspelar med övrig trafik i anslutningarna. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Sollefteå är busslinjerna 40 (Östersund-Örnsköldsvik) och 

331 (Sollefteå-Sundsvall), Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå och flyg när operatören valt att 

mellanlanda i Kramfors. Vilka turer som haft mellanlandning i Kramfors har varierat under 

dessa år. 

Det är Norrtågs trafik som ger färgförändring i K4, K5 och K6 genom bättre tillgänglighet till 

Umeå. Vissa turer i flyget mellanlandar 2017 i Kramfors vilket ger färgförändring i K2. 

Efter utredning inför flygtrafik 2019-2023 har beslut om trafikplikt för Höga Kusten 

Airport-Arlanda tagits. Det innebär att det kommer avtalas flyg på sträckan från hösten 

2019. Flygplatsen ligger mellan Sollefteå och Kramfors. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Kramfors. Det som ger färgförändring i K2 är att viss avtalad flygtrafik mellanlandar i 

Kramfors. Precis som för Sollefteå handlar det alltså om hur operatörerna väljer att använda 

möjligheten till mellanlandning och hur väl dessa då samspelar med övrig trafik i 

anslutningarna. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Kramfors är Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå och flyg (om 

operatören väljer att mellanlanda i Kramfors). 

De turer från den avtalade flygtrafiken som mellanlandar i Kramfors ger god tillgänglighet i 

K2. Norrtågs trafik ger god tillgänglighet i K5, K6 och K7. I K7 krävs tillgänglighet till tre 

kommuner för grön nivå. Kramfors når Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. 

Efter utredning inför flygtrafik 2019-2023 har beslut om trafikplikt för Höga Kusten 

Airport-Arlanda tagits. Det innebär att det kommer avtalas flyg på sträckan från hösten 

2019. Flygplatsen ligger mellan Kramfors och Sollefteå. 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Sundsvall. Sundsvall har mycket god tillgänglighet utan avtalad trafik och kommunen är 

inte prioriterad. 

Det var gult i K3 2015 på grund av att resan startade före 06:00 på morgonen ner mot 

Arlanda. Det blir grönt 2017 för att Landvetter nås på den nivån. Tillgängligheten till 

Arlanda är fortsatt på gul nivå. Det är inte den avtalade trafiken som ger förändringen. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Sundsvall är Norrtågs trafik Sundsvall- Umeå vilken ger 

färgförändring i K5. 
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Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Härnösand. Härnösand har mycket god tillgänglighet utan avtalad trafik och kommunen är 

inte prioriterad. 

I likhet med Sundsvall var det gult i K3 2015 på grund av att resan startade före 06:00 på 

morgonen ner mot Arlanda. Det blir grönt 2017 för att Landvetter nås på den nivån. 

Tillgängligheten till Arlanda är fortsatt på gul nivå. Det är inte den avtalade trafiken som gör 

förändringen. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Härnösand är Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå. Norrtågs 

trafik gör att Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå nås vilket ger grönt i såväl K5 och K7. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Timrå. Timrå har mycket god tillgänglighet utan avtalad trafik och kommunen är inte 

prioriterad. 

I likhet med Sundsvall och Härnösand var det gult i K3 2015 på grund av att resan startade 

före 06:00 på morgonen ner mot Arlanda. Det blir grönt 2017 för att Landvetter nås på den 

nivån. Tillgängligheten till Arlanda är fortsatt på gul nivå. K5 kräver på grön nivå 

tillgänglighet alla veckodagar. Ankomsttiden till Umeå på lördagar och söndagar sker 2017 4 

minuter för sent för grön nivå. Det är inte den avtalade trafiken som ger 

tillgänglighetsförändringarna för Timrå. 
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Avtalad trafik 2017 som berör Timrå är Norrtågs trafik Sundsvall-Umeå. Norrtågs trafik gör 

att Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå nås vilket ger grönt i K7. Endast 4 minuter för sen 

ankomsttid på lördagar och söndagar för grön nivå även i K5. 

 

 

Mellan 2015 och 2017 har inga stora förändringar skett i den avtalade trafiken som berör 

Ånge. Ånge har relativt god tillgänglighet utan avtalad trafik och kommunen är inte 

prioriterad. 

 

Avtalad trafik 2017 som berör Ånge är Norrtågs trafik Sundsvall-Storlien/Trondheim. 

Norrtågs trafik ger bra tillgänglighet till Sundsvall och därmed grön nivå i K4. 

Sammanställningen ovan visar att det fortsatt finns motiv ur tillgänglighetsaspekt för 

Trafikverket att ersätta RKM för trafik av samma storleksordning som i nuvarande avtal. 

Det är tydligt att behov fortsatt finns och att nu avtalad trafik ger bra tillgänglighetseffekter 

för berörda kommuner. 

4.2. Trafikeringsidéer från Trafikverkets tidigare utredningar 

Trafikeringsidéer från utredning av Samverkande system 

Vid de linjevisa analyserna i utredningen inför nuvarande avtal med Samverkande system 

noterades ett antal turer som skulle kunna ge tillgänglighetseffekter för det interregionala 

resandet. Nedan förs ett resonemang kring några av dessa idéer. 
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Linje 55. En extra kvällstur Luleå-Överkalix-Pajala M-F (förslagsvis 19:45 eller 21:15 för att 

på bästa sätt matcha flyget) skulle ge främst Överkalix bra hemresealternativ från Arlanda 

och därmed tillgänglighetseffekter i K1 och K3. 

Här ser Trafikverket att den mest kostnadseffektiva lösningen hade varit att använda 

anropsstyrd flygbil från Luleå airport. Överkalix kommun ser dock inte att de har ekonomisk 

möjlighet till att bekosta sin del av ett sådant avtal. 

Linje 44. En sen kvällstur från Gällivare till Jokkmokk M-F (t ex 22:20-23:35) skulle ge 

effekter i K1 och K3 för Jokkmokk (i nuläget föreslår modellen flyg till Gällivare och sedan 

väntan hela natten på morgonbussen med linje 44). 

Försöksverksamheten med flygbil Jokkmokk – Luleå airport föll väl ut och planen är att, så 

snart Trafikverkets ekonomiska förutsättningar möjliggör det, teckna vanligt avtal för 

trafiken. Av den anledningen ser inte Trafikverket längre något behov av föreslagen tur med 

linje 44. 

Linje 29. Ett basutbud om två dubbelturer i stället för bara en dubbeltur skulle ge effekter 

för Sorsele och Malå i såväl K4, K5 och K7 genom bättre restider till Umeå och längre 

vistelsetider. En utökning med en dubbeltur på L skulle kunna ge ytterligare effekter på 

tillgängligheten för Sorsele till Umeå i K4. 

I förra utredningen konstaterades att kostnadstäckningsgraden på linje 29 var låg. 2016 var 

den 19 procent och Trafikverket accepterade detta (villkoret är satt till 20 procent) bland 

annat mot bakgrund av att det har varit problem med biljettsystemet. 2017 var 

kostnadstäckningsgraden 28 procent. En anledning till förändringen är att den ekonomiska 

redovisningen har utvecklats så att kortresor (skolkort och årskort) numera ingår. Linje 29 

har således en kostnadstäckningsgrad över den gräns som Trafikverket villkorar. 

På uppföljningsmöte hösten 2018 informerar Västerbottens län om att man planerar att 

förtäta trafiken på de lokala linjerna 28 och 35. Trafiken ska koppla till Lycksele för att 

möjliggöra för vård där och koppling till tåg där för vidare resa mot Umeå. De skissar även 

på att förtäta på linje 29 med start i dec 2020. 

Detta låter intressant ur Trafikverkets perspektiv. Om linjerna 28 och 36 förbättrar 

resmöjligheterna till Umeå för Sorsele och Malå kan det ge tillgänglighetseffekter för dessa 

kommuner som nu har stora tillgänglighetsbrister. 

Linje 31. På sträckan Umeå- Lycksele avtalar Trafikverket idag såväl buss- som tågtrafik 

genom (del av) linje 31 och Norrtågsförsöket. Norrtågsavtalet går ut sista juli 2021. Avtalet 

för Samverkande inland blir troligen för perioden december 2019 – december 2024. Både 

tåg och buss ger idag tillgänglighetseffekter. Vilken trafik är rimlig att avtala framöver på 

sträckan; tåg och/eller buss? 

Delar av banan Umeå-Lycksele är inte elektrifierad varför dieselfordon behöver användas på 

sträckan. Norrtåg förfogar idag enbart över ett dieselfordon vilket har varit drabbat av 

betydande driftstörningar. Om de planer som idag finns på att elektrifiera banan genomförs 

ges bättre möjligheter för tågoperatören eftersom de då kan använda elektrifierade fordon 

vilka de har fler av. 
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Utredningens förslag är att fortsätta avtala linje 31 med samma storleksordning på utbudet 

som idag hela sträckan Hemavan-Umeå. Om det blir förändringar av tågutbudet på sträckan 

Umeå-Lycksele efter juli 2021 får bussutbudet avgöras utifrån tågtrafikens omfattning. 

Avtalet för Samverkande inland bör innehålla en skrivning som klargör att parterna 

tillsammans ska komma överens om hur trafikeringen för linje 31 ska se ut efter juli 2021. 

Linje 63. I samband med upphandling av nytt operatörsavtal för linje 14, 45 och 63 våren 

2018 gjorde Trafikverket en mindre utredning då följande inspel gjordes. Syftet var främst 

att uppnå längre vistelsetider i Umeå. 

 

 Kan förmiddagsturen 10:15 från Dorotea gå tidigare M-S? 

 Kan eftermiddagsturen 13:55 från Umeå gå senare M-S?  

