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Inledning 

De a är det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbo ens län år 2016‐2019. 

Ansatsen inför det nya programmet har varit a  förfina och uppdatera målen och åtgärderna 

samt uppdatera nulägesbeskrivningen. Precis som förra gången ville vi ha delak ghet och 

transparens i framtagningen och skapa nya kontakter med parter som har betydelse för och 

berörs av kollek vtrafiken. Vad gäller innehållet så var målet a  det skulle uppfylla 

lags ningens krav och a  ta fram e  genomarbetat och väl förankrat program. 

 

Vi är medvetna om a  programmet aldrig kan uppfylla alla tänkbara förväntningar. Det är 

vik gt a  dokumentet är förankrat, det vill säga u rycker en verklig poli sk vilja, styr arbetet 

på tjänstemannanivå på e  lämpligt sä  och överlag systema serar planeringen av regionens 

kollek vtrafik. Det ska vara e  dokument som både poli ker och tjänstemän kon nuerligt går 

llbaka ll under dsperioden, när den dagliga verksamheten läggs upp.  

 

Stort tack ll alla samrådsparter, som gjort en ovärderlig insats under samråds den.  

 

De a trafikförsörjningsprogram har antagits den 23 mars 2016 i Förbundsfullmäk ge.  

 

Se begreppsförklaringar i Bilaga 2.  

 

 Foto: Johan Gunséus 

 

Fakta Kollek vtrafikmyndigheten i Västerbo ens län, Region Västerbo en 

Den 1 januari 2012 trädde den nya kollek vtrafiklagen i kra  och då inrä ades även nya 

kollek vtrafikmyndigheter i varje län runt om i landet. De nya myndigheterna har ansvar för 

kollek vtrafiken i länen. De har ll uppgi  bland annat a  ta fram regionala 

trafikförsörjningsprogram där vision, mål och åtgärder för länets kollek vtrafik beskrivs.  
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. Programmets sy e och avgränsningar 

Trafikförsörjningsprogrammet är länets strategiska plan för den regionala 

kollek vtrafiken. Den uppfyller flera funk oner. Även om innehållet styrs av en lag och 

det finns vägledningar för struktur och innehåll så varierar 

trafikförsörjningsprogrammens funk on och innehåll mellan länen.  

 

I Västerbo en ligger planering av och budget för kollek vtrafiken i huvudsak hos 

kommunerna (för den inomkommunala trafiken) och hos Lands nget (för 

mellankommunal trafik, det vill säga stomlinjer och kostnaden för tågtrafik). Därutöver 

finns viss kommersiell trafik. Kommunerna och Lands nget beställer kollek vtrafik hos 

Kollek vtrafikmyndigheten, som vid behov tar beslut om trafikplikt och ger Länstrafiken 

uppdraget a  upphandla eller göra justeringar inom befintligt avtal. Det innebär a  

kommunerna och Lands nget själva har planer för sin kollek vtrafik, och 

trafikförsörjningsprogrammet behöver förhålla sig ll dessa planer. Trots a  kommuner 

och lands ng själva planerar sin trafik så har Trafikförsörjningsprogrammet följande 

funk oner i Västerbo en:  

 

 Vara en övergripande strategi som tar avstamp i kommunernas och Lands ngets 

kollek vtrafikplaner eller motsvarande. 

 Poli sk styrning i form av vision, mål och övergripande åtgärder, för a  strukturera 

Kollek vtrafikmyndighetens och samarbetsparters arbete för kollek vtrafikens 

utveckling på regional nivå.  

 Informa on ll medborgare, kollek vtrafikföretag och övriga om vilken upphandlad och 

kommersiell kollek vtrafik som finns idag och vilken trafik som kan tänkas upphandlas i 

fram den. De a för transparens mot medborgare och mot kollek vtrafikföretag som 

planerar starta upp kommersiell kollek vtrafik.   

