
Kort historia 

• 1999  Processen runt tågtrafiken  i Norrland startar 
• 2001  Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt  

  samarbete kring tågutvecklingen i Norrland 
• 2004  Skickades en ansökan till regeringen med en begäran 

  att få bedriva regional dagtågtrafik i Norrland. 
• 2007  Norrtåg fick av regeringen rätten att starta regional  

  dagtågtrafik efter ett initialt riksdagsbeslut 2006 
• 2008  Norrtåg AB bildas. Planering, upphandling och  

  finansiering  inför kommande trafikupplägg startar 
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Ägare & finansiering 
   

• Ägare Kollektivtrafiktrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland 
samt  Länstrafikbolagen i Jämtland och Västerbotten   

• Finansieras av landstingen 30 % och staten 20 % resten Operatören  
- Kostnad för landstingen totalt 80-85 miljoner kr per år 
- Hela affären omsluter ca 1,6 miljarder sek tom 2016. 

• Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren 
• Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) 

 



TRAFIK 



Norrtåg kör i hela Norrland 
• Sundsvall – Trondheim 
• Sundsvall – Umeå 
• Umeå - Lycksele 
• Umeå – Luleå 
• Luleå – Narvik 
• Umeå-Vännäs 

 
 



Norrtåg & buss 
• 5 miljoner tågkilometer per år  

- 5 % av hela Sveriges persontrafik 
• 1 500 km järnvägsspår  
• 76 stationer  
• 86 turer/vardag eller 2 100 avgångar/månad  
• 100 000 resenärer/månad 



Umeå-Luleå 
3 dubbelturer dagligen Umeå-Luleå 

 

• Idag tre dubbelturer + nattåg 
• Framtid: 

- Norrbotniabanan 
- Tätare trafik till dess, Boden-Luleå 

• Trafiken har slagit i kapacitetstaket på 
ett mycket störningskänsligt enkelspår 
- främst Umeå-Hällnäs, Boden-Luleå 

• Backarna söder om Älvsbyn begränsar 
inte bara lastförmågan utan skapar 
också en stor störningsrisk 

• Vissa strategiska investeringar krävs på 
kort och på lång sikt Norrbotniabanan 

 
  
 
 
 

 



Luleå – Kiruna – (Narvik) 
3-5 dubbelturer dagligen Luleå – Kiruna 
Luleå – Narvik trafikeras 8 månader/år 

• Idag tre dubbelturer + nattåg 
- Narvik? 

• Framtid:  
- varannantimmestrafik? 
- restid < 3 timmar 

• Kraftiga kapacitetsproblem och hög 
störningskänslighet 

• Konkurrens med godstrafiken 
• Dubbelspår - men hur snabbt? 
 
  
 
 
 

 



Fordon 
• 12 Coradia Nordic X62 
• 3 Regina X52 
• 3 X11 (reserv) 
• 1 Y31 och 4 Y1 (reserv) 
• Fordonen går i omlopp 

 
 
 
 
 
 
 

Regina     Coradia 
 



Resandeutveckling 2012  
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Vinterproblem 
• Mycket stora störningar sedan 10 december 
• Primära fel  

- Fordonsfel 
- Olyckor (46 älgolyckor 2012)  
- Dåligt vinterunderhåll (snöröjning och nedfallande is) 

• Sekundära effekter  
- Ineffektiva processer 
- Bristande infrastruktur (svarv, avisning, reservfordon) 
- Regelbegränsningar 



Vad gör Norrtåg? 
• Av 2164 tillgängliga fordonsdagar (ex X62) 

- 480 dagar (ca 20 %) otillgängliga varav  
 - 245 dagar - olyckor och planerat DoU 
 - 75 dagar - brister i infrastruktur (svarv 
etc.) 
 - 160 dagar - direkta fordonsfel 

• Begränsning av primära fel och sekundära 
effekter  
- Fordonsförbättringar  
 - Fronter, ERTMS, broms, toaletter, hjul 
- Förbättrad infrastruktur 
 - Lokal svarv, avisning, fler lokala 
reservfordon 
 - Förbättrad snöröjning 
- Organisations- och regelförändringar 
 - Trimning av processer och organisation  
 - Regeländringar 



INFRASTRUKTUR 
 



Norrtågspaket 
enligt fyrstegsprincipen 

• Norrtågs syn på kapacitet: Norrtåg eftersträvar hög medelhastighet, inte 
nödvändigtvis hög topphastighet  

• Gör en riktad kraftsamling genom ett sammanhållet NORRTÅGSPAKET! 
- Helt i linje med fyrstegprincipen och alltid först bortprioriterat 

• Många små åtgärder kan förkorta restid och linjekapacitetshöjningar för 
relativt  små investeringsbelopp: dubbla plattformar, hastighetshöjande 
åtgärder, vägskydd, justering av överhastighet och översyn av 
projekteringsnormer 
 

 



Mindre investeringar 



Trafikverkets investeringsplan 
Kommun Objektnamn 2013 

Flera Haparandabanan Stax 25  o Lastprofil Invigd jan 

      