Vid ett möte framkom hur viktig och etablerad Dorotea är som nod. Bussankomster samlas i 

Dorotea runt 10:00 på fm och runt 17:30 på em. Trafikverket ser det inte som relevant att 

röra i ”noden” då den också främjar det interregionala resandet. Bra effekter skulle dock fås 

om en morgontur från Dorotea och en kvällstur från Umeå infördes. Trafikverket inser att 

det kanske inte fungerar rent praktiskt och att det kan bli en dyr lösning. En tänkbar 

alternativ lösning kan vara ett försök med anropsstyrd trafik för dessa turer. 

Linje 26. En senareläggning av turen från Skellefteå till Arjeplog på lördagar skulle kunna ge 

bra tillgänglighetseffekter genom att ge längre uppehållstid i Umeå och därmed närma sig 

kriteriekraven i K4. Detta skulle såklart även innebära längre uppehållstider i Skellefteå. 

RKM i Västerbotten har senarelagt turen något och i tidtabellen för 2018 går den 14:40 

istället för 14:20. Denna senareläggning innebär en bättre passning i Umeå så hemresa är nu 

möjlig men vistelsetiden blir fortfarande för kort för att färgförändring ska uppstå. 

Tillgänglighet till Finland 

I den förra utredningen tittade Trafikverket på tillgängligheten till Kemi och Uleåborg för ett 

antal kommuner i norra Sverige. Från den utredningen kan följande trafikeringsidéer 

noteras: 

Linje 20. En extra dubbeltur på L skulle ge färgförändring för Kalix kommun i K4. Linje 20 

möjliggör idag (läs 2015) för fortsatta resor till Kemi och Uleåborg. För Kalix fås idag 

acceptabel tillgänglighet till Uleåborg i K7 och för K4 saknas bara en veckodag för acceptabel 

nivå. 

Trafikverket avtalar redan linje 100 på sträckan. Staten har tidigare haft ett engagemang 

även i linje 20, men det avslutades redan 2010, när Rikstrafiken var ansvarig för 

trafikavtalen. Inom Norrtåg finns planer på tågtrafik Luleå – Haparanda. Trafikverket anser 

det, mot den bakgrunden, inte relevant att utreda förslaget vidare utan istället avvakta vad 

tåglösningen ger. 

Linje 54. 15 minuter tidigare avgång från Pajala M-F (05:40), förlängning och utökning av 

17:20-turen från Haparanda så den går ända till Pajala samt även på F och en ny kvällstur 

M-F 18:50 från Haparanda skulle ge bra effekter för Pajala och Övertorneå i K4 genom bra 

resor till Kemi och Uleåborg. OBS att dessa tider avser utbudet 2015. 
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Resonemang kring detta förslag förs i avsnitt 4.4 i samband med RKM:s inspel kring 

förlängning av linje 53 till Kemi. 

Trafikeringsidéer från utredningar av linje 46/45 

I utredningen inför förra avtalet nämns problemet att de bra kopplingarna till nattåg i 

Östersund som funnits inte fungerar längre i och med att SJ dragit in nattågen till Jämtland 

under stora delar av året. Se avsnitt 4.5.1 om ny trafik med nattåg till Jämtland. 

Vad gäller tidtabellen för linje 46/45 finns inga stora behov eller möjligheter att ändra den 

för att uppnå ännu fler tillgänglighetseffekter. I samband med upphandling av ny operatör 

diskuterades några förslag till ändringar från Trafikverket. Där nämndes att man tidigare 

haft 3 dubbelturer istället för 2 men på grund av svagt resande och besparingsmål drogs en 

dubbeltur in för några år sedan. Sammanfattningen från mötet var att det är svårt att ändra i 

den befintliga trafiken. Om det finns större resurser så kan en utökning av trafiken 

diskuteras. På mötet konstaterades också några viktiga trafikaspekter: 

 Dorotea är mycket viktig som nod såväl på fm som em. 

 Kopplingen till nattåget som kommer in till Östersund på morgonen är viktig. 

 Kopplingar i Jokkmokk och Gällivare är också viktiga. 

4.3. Uppföljning/utveckling av linjerna i Samverkande system 

Våren 2018 gjordes en uppföljning av produktion och ekonomi för linjerna i Samverkande 

system samt en slutredovisning av avtalet som sträckte sig över perioden 2012 till 2017. 

Vid denna uppföljning framkom ingenting som talar för att det inte fortsatt skulle finnas 

motiv för Trafikverket att avtala de linjer som ingår i nuvarande avtal. Linjer beskrivs som 

stabila och strategiska och upplevs etablerade som lämpliga linjer för Trafikverkets att 

teckna trafikavtal för. Detta utifrån att inga större förändringar sker i omvärlden eller i 

trafikupplägg. 

Det som främst diskuterades för de flesta linjerna var de ekonomiska frågorna. Såväl 

kostnader som intäkter har förändrats för många linjer och tillsammans med utvecklade 

möjligheter till redovisning påverkas kostnadstäckningsgraden och nettokostnaden. Detta 

innebär att ersättningsnivån från Trafikverket kan komma att förändras jämfört med 

nuvarande avtal i och med ändrade ekonomiska förutsättningar. Se även kapitel 5 och 

avsnitten 6.4 och 6.5. Det konstaterades också att det långväga resandet har minskat på flera 

av linjerna. Läas mer om det i avsnitt 6.1. 

Hur ser trafikeringen ut 2018? 

Nedan noteras om några större förändringar har skett i linjernas trafikering sedan förra 

utredningen av Samverkande system - förändringar som kan antas påverka tillgängligheten 

för det interregionala resandet. Tidtabellerna för 2018 jämförs manuellt med 2016 för 

linjerna som ingår i Samverkande system. 

Finns det anledning att tro att den förändrade trafikeringen skulle kunna ge en annan 

tillgänglighet, för det interregionala resandet, än vad förra utredningen visade? 



 
 
 
 
 
  Sida 43 (66) 

Linje Sträcka Större skillnader Eventuell 

tillgänglighets-

effekt 

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik  -  - 

55 Pajala – Överkalix – Luleå  -  - 

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå  -  - 

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå  -  - 

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå  -  - 

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Skellefteå  -  - 

32 Skellefteå – Lycksele  -  - 

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå  -  - 

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå  -  - 

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – 

Örnsköldsvik 

Mycket kortare restider 

Östersund-Örnsköldsvik. 

K7 för Ragunda – 

stor positiv effekt. 

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå  -  - 

164 Östersund – Funäsdalen  -  - 

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal S-turen Ljusdal-Sveg har 

20 minuter senare 

avgångstid. 

K4 för Härjedalen 

– ger dock ingen 

effekt. 

    

53 Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda  -  - 

Det är mycket få förändringar i trafikeringen mellan 2016 och 2018. Alla linjer utom linje 40 

och 56 trafikerar med identisk tidtabell eller med marginella skillnader såsom 5-10 minuters 

ändrad restid eller avgångstid. 

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 

En avsevärd förbättring har skett på linje 40. 30-40 minuter kortare restider M-L för resor 

från Östersund till Örnsköldsvik. Detta då man kortat ner de långa uppehållen i Sollefteå. 

Förändringen ger positiva tillgänglighetseffekter i K7 för främst Ragunda kommun. 

 

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 

Kvällsturen Ljusdal - Sveg på söndagar har 20 minuter senare avgångstid. Generellt är en 

sådan förändring ett steg i rätt riktning då det möjliggör längre vistelsetider på helgerna. 

Effekt i K4 genom längre vistelsetid i Sundsvall uppnås dock inte eftersom det inte finns 

någon lämplig resa till Sundsvall på morgonen och eftersom tågen tillbaka från Sundsvall på 

eftermiddagen inte heller har senarelagts. 

4.4. Önskemål från berörda RKM 

RKM i BD län har framfört frågan om det kan vara av intresse för Trafikverket att ge 

ersättning för linje 53 (som inte är med i nya avtalet) om den förlängs över gränsen och körs 

till Kemi? 
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För att Trafikverket ska gå in och ersätta trafik krävs att det uppstår tillgänglighetseffekter 

för interregionala resor i någon eller några av de uppställda kriterierna. För resor till Kemi, 

och vidare mot Uleåborg, handlar det om K4 och K7. Dessa kriterier kräver att resor kan 

göras över dagen samt att en viss vistelsetid erhålls vid målpunkten. För att detta ska kunna 

uppnås kan inte ankomsttiden vara för sen. Om effekter ska uppnås i Övertorneå och Pajala 

kommuner krävs relativt tidiga avgångar (se resonemang om linje 54 i avsnitt 4.2 ovan). 

Linje 53 startar i Kiruna vilket omöjliggör relevanta avgångs- och ankomsttider enligt 

kriteriekraven. För att uppnå acceptabel tillgänglighet till Kemi och Uleåborg kan resan inte 

starta längre bort än i Pajala. 

För Trafikverkets del spelar det ingen roll om det är en delsträcka av linje 53 eller om linje 

54 ersätts och avtalas. 1 dubbeltur per dag i likhet med förslaget hos linje 54 i avsnitt 4.2 är 

det som är relevant och för att Trafikverket ska utreda en ersättning krävs att 

ankomsttiderna i Kemi ligger på fm, att tillräcklig vistelsetid erhålls och att hemresa med 

rimlig ankomsttid är möjlig. Helst ser Trafikverket en trafikering M-L men avtal är 

intressant även om enbart M-F trafikeras. 

Vid tidpunkten för färdigställande av denna utredning har inte denna fråga utretts klart för 

att kunna införlivas i ett förslag till avtal för Samverkande inland från december 2019. 

Trafikverket ser gärna en fortsatt diskussion kring denna trafik. Om ett avtal för 

Samverkande inland tecknas kommer det i detta ges möjligheter för parterna att teckna 

tilläggsavtal som då kan vara en lösning för framtida ersättning för trafik till Finland. 