 Beslut om trafikplikt ska kunna härledas i programmet. Programmet är e  verktyg för a  

långsik gt planera trafikplikt och upphandling, och ökar förutsägbarheten i 

Kollek vtrafikmyndighetens, kommuners och lands ngs agerande. 

 Programmet har en tyngdpunkt på den regionala kollek vtrafiken i lagens mening, det 

vill säga på all kollek vtrafik där resandet domineras av vardagsresande, inklusive 

tätortstrafik, kommersiell trafik, anropsstyrd trafik och taxi. Interregional kollek vtrafik 

såsom na åg, flyg, färja Umeå‐Vasa, bussar och dagtåg ll Stockholm, behandlas också 

e ersom regional och interregional kollek vtrafik llsammans bildar e  helhetsutbud för 

resenären. Det behövs anslutningar med den regionala och lokala kollek vtrafiken ll 

och från resecentrum och bussta oner. Den interregionala kollek vtrafiken matar in 

resenärer i den regionala kollek vtrafiken, och har betydelse för a  nå våra övergripande 

kollek vtrafikmål. Dessutom fungerar den interregionala kollek vtrafiken som regional 

kollek vtrafik på vissa delsträckor.  

 

Programmet fokuserar på åtgärder perioden 2016‐2019, men vision och mål sy ar även 

längre fram i d.  
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. Arbetsprocess 

Tidigt samråd inför revidering hölls under våren 2015, med e  digt samrådsmöte med 

46 deltagare den 12 maj 2015. Under det diga samrådet användes det gällande 

trafikförsörjningsprogrammet som e  diskussionsunderlag. Organisa oner gavs 

möjlighet ll enskilt, digt samråd, vilket också skedde i två fall våren 2015. Under 

sommaren och hösten arbetades e  förslag ll remissversion fram av tjänstemännen. 

Kollek vtrafikutsko et beslutade a  skicka ut remissen den 10 september 2015. 

Remisskonferens anordnades 15 september 2015. Remiss den var 10 september ll 20 

december 2015. Tjugosex y randen på remissen kom in och synpunkterna 

sammanställdes i en tabell. U från y randen och avvägningar sammanställdes e  förslag 

ll trafikförsörjningsprogram. Den 11 februari 2016 beslutade Kollek vtrafikutsko et vid 

Region Västerbo en om förslaget ll ny  program, den 16 februari fa ade 

Regionstyrelsen beslut och slutgil gt beslutades det nya regionala 

trafikförsörjningsprogrammet i Förbundsfullmäk ge den 23 mars 2016. 

 

Samråd hölls med följande parter: 

 

 Representanter för kollek vtrafikföretag, besöksnäring, handikapporganisa oner, 

pensionärsorganisa oner, fackförbund, Hela Sverige ska leva, Trafikverket, Länsstyrelsen, 

kommuner, lands ng, Länstrafiken den 12 maj 2015 vid Vindelns folkhögskola  

 Kollek vtrafikföretag verksamt i Västerbo en, enskilt digt samråd den 27 maj 2015 

 Inlandsbanan AB enskilt digt samråd den 27 maj 2015 

 Samråd med grannlänens kollek vtrafikmyndigheter 17 september 2015 

 Representanter för kollek vtrafikföretag, besöksnäring, handikapporganisa oner, 

fackförbund, Hela Sverige ska leva, byaförening, Trafikverket, kommuner, lands ng, 

taxirörelsen och handelskammaren, den 15 september i MB‐huset i Lycksele.  

