


Norrtågsaffären 
 

20 augusti 2016 tog Tågkompaniet över som 

operatör av Norrtågstrafiken 

Norrtåg AB är beställare 

Tjänsteavtal 

 Krav på tidtabell och tågen samt huvudmännens biljetter 

 I övrigt – stor frihet 

Avtalslängd augusti 2016 tom december 2025 

 

 

 



84 turer/vardag 

Norrtåg 



Personal 

 

 

Luleå,  

 cirka 25 st 

 Luleå-Boden, Luleå-Umeå samt Luleå-
Kiruna. 

Umeå 

 cirka 80 st 

 Umeå-Sundsvall, Umeå-Vännäs samt 
Umeå-Lycksele. 

Ånge 
 cirka 45 personer 

 Sundsvall-Ånge-Östersund-Storlien 
med anslutning mot Trondheim 

 

 





Vi är nått nytt på spåren 

Platt organisation 

Nära ledarskap 

Daglig uppföljning 

Öppettider 

Mat och dryck 

10-biljett 

Fordonsunderhåll 

Varumärkesbyggande 



Platt organisation och nära ledarskap  

Nära ledare har samma 

kompetens som dem man 

leder 

Viktigaste uppdraget - 

möjliggöra att personalen 

kan göra sitt jobb och leda 

nära 

Uppföljning – 100 

förbättringar per år/ledare 

Medarbetarsamtal 2 ggr/år 

Arbetsplatsträffar  

 

 



Daglig uppföljning 

Daglig 
styrning 

Vår leverans 

Kund 

Personal 

Säkerhet 

Förbättringsfö
rslag 

Uppföljningar 



Öppettider 

Måndag – fredag 

04.00–24.00 

Lördag–  söndag 

05.00–24.00 

 



Mat och dryck ombord 

I vår servicekupé hittar du 

smått och gott ombord på 

tåget på de längre 

sträckorna. Där kan du välja 

mellan sex varmrätter, två 

efterrätter, enklare 

smörgåsar, kaffebröd, kalla 

drycker, snacks och givetvis 

kaffe och te. Vi serverar 

även öl, vin och cider. 



Köp fler. Åk billigare! 

Vi vet att många reser 

samma sträcka ganska 

ofta. Därför har vi tagit 

fram partibiljetter – tio 

enkelbiljetter på en 

förbestämd sträcka till 

cirka tio procents lägre 

pris. Biljetterna fungerar 

förstås lika bra i båda 

färdriktningarna. 

 



Fordonsunderhåll 

EN leverantör av 

fordonsunderhåll 

MEN på två orter 

 Umeå 

 Luleå 

Tydligare krav 

Snabbare hantering 



Stärka varumärket Norrtåg 

Varumärkesplattform 

Stabila leveranser 

Aktiv pressbearbetning 

Kommunicera konkurrens-

kraft och punktlighet 

Leverera servicekoncept 

Återkommande mätningar 

av omdömet. 

Bred marknadsföring 



Varumärkesbyggande 

Hemsida 

 Med bokning 

App 

Intagram 

Pressbearbetning 

Annonser 

Perrongaffischer 

Destinationbolag 

 



ADS HE L  



ADS HE L  



FO LDE R  



ANNO NS E R  



UTS KI CK  



P RE S S MAP P  



Framåt 

Eventtåg Haparanda 1 

oktober 

Pendeltrafik Boden – 

Luleå 

Fler avgångar på Luleå 

till Umeå? 

Trafik Luleå till 

Haparanda? 

 



Måltablå 

100% regularitet 

96% punktlighet inom 5 minuter 

100% ersättningstrafik 

Varumärket 
 Andel av befolkningen i Norrland som har kännedom om Norrtåg ska öka från 53 % till 60% under 

första trafikåret 

 Andelen av befolkningen i Norrland som är positivt inställda till Norrtåg ska öka från 40%  till 60 % 

under första trafikåret 

 80 % av befolkningen i Norrtågland ska känna till Norrtåg senast år 2020 

 70 % av befolkningen i Norrtågland ska vara positivt inställda till Norrtåg senast år 2020 

Klottersanering inom 24 timmar 

NKI 
 Ökning på samtliga linjer 

Försäljningskrav 
 Tillgänglighet, svarstider och öppettider 

 

 



RVM – status on-line 



RVM – status on-line 



Välkommen ombord! 