Nämnas bör att det intresse för trafik och eventuella tilläggsavtal som Trafikverket nämner 

ovan utgår från uppdraget att skapa en grundläggande tillgänglighet. Innan avtal kan 

tecknas måste ekonomiska förutsättningar finnas. I dagsläget är Trafikverkets budget för 

trafikavtal något oklar. 

4.5. Trafikförändringar i systemet 

 Nattåg till Jämtland 

Trafikverket har fått i uppdrag att avtala om daglig nattågstrafik till Jämtland, efter att SJ 

AB tidigare minskat trafiken till enbart delar av året. Avtalet gäller från september 2018 och 

från tidtabellsskiftet i december körs trafiken helt utan uppehåll. Anslutningarna mellan 

linje 45 och 46 och nattågen är därmed åter mycket viktiga.  

 Norrtågs trafik 

Norrtåg har planer på att starta tågtrafik på sträckan Luleå-Boden-Haparanda. Trafiken är 

planerad att starta 2021 och innebär förbättrad tillgänglighet för Haparanda och Kalix. 

Norrtågsavtalet gäller till juli 2021 och ett arbete har påbörjats för att avgöra vilken trafik 

som Trafikverket kan avtala om därefter. Eftersom det hittills varit en försöksverksamhet 

har avtalet inte tagits fram utifrån Trafikverkets normala sätt att avgöra vilken trafik som 

kan vara aktuell. En del rent regional trafik har därmed fått ersättning och kommer därför 

inte att ingå i ett nytt avtal, samtidigt som det kan vara motiverat med utökad ersättning för 

vissa sträckor. I vissa fall finns delvis parallell trafik med tåg via Norrtåg och busstrafik som 

också får ersättning. Aktuellt i det här sammanhanget är tågtrafiken Umeå-Lycksele och 

linje 31 Umeå-Hemavan som ingår i det samverkande systemet. Trafikverket behöver här i 

samråd med RKM och Norrtåg avgöra vad som är ett rimligt framtida åtagande. Trafikverket 
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avtalar inte om parallell trafik om det inte handlar om att åtgärda olika 

tillgänglighetsproblem. 

 Planer för tågtrafik på Inlandsbanans södra del 

Persontågstrafik på Inlandsbanans södra del har diskuterats som ett alternativ till linje 46 

och Trafikverket har på begäran från Region Jämtland Härjedalen även utrett vilka för- och 

nackdelar en sådan trafik skulle kunna få. Trafikverket konstaterade i utredningen att 

tågtrafik som den beskrivits i IBAB:s utredningar ger vissa tillgänglighetseffekter, främst i 

form av restidsvinster längs sträckningen. De enda förändringar som kan åstadkommas av 

betydelse för Trafikverkets tillgänglighetskriterier är dock möjlighet att klara kriterium 4 för 

Bergs och Härjedalens kommuner. Samtidigt ger tågtrafik betydande kostnadsökning 

jämfört med busstrafiken och kostnadskalkylerna är osäkra. Underlaget behöver fördjupas 

för att Trafikverket ska kunna ta slutlig ställning i frågan. Regionen har därefter valt att i 

upphandling av linje 46 även tillåta trafik med tåg eller en kombination av buss och tåg. 

4.6. Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten för kommuner 
med bristande tillgänglighet 

Erfarenheten från många års avtal med denna trafik och tidigare utredningar säger att det 

finns få eller inga kostnadseffektiva alternativ att uppnå bättre tillgänglighet för de 

kommuner som har bristande tillgänglighet. Det är allmänt känt att för ett stort antal 

relationer i detta område skulle restiderna med kollektivtrafik exklusive Trafikverkets avtal 

ha varit många timmar längre och dessutom ofta med ett flertal byten. Det bedöms inte 

relevant att i nuläget göra nya analyser över hur alternativen med kollektiva färdsätt skulle 

se ut utan avtalad trafik. 

Trafikverket vill dock notera utvecklingen av anropsstyrd kollektivtrafik. Efter positiva 

erfarenheter från försök med flygbilar planeras en försöksverksamhet med anropsstyrd 

busstrafik mellan Arjeplog-Arvidsjaur och tågstationen i Jörn. Denna typ av trafik är mycket 

intressant då den förutom att vara väldigt kostnadseffektiv även kan rikta sig mer direkt mot 

resenärernas behov. 

4.7. Räcker ett basutbud för att ge grundläggande tillgänglighet? 

I Trafikverkets rutinbeskrivning för utredningar av trafikavtal kan man läsa: 

”I ett samverkansavtal bör Trafikverkets ersättningsnivå motsvara hela nettokostnaden för 

ett basutbud för interregionalt resande, men andelen av nettokostnaden för trafiken får inte 

överstiga andelen interregionala personkilometer.” 

Ett basutbud utgör normalt två dubbelturer per dag då det är den trafik som anses skapa 

förutsättningar för en grundläggande tillgänglighet för det interregionala resandet med 

kollektivtrafik. I vissa fall kan ett större utbud krävas för att ge denna tillgänglighet. Då kan 

Trafikverkets ersättning bli högre. 
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Trafikverket får dock inte ersätta kostnader för resande som inte är interregionalt eller som 

är frekvent pendling. Som interregional resa räknas en resa som är minst 100 km och som 

passerar minst en länsgräns eller två kommungränser. Ett pendlingsresande definieras som 

frekvent om det överstiger 10 tur- och returresor per månad. För att beräkna detta används 

såväl resandestatistik som resvaneundersökningar. 

För två av linjerna i utredningen är det relevant att diskutera basutbudet om två 

dubbelturer; linje 31 som tidigare konstaterats kräva tre dubbelturer för att ge 

grundläggande tillgänglighet för de berörda kommunerna och linje 46/45 där diskussioner 

om en tredje dubbeltur har förekommit. 

 Linje 31 

Linje 31, Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå, skiljer sig mot övriga linjer. Den 

är nästan 40 mil lång och fyller flera funktioner. Den har tidigare varit flera linjer och har ett 

utbud som är tre gånger så stort som övriga linjer i Samverkande system. Inför nuvarande 

avtal gjordes en särskild analys för linjen. Denna visade att ett utbud om tre dubbelturer 

krävdes för att uppnå de tillgänglighetseffekter som bedömdes ge en grundläggande 

tillgänglighet för berörda kommuner. Det har inte skett några förändringar i 

förutsättningarna som skulle kunna förväntas ändra detta. Denna utredning utgår därför 

ifrån att tre dubbelturer krävs på linje 31 för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet. 

Inför beräkning av ersättningsnivån bör dock, i likhet med alla linjer, säkerställas att 

ersättning inte ges till en högre andel än det interregionala resandet utgör. 

 Linje 46/45 

Linje 46/45 är också speciell med sin extremt långa sträckning (totalt drygt 100 mil) och en 

sydlig (cirka 32 mil) respektive en nordlig del (cirka 70 mil) vilka har olika förutsättningar. 

Linjen försörjer ett stort antal kommuner/orter genom inlandet och har i den norra delen 

ett flertal viktiga kopplingar till de busslinjer som går mot kusten samt att flera orter med 

flygplatser passeras. De långa sträckorna ger långa restider och tillsammans med 

kopplingen till den övriga trafiken är antalet varianter i upplägg av trafiken begränsad. Den 

trafik som idag körs är etablerad sedan många år och är densamma som hösten 2015 då 

förra utredningen gjordes. Den största delen av sträckan har ett utbud om två dubbelturer 

eller mer. Längst i norr, på sträckan Gällivare – Arvidsjaur, är utbudet endast en dubbeltur 

per dag medan det på sträckan Sveg – Östersund istället går tre dubbelturer sex dagar i 

veckan. Sett över hela sträckan motsvarar utbudet i princip den mängd 

produktionskilometrar som två dubbelturer hela sträckan skulle innebära. Trafikverket har 

hittills ansett detta som ett rimligt basutbud utifrån förutsättningarna. 

Räcker basutbudet för att ge en grundläggande tillgänglighet? Ett flertal av de kommuner 

som linje 45 passerar har fortsatt riktigt stora tillgänglighetsbrister, även i situationen med 

trafik från alla Trafikverkets avtal. Skulle fler turer (på hela sträckan, eller på delsträckor) 

förbättra tillgängligheten för dessa kommuner? Man har tidigare trafikerat med tre 

dubbelturer på sträckan Gällivare-Storuman men på grund av besparingsskäl, svagt resande 

och befolkningsminskning togs en tur bort. 

Vid utredning vintern 2018 (inför upphandling av ett nytt operatörsavtal på linjerna 14, 

46/45 och 63) konstaterade Trafikverket att ett ändrat utbud på linjerna skulle kunna bidra 

till bra tillgänglighetseffekter för flera av kommunerna. Vid ett möte i april 2018 mellan 
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Trafikverket och berörda RKM och länstrafikbolag konstaterades att det är svårt att ändra i 

befintlig trafik inför det nya operatörsavtalet. Alternativet att utöka trafiken kräver en 

särskild utredning. Om Trafikverket får större resurser för trafikavtal framöver kan en sådan 

utredning eventuellt bli aktuell. Om en sådan utredning visar på bra tillgänglighetseffekter 

till en rimlig kostnad skulle en utökning av trafiken eventuellt kunna avtalas i ett separat 

operatörsavtal. 

4.8. Slutsats behovsanalys 

Ett fortsatt stort behov finns i de fyra nordligaste länen av att Trafikverket ersätter viss 

interregional kollektivtrafik för att avhjälpa de stora tillgänglighetsbristerna. I avsnitt 4.1.2 

konstateras att motiv finns ur tillgänglighetsaspekt för Trafikverket att, efter nuvarande 

avtalsperiod, teckna nytt avtal och ersätta en trafik motsvarande den i nuvarande avtal. De 

olika aspekterna som belyses i avsnitten 4.2 - 4.7 visar vidare att det i dagsläget inte 

föreligger andra anledningar till en förändrad nivå av den trafik som Trafikverket bör 

ersätta. 