 

Dessa är vik ga samarbetsparters för Kollek vtrafikmyndigheten även i det löpande 

arbetet. Framöver kan samarbete och samråd utvecklas och breddas, inom ramen för 

kollek vtrafikmyndighetens resurser.                                                                                      

Foto: Ingela Hjulfors Berg 
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. Sammanfa ad nulägesanalys 

Kollek vtrafikens funk on är a  erbjuda mobilitet på e  hållbart sä . Kollek vtrafiken, 

precis som all trafik, har inget egenvärde utan finns ll för a  fly a människor (och varor) 

dit de behövs och där de vill vara, för a  därigenom skapa god livskvalitet, välstånd, 

regional utveckling och så vidare. Dessutom fyller och kommer kollek vtrafiken fylla en 

vik g funk on för a  dessa förfly ningar ska kunna ske och öka på e  effek vt och 

klimatvänligt sä . För a  beskriva nuläget är det därför vik gt a  a dels på hur den 

geografiska llgängligheten har utvecklats, dels på hur kollek vtrafikens marknadsandel 

av det motoriserade resandet har utvecklats. I Bilaga 1 finns en u örlig beskrivning av 

olika delar: kollek vtrafikutbud regionalt och interregionalt, infrastruktur, informa on, 

bilje örsäljning med mera. Här sammanfa as läget u från geografisk llgänglighet och 

marknadsandel.  

 

. . Kollek vtrafikresandet kan öka snabbare 

Utvecklingen av kollek vtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har inte 

utvecklats i den takt som målet i programmet 2012‐2015 förutsa e, men ökat ändå. År 

2015 hade Västerbo en s git i rangordningen och ligger på en femteplats llsammans 

med Jönköpings län. Tyvärr hade andelen sjunkit na onellt med en %‐enhet. Antalet 

resor ökade med cirka två respek ve cirka tre procent per år mellan 2013 och 2015, 

vilket är mindre än den genomsni liga ökningstakt som krävs för a  uppnå målet i de a 

program. Det beror framför allt på a  medan antalet resor i tätortstrafiken i Umeå ökat 

kra igt, så har resandet i Norrtågstrafiken minskat på grund av has ghetssänkningarna 

och neddragningarna mellan Umeå och Luleå, och a  trafikomläggningen och utökningen 

i Skelle eå tätort le  ll en resandeökning som dock inte kan fångas upp av sta s ken 

e ersom många resor som innefa at byte i centrum (två resor) nu kan göras utan byte 

(en resa).   

 

Dock finns det mycket som kan leda ll a  resandemängderna kommer ikapp: fortsa  

resandeökning i Umeå tätort, a  resandet tar ny fart i Skelle eå tätort, stabiliserad 

regional tågtrafik och den möjlighet som ny operatör i Norrtågstrafiken innebär. 

Regionbussresandet ökade dessutom något 2014‐2015. I nuläget finns det många 

styrkor, men många arbetsområden återstår både i tågtrafiken, infrastrukturen, 

regionbusstrafiken och tätortstrafiken och i olika delar av dessa.  

 

Antalet kollek vtrafikresor i Västerbo en ökar hela den, men kollek vtrafikresandet 

ökar inte så mycket snabbare än resandet totalt se . Befolkningen i Västerbo en har 

ökat med 2,5 % sedan 2006. Antalet resor i kollek vtrafiken har ökat med 30 procent 

2006‐2015. U från resvaneundersökningarna har det totala resandet, alla färdsä , mä  i 

färdlängd per år ökat med cirka 20 % under ungefär samma period. Resandet med allmän 

kollek vtrafik har, i färdlängd mä , mer än fördubblats. Men ökningen i total färdlängd 

bestod ll största delen av en ökning av Annat färdsä , som sannolikt domineras av 

flygresor. Färdlängden med privatbil har fak skt minskat i Västerbo en. Det faktum a  

antalet kollek vtrafikresor ökat med 14 % i Västerbo en 2010‐2015 men 

marknadsandelen under samma period ökat endast från cirka 12 procentenheter ll cirka 

14 procentenheter kan därför inte kan förklaras med a  bilresandet skulle ha ökat i 

Västerbo en, utan snarare med a  flygresandet ökat.  
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Nöjdheten bland regelbundna resenärer med senaste resan sjönk något från a  ha varit 

mycket god, medan nöjdheten bland allmänheten höjdes något mellan 2014 och 2015. 