Luleå Luleå C, Stationer för alla Preliminär klar, dec 

      

Älvsbyn Älvsbyn, Stationer för alla   

      

Boden Boden C , Stationer för alla Preliminär klar, dec 

Boden Boden C Ny hiss spår 4 Preliminär klar, dec 

      

Jokkmokk Murjek Ny plattform Projektering 

      

Haparanda Haparandabanan persontrafik   

Kalix Haparandabanan persontrafik Projektering 

Morjärv Haparandabanan persontrafik   

      

Luleå Luleå Bangård, persontågsuppställning Projektering 

      

Flera Åtgärdsvalsstudie, Boden-Luleå, dubbelspår Finansiering finns 

Flera Kapacitetshöjande åtgärder Umeå-Boden Delfinansiering 

      

  Äskande   

Jokkmokk Murjek Ny plattform   

Gällivare Gällivare, Stationer för alla Äskar finansiering 

      



Norrbotniabanan & 
Malmbanan  

 
• Norrbotniabanan 

- Mycket viktigt projekt även för persontrafiken 
- Den sista pusselbiten för en norrländsk kustjärnväg, Botniabanan ”nord” 
- Stora effekter på resandet och trafikens lönsamhet 
- Korta restider ger stort resande 
 

• Malmbanan  
- Dubbelspår 
- Kortare restider och mer frekvent trafik 
 

• Två mycket viktiga projekt!  
 
  
 
 
 

 



FRAMTID 
 



Trafikutbud med tåg, buss och flyg  
år 2000  

Källa Trafikverket JU 160 



Sysselsättning och arbetspendling 

 

Källa Trafikverket JU 160 

Presentatör
Presentationsanteckningar
SysselsättningLäns- och utbildningscentra har fått allt större betydelseför arbetsmarknadernas funktion. Sverige som helhetoch i synnerhet norra Sverige har sedan flera decennierhaft påtaglig obalans mellan arbetsmarknaderna för mänoch för kvinnor. Läns-, utbildnings- och sjukvårdscentrahar av tradition haft bra arbetsmarknader för kvinnor,medan industriorter och periferiorter ofta haft mycketbristfälliga arbetsmarknader för kvinnor. Jämfört medmännens arbetsmarknader greppar de geografisk obalansernaför kvinnor över betydligt längre avstånd, vilketinnebär att erforderliga restider för att nå kompletterandearbetsmarknader är förhållandevis längre för kvinnor änför män.Den starkaste arbetsmarknaden för kvinnor i norraSverige finns i Umeå. Boden har också hög sysselsättningsgradför kvinnor, starkt beroende av lokaliseringenav sjukhuset (tidigare i Boden och nu i Sunderbynmellan Boden och Luleå). Trots rollen som läns- ochutbildningscentrum ligger Luleå under rikssnitt vad gällerförvärvsfrekvens för kvinnor, men gör en successivupphämtning. Luleå och Boden har utvecklats mera tillen integrerad arbetsmarknad beroende på relativt kortainbördes restider.Piteå har till följd av sjukhuset, turismen och den kommunalaförvaltningen relativt god sysselsättning blandkvinnor, strax under rikssnitt.Skellefteå har något bättre förvärvsfrekvens för kvinnorän rikssnitt, efter att tidigare ha legat under rikssnitt.Skellefteås förhållandevis goda siffror är dock en följdav tidigare relativt stor utflyttning av kvinnor. En viktigorsak är att arbetsmarknaden inte har tillräckligt utbudoch att kompletterande arbetsmarknader saknas inomdagspendlingsrestid.Robertsfors har under senare år fått förbättrad sysselsättningför kvinnor genom ökat pendlingsutbyte med Umeå.Det samlade underskottet av arbetstillfällen för kvinnorär större än vad som framgår från den offentliga statistiken,eftersom de kommuner som har låga förvärvsfrekvenserför kvinnor dessutom vanligen har ackumuleradekvinnounderskott p.g.a. utflyttning. (I sin tur har dettamedfört födelseunderskott för dessa kommuner).För män har de norrländska industrikommunerna sedandecennier haft goda förvärvsfrekvenser under högkonjunkturberoende på det avsevärda industriinnehållet.Näringslivsstrukturen förändrats fortlöpande i helalandet. Universitetskommuner som Umeå har numerasärskilt höga förvärvsfrekvenser även för män beroendepå differentierad arbetsmarknad och expansion främstinom universitetet samt inom privata tjänstenäringar.Förvärvsfrekvensen för män har samtidigt ofta sjunkiti industrikommunerna beroende på rationalisering ärinom industrin och på kommunikationsmässigt otillräckligaförutsättningar för differentiering av näringslivetoch för pendling till kompletterande arbetsmarknader.Umeå och Skellefteå ligger högt i förvärvsfrekvens förmän, medan Luleå, Piteå och Boden ligger under rikssnitt.Bättre dagspendlingsmöjligheter skulle ge bättre balanseringav arbetsmarknaderna. Dessutom skulle bättrearbetspendling ge bättre möjligheter till rekrytering avspetskompetenser, vilket ytterligare skulle stärka näringslivsutvecklingenArbetspendlingRegionförstoring skapar förutsättningar för att motverkaden negativa befolkningstrenden för de mindre orternalängs norrlandskusten. Norrlandskustens orter liggerdessutom på ett lämpligt avstånd från varandra för effektivpersontrafik.Med utvecklade pendlingsmöjligheter underlättas förutsättningarnaatt arbeta på större avstånd från hemmetutan att behöva flytta. Detta gör det enklare att effektivtknyta samman arbetskraft och arbetstillfällen. Särskiltbetydelsefullt är detta för orter som inte är kommuncentra,t.ex. Burträsk och Byske.SamhällsserviceSpecialistsjukvård är en form av samhällsservice, som avekonomiska och kvalitetsskäl behöver koncentreras tillett fåtal orter. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlandoch Jämtland betjänas därför av Universitetssjukhuset iUmeå, länssjukhus samt av länsdelssjukhus.Norrbotten har satsat på ett nytt länssjukhus i Sunderbynmellan Boden och Luleå. Sjukhuset har lagts nära järnvägenoch en järnvägsstation har byggts får ökad tillgänglighetbåde för arbetskraft och besökande.Företag, kommuner och andra offentliga funktioner ochorganisationer behöver god tillgänglighet till länsserviceav olika slag. Denna finns i all huvudsak i länscentra, iform av länsstyrelse, länsarbetsnämnd, landsting etc.Tillgången till ”kunskapsföretag” av olika slag är en annanviktig faktor för en region. Företag av detta slag, t.ex.konsultföretag med olika inriktningar, finns främst i länsochutbildningscentra. Dessa förtag har dessutom ofta eninternationell marknad.