5. Kommersiella förutsättningar 

En förutsättning för att Trafikverket ska kunna ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektivtrafik är att den saknar förutsättningar för kommersiell drift (12 a §, 

Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket). 

För trafik som redan bedrivs med avtalad ersättning från Trafikverket, bedöms de 

kommersiella förutsättningarna utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad. Som grund för 

beräkningarna ligger uppgifter som inrapporterats av ansvariga RKM för utfallet år 2017. 

Beräkningarna baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive kostnader och 

intäkter från eventuell godshantering samt overheadkostnader. 

I tabellen nedan redovisas kostnadstäckningsgraden för de linjer som idag ingår i 

trafikavtalet för Samverkande system samt för linje 46/45 som också ingår i utredningen. 
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Kostnadstäckningsgraderna varierar mellan 21 och 56 procent, där tre av linjerna ligger över 

50 procent, d v s lite mer än hälften av kostnaderna täcks av intäkter. Fyra av linjerna har en 

kostnadstäckningsgrad under 30 procent och resterande linjer ligger mellan 37 och 47 

procent. Ingen av linjerna är i närheten av att kunna bedrivas kommersiellt även om man 

det senaste året har fått en bättre ekonomi på många av linjerna. 

I Norrbottens och Västerbottens län har en indexökning i nya operatörsavtal gjort trafiken 

dyrare. En ökning av biljettpriserna på 2,5 procent infördes i januari 2017 på alla linjer 

vilket är en del av förklaringen till de ökade kostnadstäckningsgraderna. På linje 91, har man 

även använt en mer differentierad prislista. Linje 26 hade dock både minskade kostnader 

och minskade intäkter vilket troligen beror på mindre förstärkningstrafik 2017 än 2016. I 

Västerbottens län har den ekonomiska redovisningen utvecklats så att kortresor (skolkort 

och årskort) numera ingår. Så är fallet för linje 29, som i och med detta får en stabilare 

kostnadstäckningsgrad. 

I Västernorrlands län har effekten av indexberäkningen i operatörsavtalen gått åt andra 

hållet. Där var kostnaderna för höga 2016. Därför fås en lägre utveckling av 

kostnadstäckningsgraden för linjerna 40 och 331. 

I Jämtlands län förklaras de ökade kostnaderna (och därmed minskade 

kostnadstäckningsgraderna) med en kraftigare indexökning. Redovisningen för 

kortresenärer har också ändrats från att tidigare innehållit schabloner. Oklart hur det 

påverkar. Linje 46/45 har fått ökade intäkter vilket till viss del förklaras med höjda 

biljettpriser, men främst med ett bättre system som nu även räknar med intäkter från t ex 

skolkort. 

 

 

Linje Sträckning

Kostnad person 

+ förstärkning 

[kr]

Totala person-

intäkter [kr]

Kostnads-

täcknings-

grad, 

PERSON 

2017

Kostnads-

täcknings-

grad, 

PERSON 

2016

Föränd-

ring    

2016 till 

2017

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 3 366 169       1 889 268       56% 45% 12%

55 Pajala – Överkalix – Luleå 6 337 010       3 255 551       51% 38% 13%

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 9 336 190       3 878 419       42% 29% 13%

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 6 440 824       2 700 932       42% 32% 10%

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 2 902 695       1 162 064       40% 28% 12%

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Bjurträsk – Skellefteå 1 696 420       471 532          28% 19% 9%

32 Skellefteå – Lycksele 4 207 200       2 231 982       53% 37% 16%

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 25 036 777     11 115 534     44% 24% 20%

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 4 580 341       2 161 845       47% 38% 9%

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 9 526 131       2 354 020       25% 23% 2%

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 3 919 472       1 147 103       29% 25% 5%

164 Östersund – Funäsdalen 6 221 225       2 293 971       37% 40% -3%

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 3 929 647       815 429          21% 28% -8%

46/45 Mora - Östersund/Östersund - Gällivare 22 668 189     8 913 338       39% 34% 5%
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6. Avstämning mot Trafikverkets villkor för 
trafikavtal 

6.1. 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 RKM:s 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. 

Trafikverket ska inte ge ersättning för resor som innebär frekvent pendling till skola eller 

arbete. Förekommer pendling längre än 100 km ska den reduceras från underlaget inför 

beräkning av ersättningsnivå. Information om eventuell pendling fås från 

resvaneundersökningar och någon sådan har inte genomförts sedan förra utredningen 

varför en exakt aktuell andel interregionalt resande som Trafikverket ska ersätta inte kan 

beräknas. De allra flesta linjerna i utredningen har dock en så stor andel interregionalt 

resande att en förändring i andel pendling med några procent inte påverkar villkoret för 

andel interregionalt resande. 

Nedan redovisas hur andel personkilometrar (pkm) längre än 100 km (innehåller dels 

långväga pendling samt även de få resor längre än 100 km som inte definieras som 

interregionala) har förändrats från 2016 till 2017 enligt inrapporterad statistik. 

 

För de allra flesta linjerna är förändringen av andel pkm endast några procent. Det finns 

ingen anledning att tro att resandet på linjerna, avseende pendling eller annat, har 

förändrats kraftigt på så kort tid varför ingen särskild analys behöver göras eller ny slutsats 

2016 2017 %

Linje 91 Kiruna - Riksgränsen - Narvik 93% 92% -1%

Linje 55 Paja la  - Överkal ix - Luleå 85% 83% -2%

Linje 44 Gäl l ivare - Jokkmokk - Boden - Luleå 50% 37% -12%

Linje 21 Arvids jaur - Älvsbyn - Boden - Luleå 49% 44% -5%

Linje 26 Arjeplog - Arvids jaur - Skel lefteå 35% 41% 6%

Linje 29 Sorsele - Malå  - Nors jö - Bjurträsk - Skel lefteå 83% 77% -6%

Linje 32 Skel lefteå  - Lycksele 58% 44% -14%

Linje 31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 93% 90% -2%

Linje 63 Dorotea - Åsele - Bjurholm - Vännäs  - Umeå 85% 83% -2%

Linje 40 Östersund - Hammarstrand - Sol lefteå  - Örnsköldsvik 50%

Linje 331 Sundsval l  - Långsele - Sol lefteå 72% 79% 7%

Linje 164 Östersund - Funäsdalen 78% 81% 2%

Linje 56 Sveg - Älvros  - Ytterhogdal  - Ljusdal 88% 84% -4%

Linje 46/45 Sveg - Älvros  - Ytterhogdal  - Ljusdal 81% 78% -3%

Utveckling av andel personkilometer (pkm) 

från 2016 till 2017

Andel PKM 

>100 km

Ändring från 

2016 till 2017

Andel PKM 

>100 km
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om motiv för ersättning behöver dras. För linje 40 förekom 2016 problem med databasen 

varför jämförelse mot den statistiken inte görs. Linje 44 och linje 32 bör kommenteras. 

Linje 44. Antal resor på linje 44 har minskat med 6 procent medan antal pkm har minskat 

med hela 27 procent så det är de långväga resorna som blivit färre. Resande med dagtåg 

Luleå-Kiruna har minskat med cirka 10 procent från 2016 till 2017 så resenärerna har inte 

bytt från buss till tåg. Flygbilen Luleå-Jokkmokk har ökat mycket men det är inte så troligt 

att dessa tidigare åkte buss. Troligaste förklaringen är att asylboendet i Porjus nu är borta. 

Det kan tidigare ha gett en del långväga resor som nu inte görs. Sträckan Porjus-Boden är 18 

mil. Tenderar linje 44 i allt större grad bli en mer utpräglad linje för regionalt resande? Se 

mer i avsnitt 6.3 om villkoret för frekvent pendling. 

Linje 32. Andel pkm > 100 km sjunker från 58 till 44 procent från 2016 till 2017. Enligt 

RKM är resandet 2017 mer normalt än 2016. Förändringen kan bero på utbyte mellan 

parallella linjer. Även om andel interregionala resor sjunker så är villkorsgränsen inte i 

farozonen. 

Slutsats: Alla linjer i utredningen uppfyller villkoret för andel interregionalt resande. 

6.2. Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av RKM 

Linjerna som ingår i utredningen innehåller såväl regionalt som interregionalt resande.  

 

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 RKM:s 

ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och under 

förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar RKM har enligt 

kollektivtrafiklagen. 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 avsnitt 6.1 ovan redovisas andel personkilometrar >100 km vilket, i brist på exakt statistik 

för interregionalt resande exklusive pendling, ger en god indikation på linjernas påverkan 

och nytta för det interregionala resandet. Andel personkilometrar >100 km varierar från 37 

till 92 procent. 

För att kunna beräkna Trafikverkets ersättningsnivå har (se avsnitt 6.5.1) en bedömning av 

linjernas andel med interregionalt resande exklusive frekvent pendling 2017 gjorts. Dessa 

andelar varierar från 24 till 92 procent och utgör den högsta andel som Trafikverket kan 

ersätta per linje. På så sätt säkerställs att Trafikverket inte tar över RKM:s ansvar och 

ersätter kostnader för regionalt resande. 

 

Slutsats: Villkoret bedöms vara uppfyllt för alla linjer i utredningen. 



 
 
 
 
 
  Sida 51 (66) 

6.3. Resandet är inte av karaktären frekvent pendling 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för förutsättningar för daglig pendling 

till och från eget arbete och utbildning. Delsträckor på vissa av linjerna i utredningen 

används för frekvent pendling men ingen av linjerna är enbart pendlingslinje utan de fyller 

flera syften för andra regionala resor samt interregionalt resande. 