 

Snabbast ökar antalet kollek vtrafikresenärer i tätortstrafiken i Umeå, där antalet 

resenärer passerade 7 miljoner år 2015. Det är en 55 % ökning jämfört med 2006 och 

utgör mer än häl en av det totala antalet kollek vtrafikresor i Västerbo en. Under 

samma d ökade befolkningen i kommunen med cirka 9 %. I Skelle eå kommun har 

befolkningen ökat med två promille under perioden, och resandet i tätortstrafiken har 

mer än fördubblats, om än från en mycket lägre nivå än i Umeå. Under samma d har 

centralorten inte ökat i befolkning mer än kommunen i genomsni , så invånarna i 

centralorten har ökat si  kollek vtrafikresande.  

 

Tågtrafiken bidrar också mycket ll resandeökningarna, men den regionala tågtrafiken 

kommer av naturliga skäl inte bidra lika starkt ll ökningen av antalet resor i 

kollek vtrafiken som tätortstrafiken, e ersom en stor del av tågresandet är så kallade 

sällanresenärer. Men det är rela vt långa resor, och därför har det stor betydelse för 

klimatet när resorna sker med tåg istället för bil.  

 

Se  ll kollek vtrafiken i sig ser alltså utvecklingen posi v ut, men den kompenserar inte 

llräckligt för ökningen av det totala transportarbetet. För a  kollek vtrafiken kra igt 

ska bidra ll minskade klimatgasutsläpp är det nödvändigt a  ökningen av det 

motoriserade transportarbetet i Västerbo en, och mer där ll, sugs upp av 

kollek vtrafiken. E  första steg i Västerbo en är dock a  uppnå en betydligt ökad 

marknadsandel av det motoriserade resandet, och a  vi sä er e  högt mål u från våra 

förutsä ningar idag och u från Sveriges klimatmål.  

 

 

. . Utbudet förbä ras totalt se , men inte för alla 

Ansvarsfördelningen i Västerbo en, där kommuner och lands ng beställer och 

finansierar den trafik de vill ha via kollek vtrafikmyndigheten kommer e er färskt beslut 

finnas kvar lls vidare, snarare än e  ska eväxlingssystem där kollek vtrafik‐

myndigheten både finansierar och låter Länstrafiken upphandla trafiken. Det innebär a  

de stora trafikutökningar som kan behövas för a  uppnå målen, beslutas i kommuner 

och lands ng.  
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Figur 1. Stomlinjer och regional tågtrafik i Västerbotten 2015. Karta: Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län. Se bilaga 10 för kartor över inomkommunal trafik.  

 

Kollek vtrafikutbudet har förbä rats på många håll under 2010‐talet, framför allt i 

tätortstrafiken och tågtrafiken, men det har också ske  försämringar för en del resenärer 

då tågtrafiken medfört mindre regionbusstrafik på E4 och E12, och tätortstrafiken i 

Lycksele upphörde 2014. Tätortstrafiken i Skelle eå utökades och lades om hösten 2014. 

I många kommuner har inomkommunal busstrafik delvis gjorts om ll skolskjuts och 

ringbilar (anropstyrd trafik) av ekonomiska skäl och på grund av låga resandemängder. 

Totalt se  förbä rades utbudet åtminstone se  ll antalet utbudskilometer i 

kollek vtrafiken, som ökade med 18 % mellan 2011 och 2014. I riket i genomsni  var 

ökningen 6 %. I dagsläget saknar Västerbo en redskap för analyser av geografisk 

llgänglighet mellan olika vik ga platser med kollek vtrafiken, men planen är a  påbörja 

sådana analyser och kunna redovisa mål och analyser av t.ex. hur stor andel av 

befolkningen har en viss maximal res d ll kommuncentrum eller regionalt centrum.  