Utbildningsnivån för män och kvinnor 

 

Källa Trafikverket JU 160 

Presentatör
Presentationsanteckningar
3.5 KompetensförsörjningUtbud av högre utbildningStråket Umeå-Luleå har tre universitet - två i Umeå (Umeåuniversitet och Sveriges Lantbruksuniversitet) och ett teknisktinriktat i Luleå. Det högre utbildningsutbudet i norra Norrlandär relativt välutbyggt även utanför universitetsstäderna Umeåoch Luleå, se figur 3.5.3. Luleå Tekniska universitet har tre filialer,Musikhögskolan i Piteå, Träinriktningen i Skellefteå samtRymdprogrammet i Kiruna.UtbildningsnivåUniversitetsorterna har god kompetensförsörjning med högreutbildade. Detta hänger dels samman med att högre utbildninginnefattar många tjänster för högutbildade. Dels beror det på attdet är lättare att rekrytera högre utbildade till orter med högreutbildning eller högre utbildning inom rimligt dagspendlingsavstånd.Andelen högre utbildade i kommunerna utanför utbildningsorternaär särskilt låga för män, medan kvinnor har något högreandelar, se figur 3.5.1 och 3.5.2. I dessa orter är det dessutomfrämst sysselsatta inom utbildning och vård som har högreutbildning. Den ofta exportintensiva tillverkningsindustrinalltför låga andelar högre utbildade. Detta är ett systemproblemsom är angeläget att överbrygga för att långsiktigt kunna vidmakthålladen internationella konkurrenskraften och därmedregionens höga nettoexportvärden.Rekrytering till högre utbildningGeografisk närhet, i synnerhet dagspendlingsrestid, har strategisktbetydelse för valet av högre studier. Absoluta merpartenungdomar utan studietradition i hemmet väljer närmast belägnahögskola eller universitet. Många avstår från att studera ifallhögskoleutbildning inte är möjligt att förena med dagpendlingåtminstone första utbildningåret. Även för fortbildningsstuderande,som ofta har bindningar till familj och bostad, ärdagspendlingstillgänglighet till högre utbildning betydelsefull.Rekrytering till arbetslivetVid rekrytering från högre utbildning till näringsliv och offentligsektor har samspelet mellan arbetsmarknaderna storbetydelse. I avskilda arbetsmarknader mellan de tyngre utbildningsorterna,har det genom åren varit svårare att rekryterahögre utbildade.För att två personer i ett hushåll ska kunna få arbete någorlundasamtidigt är det betydelsefullt att arbetsmarknaderna ärtillräckligt stora, eller att kommunikationer medger samspelandearbetsmarknader.Förbättrade kommunikationer har dessutom stor betydelse församspel och samverkan mellan universitets- och högskoleenheter,vilket förbättrar både resursutnyttjandet och kvalitet.



Persontrafik i framtiden 



Persontrafik i framtiden 



Norrbotniabanan
innebär 

möjligheter 



Persontrafik i framtiden 



 
• Visionen Luleå-Oulu tre timmar, 340 000 människor 
• Kvarstående frågor att lösa  

- Finansiering och fordon 
- Kalix och Haparanda station 
- Finland Intresse utvecklad gränstrafik, elektrifiering 

• 2014/15? 
  
 
 
 

 

Luleå-Oulu 
3 timmar 



Haparandaprojektet 



 



Haparandaprojektet 
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