 

Ett pendlingsresande definieras som frekvent om det överstiger 10 tur- och returresor per 

månad. Andelen frekvent pendling kan bara beräknas genom en resvaneundersökning 

(RVU). Det har inte genomförts någon RVU sedan förra utredningen. Förutom RVU:er 

redovisas årlig produktionsstatistik för varje linje. Denna ger information om andel resor 

och personkilometer som är längre respektive kortare än 100 km, oaktat pendling. 

Utvecklingen av antal personkilometer >100 km redovisas i tabellen i avsnitt 6.1 ovan. Av 

statistiken kan vi dra slutsatsen att alla linjer utom linje 44 med god marginal har ett stabilt 

interregionalt resande exklusive pendling, som överstiger villkorsgränsen på 20 procent. 

Detta påvisar i sin tur att linjernas resande till huvudsak inte är av karaktären frekvent 

pendling. 

 

På linje 44 har andelen personkilometer >100 km sjunkit från 50 procent 2016 till 37 

procent 2017. Börjar resandet på linje 44 övervägande bli av karaktären frekvent pendling? 

Av RVU från 2015 framgår att linjen till stor del används för regionala resor Gällivare-

Jokkmokk och Boden-Luleå. På uppföljningsmöte våren 2018 nämndes att resandet Luleå-

Boden kan ha ökat. Av NKI från april 2018 framgår att 41 procent använder linjen ”några 

gånger i veckan eller oftare” och att 35+12=47 procent angett att syftet med resan är till/från 

arbete respektive till/från skola. Linje 44 ger även stora tillgänglighetseffekter för Jokkmokk 

genom bra resmöjligheter till Luleå vilket innebär att Trafikverket ser motiv för att ersätta 

linjen. Även om andelen interregionala resor sjunker bedömer Trafikverket att linje 44 inte 

är en utpräglad pendlingslinje utan motiv för ersättning finns. 

Trafikverket bedömer att villkoret är uppfyllt. 

Linje 32 kan kommenteras avseende pendling. Andelen personkilometer >100 km har 

sjunkit från 58 procent 2016 till 44 procent 2017. Linjen har en hel del skolpendling (som är 

<100 km).  Vid ny ekonomisk redovisning, då intäkter från skol- och årskort inkluderas, 

noteras en markant ökad andel intäkter, vilket stärker teorin om många pendlare. 

Tidtabellen lämpar sig för pendling i båda riktningarna och restiderna Norsjö-Skellefteå 

samt Norsjö-Lycksele är cirka 1.15 respektive 1.00 timmar. Det är dock något lång restid för 

pendling hela sträckan Lycksele-Skellefteå så eventuell pendling >100 km antas vara mycket 

liten. I förra utredningens bedömning av vilken andel som Trafikverket ska ersätta gjordes 

ingen reduktion avseende långväga pendling. 

 

Slutsats: Alla linjer i utredningen bedöms uppfylla villkoret gällande ”inte frekvent 

pendling”. 
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6.4. Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken 

Ett av Trafikverkets villkor för att avtala trafik är att intäkterna från resandet täcker minst 

20 procent av kostnaderna. Här ingår inte kostnader och intäkter för gods eller så kallade 

overheadkostnader, d v s administrativa kostnader som RKM har för linjerna. 

 

Tabellen är densamma som i kapitel 5 där de kommersiella förutsättningarna diskuteras. 

Med fokus på villkoret att linjerna ska ha en viss kostnadstäckning från biljettintäkter är det 

endast linje 56 som ligger på gränsen med sina 21 procent. 2016 var 

kostnadstäckningsgraden 28 procent så den har sjunkit markant. Förklaringen från 

Jämtlands län är ökade kostnader på grund av indexökning samt ändrad kortredovisning. 

Villkoret är uppfyllt men Trafikverket ser behov av att följa den ekonomiska utvecklingen på 

linjen. Mer information om förändringarna finns i kapitel 5. 

Slutsats: Även detta villkor bedöms vara uppfyllt för alla linjer i utredningen. 

6.5. Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag 

 Beräkning av ersättningsnivå 

Trafikverket står i regel för hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande. 

Trafikverket ersätter dock inte kostnader som överstiger nettokostnaden för det 

interregionala resandet. 

Nettokostnaden för persontrafiken på en linje, är bruttokostnaden för linjen minus 

intäkterna. Bruttokostnaden för en linje är normalt 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. 
 

Om möjligt så ska den del av förstärkningstrafiken som enbart riktat sig till pendling 

exkluderas från kostnaderna.  

Linje Sträckning

Kostnad person 

+ förstärkning 

[kr]

Totala person-

intäkter [kr]

Kostnads-

täcknings-

grad, 

PERSON 

2017

Kostnads-

täcknings-

grad, 

PERSON 

2016

Föränd-

ring    

2016 till 

2017

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 3 366 169       1 889 268       56% 45% 12%

55 Pajala – Överkalix – Luleå 6 337 010       3 255 551       51% 38% 13%

44 Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 9 336 190       3 878 419       42% 29% 13%

21 Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 6 440 824       2 700 932       42% 32% 10%

26 Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå 2 902 695       1 162 064       40% 28% 12%

29 Sorsele – Malå – Norsjö – Bjurträsk – Skellefteå 1 696 420       471 532          28% 19% 9%

32 Skellefteå – Lycksele 4 207 200       2 231 982       53% 37% 16%

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 25 036 777     11 115 534     44% 24% 20%

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs – Umeå 4 580 341       2 161 845       47% 38% 9%

40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik 9 526 131       2 354 020       25% 23% 2%

331 Sundsvall – Långsele – Sollefteå 3 919 472       1 147 103       29% 25% 5%

164 Östersund – Funäsdalen 6 221 225       2 293 971       37% 40% -3%

56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal – Ljusdal 3 929 647       815 429          21% 28% -8%

46/45 Mora - Östersund/Östersund - Gällivare 22 668 189     8 913 338       39% 34% 5%
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Nettokostnaden för ett basutbud beräknas genom att basutbudets andel (normalt två 

dubbelturer) av den totala trafiken multipliceras med nettokostnaden för persontrafiken. 

Nettokostnaden för det interregionala resandet beräknas genom att nettokostnaden för 

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 resandets andel mäts och beräknas normalt genom en 

resvaneundersökning. 

Denna utrednings beräkningar 
Inrapporterad produktionsstatistik för 2017 ligger till grund för beräkningen av den 

ersättningsnivå som föreslås i utredningen. 

Vissa oklarheter kring vad och hur viss statistik ska rapporteras har funnits en tid och en 

översyn görs just nu hos Trafikverket i samband med utveckling av ett nytt 

inrapporteringssystem. 

I kapitel 5 ser vi att kostnadstäckningsgraden har ökat för flertalet av linjerna i utredningen. 

Detta på grund av ökade intäkter och/eller minskade kostnader. En följd av detta blir att 

nettokostnaden för dessa linjer minskar vilket innebär att underlaget för beräkningen av 

Trafikverkets ersättningsnivå är lägre vilket i sin tur innebär en lägre ersättning. 

Då den statistik som redovisats för 2017 inte gjort det möjligt att, för alla linjer, utreda 

vilken eller hur stor andel av förstärkningstrafiken som kan ha bidragit till 

tillgänglighetseffekter, har förenklingen gjorts att ta med all förstärkningstrafik i 

beräkningen av nettokostnad för alla linjer. Alternativet att inte ta med någon 

förstärkningstrafik alls innebär en för lågt beräknad ersättningsnivå för några av linjerna. 

Alla linjer utom linjerna 21 och 29 hade förstärkningstrafik 2017. För fyra av linjerna 

särredovisades inte kostnaden för förstärkningstrafiken och för tre av linjerna redovisades 

komplett information av förstärkningstrafikens turer. Där förstärkningen redovisats ser 

man att såväl antal km som kostnaden är av storleksordningen 0-7 procent av planerad 

trafik. Förenklingen i beräkning är inte en optimal lösning och till utvecklingen av ett nytt 

rapporteringssystem bör frågan om särskild redovisning av förstärkningstrafiken tas med. 

I avsnitt 4.7 framkommer att linje 31 föreslås att fortsatt ersättas med tre dubbelturer och 

linje 46/45 fortsatt kvarstår på ett basutbud om 2 dubbelturer, i likhet med övriga linjer i 

utredningen. Basutbudsanalyser visar att andel interregionalt resande sätter gränsen för den 

andel av nettokostnaden som Trafikverket bör ersätta. Här ska återigen nämnas att för linje 

31 har jämförelsen gjorts mot ett utbud om 3 dubbelturer. 

Beräkning av andel interregionalt resande har utgått från de andelar som togs fram i 

utredningarna till nuvarande avtal och bedömts utifrån ny statistik sedan dess. Normalt 

baseras detta på en RVU men sådan görs inte för alla linjer varför komplettering mot annan 

statistik ibland behöver göras. En RVU baseras på ett urval av resenärerna och om låg 

svarsfrekvens föreligger vid undersökningen kan resultatet behöva valideras mot övrig 

statistik och en bedömning av andel interregionalt resande göras utifrån det totala 

underlaget. För ingen av linjerna i utredningen har någon ny RVU gjorts sedan tidigare 

utredningar.  

Produktionsstatistik för 2017 har tillkommit som underlag. För linjerna i Samverkande 

system har utvecklingen av antal personkilometer från 2016 till 2017 analyserats och en 

bedömning av eventuell förändring av andel interregionalt resande jämfört förra 
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utredningen gjordes utifrån detta. För nio av linjerna i Samverkande system har andelen 

personkilometer för resor över 100 km minskat mer eller mindre kraftigt. Störst minskning 

har linje 32 med -14 procent. Detta innebär ofta en lägre andel interregionalt resande som 

får till följd att en lägre andel av nettokostnaden ersätts och i likhet med ökad 

kostnadstäckningsgrad (se några stycken högre upp i detta avsnitt) ger högre andel 

interregionalt resande lägre ersättningsnivåer. Detta diskuterades på uppföljningsmöten 

hösten 2018. För fyra av linjerna har andelen istället ökat några procent där linje 331 ligger 

högst med sju procent fler personkilometer för resor över 100 km. För dessa linjer har 

bedömningen av andelen interregionalt resande ökat i motsvarande grad. 