 

. . Tågtrafiken stabiliseras 

Norrtågtrafiken har sedan starten 2010 ha  e  kra igt ökat resande på de fyra nya 

tåglinjerna i Västerbo en. De senaste åren har resandeökningen ma ats av, men 

fortsä er. Bäst går Norrtågstrafiken Umeå‐Sundsvall och Umeå‐Vännäs. Flera olika 

aktörer som är engagerade i Norrtågtrafiken har arbetat systema skt för a  komma ll 

rä a med de problem som funnits framför allt vinter d, och under vintern 2015/2016 

kan tågtrafiken beskrivas som stabil. Vissa delsträckor på Botniabanan har överfulla tåg i 

rusnings d. Det tyder på en poten al ll resandeökning, om utbudet kunde förbä ras 

och marknadsföras y erligare. Det är av finansiella och tekniska skäl komplicerat a  

skapa fler avgångar i rusnings d på Botniabanan. Det är en resandepoten al som tyvärr 
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går förlorad, då en del resenärer tar privatbilen för a  slippa stå på tåget, och 

reseupplevelsen överlag inte är den bästa i e  överfullt tåg.  På sikt borde de a inte få 

hindra poten aler från a  lösas in, e ersom det är vik gt a  just de stora 

resandevolymerna i rusnings d styrs ll hållbara färdsä  för a  uppnå klimatmålen.  

 

Figur 2. Regional dagtågtrafik och dagförbindelser med nattåg, i Västerbotten 2015. Dubbelturer, 

vardag, lördag och helg sammanlagt. Karta: Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län.  

 

Sommaren 2016 blir det en ny operatör för trafiken som har en u alad målsä ning a  

locka fler resenärer. SJ:s snabbtågtrafik mellan Umeå och Stockholm som funnits i några 

år fungerar också som regional tågtrafik mellan bland annat Umeå, Örnsköldsvik och 

Sundsvall men stannar på färre sta oner än Norrtåg. Denna trafik har förbä rat utbudet 

ll resenärerna totalt se , då denna trafik och Norrtågs trafik komple erar varandra i d. 

Tillgänglig sta s k för SJ:s snabbtågtrafik och Norrtågs trafik llsammans visar a  

resandet dag d närmar sig en miljon resande per år. Där ll kommer na ågstrafiken på 

Botniabanan med ca 300 000 resande.  

 

För na ågstrafiken har det inte ske  större förändringar i utbudet, men under hösten 

2015 har det pågå  en diskussion om na ågstrafikens fram d. Na ågen har stor 

betydelse för hållbar llgänglighet mellan Västerbo en och Stockholm. Det är idealiska 

avgångs‐ och ankoms der vid Västerbo ens sta oner och det finns flera fördelar 

jämfört med flygresa. Tågstrafiken har få  en större regional roll när resenärer från 

indragna turer med Norrtåg Umeå‐Luleå har hänvisats ll si platserna på na åg mellan 

Stockholm och Luleå.  

 

E  problem – och en möjlighet ‐ för tågtrafiken är infrastrukturen. Norrbotniabanan 

kommer kra igt a  förkorta res derna mellan orterna bland annat Umeå och Skelle eå, 

och senare ll Piteå och Luleå. Norrbotniabanan kommer a  stärka kollek vtrafikens 

konkurrenskra  jämfört med privatbil e er E4 och förbä ra kollek vtrafikens 

marknadsandel. Det e ersa a underhållet av Stambanan har le  ll 
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has ghetssänkningar och orimliga res der mellan Umeå och Luleå. Botniabanan fungerar 

rela vt bra, ll och från Lycksele har det funnits kapacitetsproblem. Det finns flera 

förslag för Tvärbanan för a  komma llrä a med problemen som tyvärr inte genomförts 

än.  