Andel interregionalt resande för linje 46/45 baserades i förra utredningen på en RVU. Det 

visar sig att stora avvikelser finns jämfört rapporterad produktionsstatistik. I väntan på att 

förklaring till detta har utretts föreslår utredningen att samma andel som i förra avtalet 

används inför nästa avtal. 

Vad gäller eventuella subventioner har det i utredningen noterats att det är stora skillnader 

mellan linjernas intäkter per personkilometer. Även denna fråga behöver utredas mer 

tillsammans med RKM och Trafikverket behöver utveckla en rättvis metod för hur man ska 

hantera eventuell subventionering vid beräkning av ersättningsnivån. 

Med ovanstående underlag till beräkningarna landar utredningen i ett förslag på 

ersättningsnivå enligt nedan. 

 

 

 

Linje Sträcka

Förslag till 

ersättningsnivå 

[SEK]

91 Kiruna – Riksgränsen – Narvik 1 358 749                 

55 Paja la  – Överkal ix – Luleå 2 526 796                 

44 Gäl l ivare – Jokkmokk – Boden – Luleå 1 309 865                 

21 Arvids jaur – Älvsbyn – Boden – Luleå 1 645 552                 

26 Arjeplog – Arvids jaur – Skel lefteå 713 659                    

29 Sorsele – Malå  – Nors jö – Bjurträsk – Skel lefteå 943 164                    

32 Skel lefteå  – Lycksele 869 096                    

31 Hemavan/Tärnaby/Storuman/Lycksele – Umeå 7 099 834                 

63 Dorotea – Åsele – Bjurholm – Vännäs  – Umeå 1 910 612                 

40 Östersund – Hammarstrand – Sol lefteå  – Örnsköldsvik 3 442 613                 

331 Sundsval l  – Långsele – Sol lefteå 2 134 724                 

164 Östersund – Funäsdalen 3 181 076                 

56 Sveg – Älvros  – Ytterhogdal  – Ljusdal 2 335 664                 

46/45 Mora - Östersund/Östersund - Gäl l ivare 6 798 776                 

Totalt: 36 270 180           
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 Fördelning mellan länen 

Ersättningen för vissa linjer ska fördelas mellan två eller flera RKM. Underlaget till denna 

fördelning kan variera. 

Linje 40 fördelas mellan Jämtland och Västernorrlands län utifrån den andel trafik som 

produceras inom respektive län. Enligt inrapporterad statistik har denna fördelning ändrats 

en procent mellan 2016 och 2017 till 54 procent inom Jämtland och 46 procent inom 

Västernorrland (i nuvarande avtal fördelas det enligt 55/45). 

För linje 26 har Västerbotten och Norrbottens län enats om en fördelning på 40 respektive 

60 procent. Ingen separat produktionsstatistik har levererats för denna linje. 

Enligt nuvarande avtal för linje 46/45 fördelas ersättningen enligt 17,53 procent till 

Norrbottens län, 24,07 procent till Västerbottens län och 58,40 procent till Jämtlands län. 

Det är oklart hur den fördelningen har tagits fram. I detta förslag används denna fördelning. 

 

Viktigt att notera är att detta är utredningens förslag till ersättningsnivå samt fördelning 

mellan länen. Vid ett eventuellt avtal kan nivåer och fördelning komma att ändras. 

 Trafikverkets anslag 

Trafikverket tilldelas normalt en årlig budgetram som bestämmer omfattningen av 

myndighetens trafikavtalsverksamhet. Det innebär att även om utredningen visar att 

ersättning för trafik kan anses vara motiverad utifrån förväntade effekter på tillgänglighet 

samt övriga uppställda villkor, är de ekonomiska resurserna en begränsning. Trafikverket 

Linje

Förslag till 

ersättningsnivå 

[SEK]

Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland

91 1 358 749                   1 358 749              

55 2 526 796                   2 526 796              

44 1 309 865                   1 309 865              

21 1 645 552                   1 645 552              

26 713 659                      428 195                 285 463                 

29 943 164                      943 164                 

32 869 096                      869 096                 

31 7 099 834                   7 099 834              

63 1 910 612                   1 910 612              

40 3 442 613                   1 583 602              1 859 011              

331 2 134 724                   2 134 724              

164 3 181 076                   3 181 076              

56 2 335 664                   2 335 664              

46/45 6 798 776                   1 191 825              1 636 465              3 970 485              

36 270 180             8 460 984           12 744 634        3 718 326           11 346 236        
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kan därför utifrån ekonomiska argument ge annan ersättning än vad som framkommer av 

utredningen eller helt avstå från att ge ersättning. 

I skrivande stund är inte allt klart med alla finansieringsfrågor varför Trafikverket, i 

dagsläget, inte kan säga något om förslagets ersättningsnivå ryms inom anslaget. 

7. Avstämning mot transportpolitiska mål 

De transportpoliska målen består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett 

hänsynsmål.  

7.1. Övergripande mål 

I Trafikverkets instruktion står bland annat att ”Trafikverket ska verka för en grundläggande 

tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken” samt att ”Trafikverket ska ingå och 

ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik…” I 

utredningarna som görs för att identifiera möjliga insatser inför sådana avtal görs 

tillgänglighetsanalyser utifrån kriterier baserade på de transportpolitiska målen. Därmed 

har de transportpolitiska målen till viss del direkt beaktats. 

7.2. Funktionsmål och hänsynsmål 

Utöver det övergripande transportpolitiska målet finns ytterligare två styrande 

transportpolitiska mål; ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö 

och hälsa). 

Funktionsmålet avser 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 svara mot mäns och kvinnors 

transportbehov. 

Hänsynsmålet avser säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär att transportsystemet till sin 

”utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås” 

(Prop. 2008/9:93, s. 30). 

Denna utredning berör trafik som ingått i statliga avtal i många år. En genomgripande 

utredning gjordes så sent som för två år sedan. I eventuellt kommande avtal förutsätts att de 

krav som har till syfte att säkerställa att trafiken harmoniserar mot de transportpolitiska 

målen som brukligt kommer ställas. Mot bakgrund av ovan görs här ingen ny analys av 

trafikens utfall mot de transportpolitiska målen. 
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8. Avstämning mot regionala mål 

I Trafikverkets instruktion står att Trafikverket ska ”väga in behovet av funktionella 

arbetsmarknadsregioner”. 

Trafiken som ingår i denna utredning avtalas sedan många år. I enlighet med avtalen träffas 

parterna regelbundet för att diskutera trafiken. Här ges de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna möjlighet att diskutera huruvida trafiken passar in i deras 

trafikförsörjningsprogram och därmed styr mot deras regionala mål. 

9. Gemensamt eller separata avtal? 

Trafikverket har idag samverkansavtal med berörda RKM om busstrafik dels längs 

Inlandsbanan/Inlandsvägen (E45) Mora-Gällivare och dels för det så kallade Samverkande 

systemet, som består av 13 linjer inom de fyra nordligaste länen. I samband med tidigare 

utredningar har uppmärksammats att det kan finnas stora fördelar med att teckna bara ett 

avtal för all trafik som omfattas av de båda nuvarande avtalen. Båda samverkansavtalen har 

därför tecknats för kortare tid än vad som är brukligt för att möjliggöra att teckna ett nytt 

gemensamt avtal för perioden från december 2019.  

Trafiken i de båda avtalen har flera beröringspunkter. Linjerna trafikerar i samma 

geografiska område vilket bland annat innebär att det finns ett flertal orter där 

passagerarutbyte sker mellan linjerna. För att hitta den trafikering som möjliggör störst 

tillgänglighetseffekt bör systemet av alla busslinjer utredas samtidigt. Vid såväl utredning 

inför som vid uppföljning av de båda avtalen behöver Trafikverket alltid titta på det andra 

avtalets trafik och statistik för att analysera och ta hänsyn till sambanden. Samma 

geografiska område innebär även att samma operatörer berörs. Ofta gör även RKM 

operatörsupphandlingar för ett flertal busslinjer samtidigt. Till exempel upphandlar RKM 

busslinjerna 14, 45 och 63 i samma process. Linje 14 drivs enbart av RKM medan linjerna 45 

och 63 ingår i varsitt samverkansavtal mellan Trafikverket och RKM. Ett gemensamt 

samverkansavtal skulle kunna förenkla arbetet för RKM vid upphandling av trafiken. 

Förutom ovanstående argument är det samma motparter i båda avtalen. Enda skillnaden är 

att Västernorrlands län inte berörs av linje 46/45. Uppföljning av avtalen görs ofta vid 

samma tillfällen och det har inte framkommit någonting som skulle tala emot ett 

gemensamt avtal. Utredningen föreslår därför att linje 46/45 ingår i kommande avtal för ett 

samverkande system av bussar i norra Sverige. För att skilja detta från tidigare avtal föreslås 

att utredning och avtal benämns Samverkande inland. 
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10. Kvalitetsaspekter 

Varje år görs kundundersökningar för ett urval av all interregional kollektivtrafik som 

Trafikverket ersätter. Övergripande analyser visar att bussresenärerna är mest nöjda jämfört 

alla trafikslag. År 2018 gjordes kundundersökningar på linjerna 21, 31, 32, 40, 44, 46/45 och 

91 av de linjer som ingår i utredningen. Alla busslinjer ligger förhållandevis högt i sina 

värden och högst i genomsnitt ligger linje 91. Näst högst betyg av alla ställda frågor får 

tidhållningen på linje 32 (6,7 av 7,0). Svaren skiljer sig något åt mellan linjerna och det kan 

vara läge att notera och ta till sig vissa nedåtgående trender för några av linjerna. Nedan 

några korta noteringar per linje. Resultaten från undersökningarna diskuterades på 

uppföljningsmöten hösten 2018. 

Linje 21 

Hela 81 procent anser att resan är prisvärd vilket är en ökning från 63 procent 2016 och 70 

procent 2017. Helhetsintrycket och hur nöjd man är med tidhållningen får fortsatt höga 

värden även om de sjunker en aning 2018. 

Ett flertal av de öppna svaren är mycket positiva; man är jättenöjd, tycker personalen är 

trevlig och linjen är punktlig. För övrigt nämner flera att trappsteget är högt och för en 

resenär saknades vatten på toaletten. Man önskar även wifi och möjlighet till att ha 

bilbarnstol. 

Linje 31 

Biljetten på linje 31 anses inte lika prisvärd längre. Från 2016 till 2018 har andelen sjunkit 

från 80 procent till 69 procent och sedan till 67 procent. 2018 var många fler besvikna över 

tidhållningen. 91 procent 2016 och207 sjönk till 67 procent år 2018. Trots det sjönk inte 

helhetsintrycket över linjen så mycket. Från 89 procent 2016 till 84 procent 2017 och 81 

procent 2018. 

Väldigt många av de öppna svaren var kommentarer om värmen, städning, toalett, tillgång 

till wifi och liknande. Trasig inredning; ett säte var löst, eluttag fungerade inte. Någon skrev 

drastiskt att nya bussar skulle köpas in. Något att ta till sig så inte linjen tappar resenärer. 

Linje 32 

Från 2016 till 2018 har de som anser biljetten vara prisvärd sjunkit från 95 procent till 82 

procent och ner till 71 procent. Man är dock mer nöjd med tidhållningen och 

helhetsintrycket ökar en aning. 

I de öppna svaren är en kund mycket nöjd som helhet. Övriga önskar bättre wifi, större 

skyltar till synskadade samt eluttag för laddning. En vill ha varmare medan en annan tyckte 

det var för varmt på sommaren. 

Linje 40 

Helhetsintrycket på linjen har sjunkit de senaste åren men från en mycket hög nivå på 95 

procent 2016 till 79 procent 2018, vilket är fortsatt bra. Synen på priset och tidhållningen 

varierar mellan åren. Tidshållningen håller sig stadigt över 80 procent medan synen på 

prisvärd biljett pendlar mellan 60 och 80 procent. 2018 hamnar det på 61 procent. 

Variationen kan bero på andel tjänsteresenärer som svarat på enkäten. 
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Många kommentarer i de öppna svaren rör avsaknad av värme. Även krånglande dörrar, 

säte som inte går att vicka ner, fel tid på klockan och inget vatten på toaletten. Man önskar 

wifi, eluttag samt att nästa hållplats visas på en display. 

Linje 44 

Linje 44 har överlag nöjda resenärer men från 2017 till 2018 tappar linjen några 

procentandelar hos resenärernas nöjdhet över såväl pris som tidhållning och därmed även 

helhetsintrycket. Tidhållningen och helhetsintrycket sjunker mellan 2017 till 2018; från 87 

till 82 procent respektive från 93 till 86 procent. Fortfarande höga nivåer. 

Respondenterna gav endast två öppna svar i denna undersökning. En resenär tyckte att 

busschauffören skulle sluta röka för bussen luktade gammalt och en önskar en resa till 

mellan Gällivare och Jokkmokk. 

Linje 46/45 

Helhetsintrycket sjunker från 86 procent 2016 till 85 procent 2017 och 80 procent 2018. 

Fortfarande relativt höga värden men en negativ trend att bevaka. Detsamma gäller 

tidhållningen. Andel nöjda sjunker för andra året i rad: från 89 procent 2016 till 82 procent 

2017 och nu 76 procent 2018. Synen på om biljetten är prisvärd ligger på samma nivå som 

2017, 68 procent. 

Av de femtiotalet öppna svaren är sex nöjda. Femton av dessa har kommenterat 

trafikutbudet och vikten av att hålla tiderna. Många av de svar som handlar om bussen rör 

värmen och bälten. Övriga rör städning, wifi, armstöd och eluttag. Sedan önskas försäljning 

av mat och dryck samt filmvisning. 

Linje 91 

Detta är första året det görs en kundundersökning på linjen så det finns ingen historik att se 

en utveckling mot. Överlag är det riktigt bra resultat för linjen. 94 procent har ett positivt 

helhetsintryck, 82 procent säger att biljetten är prisvärd och 94 procent är nöjda med 

tidhållningen. 

I de öppna svaren kan vi läsa att någon tyckte bussen var skramlig och någon att det var för 

varmt. En annan önskar möjlighet att boka frukostpåse och två konstaterar att skylt saknas 

vid busshållplatsen. 

11. Kravspecifikation till eventuellt trafikavtal 

11.1. Avtalsform och avtalsperiod  

Förutom att det nu är två tidigare avtal som läggs samman till ett (läs med i kapitel 9) 

föreslås att avtalet utformas i likhet med tidigare avtal; som ett samverkansavtal där RKM 

står för operatörsavtalen och därmed den direkta kopplingen till trafiken och Trafikverket 

ger en ersättning som motsvarar en del av nettokostnaden för trafiken. Avtalstiden föreslås 

vara fem år. 
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11.2. Krav på trafikutformning 

En grundläggande tillgänglighet uppnås normalt med ett basutbud om två dubbelturer per 

dag. Trafikuppläggen för linjerna i utredningen varierar något avseende utbud jämfört två 

dubbelturer. I avsnitt 4.2 diskuteras tidigare utredningars förslag på trafikförändringar för 

vissa linjer och varför dessa inte föreslås genomföras. Nedan en översiktligt titt på linjernas 

produktion jämfört med antal produktionskilometrar för två dubbelturer dagligen. 

Tre av linjerna; linje 91, 63 och 164 trafikerar i princip med två dubbelturer varje veckodag. 

Ytterligare fyra linjer; linjerna 55, 26, 56 och 46/45, trafikerar på totalen i storleksordning 

av två dubbelturer eller strax därunder men uppläggen varierar något. T ex körs endast en 

tur på lördagar och/eller att en extra tur körs vissa dagar eller så är utbudet kompletterat 

med turer vissa dagar för delar av sträckan. 

Fem av linjerna; linje 44, 21, 32, 31 och 40 trafikerar med ett utbud som på totalen är 

avsevärt större än antal produktionskilometrar för två dubbelturer per dag. Generellt kan 

sägas att det utbudet som ligger utöver är riktat till pendling som exempelvis extra turer på 

linje 44 mellan Jokkmokk och Gällivare måndag till fredag samt en extra morgontur 

måndag till fredag på linje 21 från Älvsbyn in till Luleå och tillbaka på kvällen. Linje 32 

trafikerar med tre dubbelturer måndag till fredag där en av dem är lämpad för pendling och 

även linje 40 trafikerar med mer än två dubbelturer på vardagar för delar av sträckan. Linje 

31 är unik och trafikerar med många turer måndag till fredag och i ett flertal delsträckor 

längs den långa linjen. På totalen motsvarar produktionen cirka sex dubbelturer. 

Två av linjerna trafikerar mindre än ett basutbud; linje 29 och linje 331. Linje 29 trafikerar 

med enbart en dubbeltur måndag till fredag och inte alls på helgerna. Läs mer i avsnitt 4.2. 

Linje 331 har ingen trafik på lördagar och endast en dubbeltur på söndagar. Utredning visar 

dock att det i nuläget inte finns behov av ett utbud på lördagar. 

De analyser som gjorts av tillgänglighetseffekter i utredningen är baserade på den totala 

trafiken så som den såg ut hösten 2017. Utgångspunkten för Trafikverket vid avtal om 

ersättning för trafik är att linjerna ska trafikera med två dubbelturer per veckodag och att 

dessa ska fördelas på en morgon-/förmiddagstur och en eftermiddags-/kvällstur i vardera 

riktning. 

Sammanfattningsvis: För att säkerställa förutsättningar för tillgänglighetseffekter för det 

interregionala resandet i norra Sverige bör Trafikverket, i ett eventuellt framtida 

samverkansavtal, ställa krav på samma nivå och utformning av trafiken som i nuvarande 

avtal för de linjer som ingår i utredningen.  

För linje 31 har, i förra utredningen, vissa specifika turer identifierats som direkt kopplade 

till vissa tillgänglighetseffekter. Dessa är utpekade i bilaga 1 i nuvarande samverkansavtal 

för Samverkande system och bör ställas som krav även i ett eventuellt nytt avtal. 

11.3. Förslag till ersättningsnivåer 

I avsnitt 6.5 beskrivs beräkningen till utredningens förslag till ersättningsnivåer. Den totala 

ersättningen för all trafik landar på 36 270 180 kr per år. En jämförelse mot nuvarande avtal 

för såväl Samverkande system som linje 46/45 visar att förslaget på totalen innebär en lägre 
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ersättning för denna trafik på cirka 6 mkr årligen och att det är ersättningen för 

Samverkande system som står för hela minskningen, linje 46/45 ökar marginellt. 

 

Orsakerna till de lägre nivåerna är främst att kostnadstäckningsgraden ökat (och därmed 

har nettokostnaden för RKM minskat) för alla linjer utom två samt att det interregionala 

resande har minskat på ett flertal linjer. Läs om detta i avsnitt 6.5.1. Båda dessa 

förändringar innebär en lägre ersättningsnivå.  

nya 29 471 404      

bef. 35 438 362      

5 966 958 -       

nya 6 798 776        

bef. 6 783 257        

15 519             

nya 36 270 180      

bef. 42 221 619      

5 951 439 -   

Skillnad mot nuvarande 

ersättningsnivåer

Linje 46/45

Samverkande 

system

Totalt
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Bilaga 1 Befolkningsutveckling 

I diagrammet nedan visas befolkningsutvecklingen från 1950 till 2017 (för ett urval av årtal) 
i kommunerna i de fyra nordligaste länen. De kommuner som är fetmarkerade är, utifrån 
trafikutbudet hösten 2017, prioriterade att vara föremål för trafikavtal. Detta enligt 
Trafikverkets princip med tre eller fler röda kriterier avseende geografisk tillgänglighet. 
 
I diagrammet visas också utvecklingen realt och procentuellt, dels från 1950 till 2017, dels 
från 2010 till 2017. De röda siffrorna visar på negativ utveckling. Här ser vi att endast nio 
kommuner har ökat sin befolkningsmängd från 1950 till 2017 medan 14 kommuner har 
ökat sin befolkningsmängd mellan 2010 och 2017. Prioriterade kommuner som ökat i 
befolkning de sista åren är Krokom, Åre, Östersund (alla i Jämtlands län), Nordmaling, 
Boden och Kiruna. 
 

 
 

  

Folkmängden i kommunerna i Sveriges fyra nordligaste län 1950-2017

Kommun 1950 1970 1990 2000 2010 2017 Realt I procent Realt I procent

Ånge 19 037 14 984 12 587 11 234 10 053 9 480 -9 557 -50% -573 -6%

Timrå 15 283 17 797 18 540 17 988 17 990 18 030 2 747 18% 40 0%

Härnösand 27 599 26 953 27 446 25 493 24 611 25 190 -2 409 -9% 579 2%

Sundsvall 76 657 90 795 93 808 93 126 95 732 98 810 22 153 29% 3 078 3%

Kramfors 38 355 29 005 24 555 21 382 18 911 18 610 -19 745 -51% -301 -2%

Sollefteå 37 976 27 495 24 840 21 978 20 255 19 709 -18 267 -48% -546 -3%

Örnsköldsvik 60 143 60 374 59 379 55 702 55 073 56 139 -4 004 -7% 1 066 2%

Ragunda 11 856 8 473 7 078 6 313 5 590 5 444 -6 412 -54% -146 -3%

Bräcke 12 286 9 938 8 739 7 577 6 885 6 501 -5 785 -47% -384 -6%

Krokom 18 829 12 921 14 373 14 154 14 535 14 925 -3 904 -21% 390 3%

Strömsund 25 139 18 460 16 093 13 938 12 185 11 791 -13 348 -53% -394 -3%

Åre 12 498 9 582 9 975 9 745 10 274 11 268 -1 230 -10% 994 10%

Berg 12 619 9 406 8 660 8 175 7 352 7 122 -5 497 -44% -230 -3%

Härjedalen 16 080 12 759 12 491 11 415 10 454 10 154 -5 926 -37% -300 -3%

Östersund 43 400 49 750 58 317 58 249 59 416 62 601 19 201 44% 3 185 5%

Nordmaling 10 403 8 159 8 192 7 663 7 098 7 103 -3 300 -32% 5 0%

Bjurholm 5 193 3 912 2 959 2 695 2 460 2 451 -2 742 -53% -9 0%

Vindeln 10 073 7 621 6 661 6 074 5 507 5 412 -4 661 -46% -95 -2%

Robertsfors 10 376 7 551 7 871 7 307 6 831 6 784 -3 592 -35% -47 -1%

Norsjö 7 457 6 207 5 371 4 689 4 304 4 086 -3 371 -45% -218 -5%

Malå 5 259 4 653 4 154 3 610 3 274 3 133 -2 126 -40% -141 -4%

Storuman 9 167 8 761 7 735 6 934 6 120 5 902 -3 265 -36% -218 -4%

Sorsele 6 132 4 313 3 547 3 195 2 736 2 516 -3 616 -59% -220 -8%

Dorotea 5 919 4 099 3 752 3 353 2 878 2 646 -3 273 -55% -232 -8%

Vännäs 8 170 8 166 8 410 8 532 8 414 8 776 606 7% 362 4%

Vilhelmina 10 894 8 676 8 509 7 918 7 135 6 787 -4 107 -38% -348 -5%

Åsele 7 664 5 297 4 114 3 624 3 039 2 809 -4 855 -63% -230 -8%

Umeå 46 282 69 547 91 258 104 512 115 473 125 080 78 798 170% 9 607 8%

Lycksele 15 036 14 769 14 177 13 058 12 376 12 257 -2 779 -18% -119 -1%

Skellefteå 73 715 71 402 75 258 72 476 71 641 72 723 -992 -1% 1 082 2%

Arvidsjaur 11 096 8 311 8 081 7 148 6 529 6 440 -4 656 -42% -89 -1%

Arjeplog 5 320 4 379 3 753 3 384 3 161 2 821 -2 499 -47% -340 -11%

Jokkmokk 10 744 7 993 6 726 6 019 5 170 5 081 -5 663 -53% -89 -2%

Överkalix 9 214 6 036 4 744 4 206 3 611 3 367 -5 847 -63% -244 -7%

Kalix 20 030 18 178 19 241 17 995 16 740 16 169 -3 861 -19% -571 -3%

Övertorneå 10 076 7 356 6 093 5 602 4 812 4 461 -5 615 -56% -351 -7%

Pajala 15 198 10 752 8 424 7 480 6 282 6 101 -9 097 -60% -181 -3%

Gällivare 22 479 25 413 22 421 20 037 18 425 17 825 -4 654 -21% -600 -3%

Älvsbyn 9 303 8 700 9 400 8 947 8 335 8 274 -1 029 -11% -61 -1%

Luleå 40 174 58 878 68 412 71 652 74 178 77 470 37 296 93% 3 292 4%

Piteå 28 936 32 800 40 034 40 363 40 892 42 184 13 248 46% 1 292 3%

Boden 28 079 27 032 29 740 28 679 27 471 28 181 102 0% 710 3%

Haparanda 10 605 8 893 10 517 10 412 10 059 9 805 -800 -8% -254 -3%

Kiruna 20 348 30 639 26 149 24 314 22 944 23 116 2 768 14% 172 1%

Total för alla fyra länen 901 099 887 185 912 584 888 347 877 211 895 534 -5 565 -1% 18 323 2%

Västernorrlands län 275 050 267 403 261 155 246 903 242 625 245 968 -29 082 -11% 3 343 1%

Norrbottens län 241 602 255 360 263 735 256 238 248 609 251 295 9 693 4% 2 686 1%

Västerbottens län 231 740 233 133 251 968 255 640 259 286 268 465 36 725 16% 9 179 4%

Jämtlands län 152 707 131 289 135 726 129 566 126 691 129 806 -22 901 -15% 3 115 2%

Utveckling 1950-2017 Utveckling 2010-2017
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Bilaga 2 Tillgänglighetsmodellen 

 
Trafikverket mäter tillgänglighet med hjälp av en tillgänglighetsmodell, kallad Reskoll. I 
modellen jämförs resmöjligheter i Samtrafikens databas med uppsatta kriterier för 
tillgänglighet. Samtrafikens databas innehåller tidtabeller för all kollektivtrafik i landet och 
med vissa kopplingar till grannländerna. 
 
Kriterierna är framtagna i en process under flera år med flera utredningar. Till 
utredningarna har varit kopplat en referensgrupp som lämnat synpunkter på föreslagna 
kriterier. 
Referensgruppen har innehållit både statliga och regionala representanter. I den senaste 
omgången innehöll referensgruppen representanter för Trafikanalys, Tillväxtanalys, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, trafikhuvudmän, Länsstyrelser/regioner, Tillväxtverket, 
Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket. Tillgänglighetsanalyserna har sedan 
automatiserats i en datamodell kallad ResKoll. I samband med automatiseringen har vissa 
preciseringar gjorts av kriterierna med t ex gränser för när resan kan göras. 

 

Kriterium 1: Till Stockholm  

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm (ej 

Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar så att man är 

framme före 10.00 och kan resa hem efter 16.00. Restiden ska inte vara längre än fyra 

timmar. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm 

(ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar. Restiden ska 

inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 2: Från Stockholm 

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till 

kommunen med vistelsetid minst sex timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man 

ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara längre än 

fyra timmar. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till varje 
kommun med vistelsetid minst fyra timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man 
ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara längre än 
fem timmar.  
 

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. 
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Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta 

sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller Gardemoen på vardagar 

med en ankomsttid senast 09.00. Resan ska inte behöva starta tidigare än 04.00.  

I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten för både god och 

acceptabel tillgänglighet ska ske senast 24.00. För god tillgänglighet ska återresan från 

flygplatsen inte börja tidigare än 17.00 och för acceptabel tillgänglighet ska återresan inte 

börja tidigare än 15.00. 

Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ 

Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Linköping, 

Köpenhamn, Oslo eller Trondheim.  

God tillgänglighet (grön färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på 

förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sju dagar per vecka. Från varje kommun 

analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst 

resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än tre timmar. Krav på fyra timmars 

vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på 

förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sex dagar per vecka. Från varje kommun 

analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst 

resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Krav på fyra timmars 

vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

Kriterium 5: Region-/universitetssjukhus 

Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala, Örebro, 

Linköping, Göteborg, Malmö och Lund.  

God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus som 

man tillhör sju dagar i veckan med ankomst före 12.00 och avresa efter 16.00. Restiden 

från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre än tre 

timmar. Resan får inte starta före 03.00.  

Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus 

som man tillhör fem dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt med avresa efter 16.00. 

Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre än 

fyra timmar. Resan får inte starta före 03.00.   

Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 

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.  
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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. 
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