 

. . Tätortstrafiken växer 

Tätortstrafiken ökar i antal resande och utbud, och det har funnits en god vilja i Umeå 

och Skelle eå för trafikutökningar. En kra ig minskning av biltrafik ll förmån för 

kollek vtrafik och andra hållbara färdsä  kräver även bilbegränsande åtgärder. Exempel 

på åtgärder är prioritering av busstrafik framför privatbilstrafik både i trafikstyrning och 

markanvändning, begränsningar av biltrafik och parkering i centrum, enkla byten mellan 

olika kollek vtrafikslag, bebyggelseförtätning och stadsläkning e er kollek vtrafikstråk 

och a  undvika externa handelscentrum och andra större målpunkter där 

kollek vtrafiken har svårt a  konkurrera. Både Umeå och Skelle eå kommuner har 

arbetat strategiskt med trafikfrågor i centralorten inklusive kollek vtrafik. I Umeå finns 

e  förslag ll kollek vtrafikstrategi som eventuellt kommer inkluderas i en aktualisering 

av fördjupad översiktsplan. I Skelle eå pågår arbete med fördjupad översiktsplan för 

centrala staden där det ingår en trafiksystemlösning. Den fördjupade översiktsplanen hör 

ihop med andra stora projekt som trafikstrategi och resecentrum. Förslagen har en tydlig 

prioritering av kollek vtrafik och andra hållbara färdsä  jämfört med privatbil, så om 

planerna antas och genomförs, finns goda förutsä ningar för kra igt ökad 

marknadsandel för kollek vtrafiken i Västerbo en.  

 

. . Regionbusstrafiken ökar något och utvecklas 

Resandet i regionbusstrafiken har ökat något 2014‐2015, men under längre d varit 

stabilt beaktat befolkningsminskning i många kommuner, årskullar och a  viss 

regiontrafik har gjorts om ll tätortstrafik. Kundnöjdheten och allmänhetens nöjdhet är 

god. Det har ske  och arbetas med många förbä ringar som kan öka 

regionbusstrafikresandet framöver. När det gäller regionbusstrafiken finns en ambi on 

a  erbjuda fler avgångar istället för a  sä a in förstärkningsfordon på de avgångar där 

resenärerna inte ryms i en buss. Det ökar valfriheten och gör kollek vtrafiken 

a rak vare. En ny poten al och e  argument för gränsöverskridande trafik är en ny 

storflygplats i Mo i Norge. E er svag lönsamhet i bussgodsverksamheten kommer 

bilje örsäljningen vid vissa bussta oner a  försvinna, vilket ställer krav på nya sä  a  

sälja bilje er.  Nya betalmöjligheter och digitala informa onskanaler har införts, och 

informa on i real d om var bussen befinner sig kommer inom kort komma alla länsbor 

ll del. Sedan flera år finns en na onell reseplanerare och bilje shop på Internet, 

Resrobot, där resor med buss och tåg i hela landet kan köpas på samma bilje . 

Länstrafikens telefonkundtjänst har förlängt öppe derna, och informa onen ll 

resenärerna har förbä rats bland annat i form av en SMS‐tjänst. Nya produkter kommer 

kunna införas när själva korten byts ut och det kommer bli tydligare och enklare a  resa 

över länsgräns. Sedan några år llbaka har många hållplatser i länet förfallit, och 

Länstrafiken har tagit en samordnande roll för hållplatser och resecentrum för a  

förbä ra hållplatsmiljöerna i Västerbo en. Under 2016 kommer Länstrafiken a  börja 

med förarcer fiering.  
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. . Färjan över Kvarken – en poten al 

Färjan över Kvarken har ha  mycket posi v resandeutveckling och arbetet med ny färja 

fortskrider. De a har stor betydelse för hållbart resande ll och från Västerbo en, 

innebär ökat utbyte mellan regionerna, ställer krav på transporter vidare i Västerbo en 

och är en poten al också för kollek vtrafikens resandeutveckling. 

 

. . Arbetspendlingens pulsådror 

Det bör också finnas en stor poten al a  öka kollek vtrafikens marknadsandel av 

arbetspendlingen mellan tätorter där det är stor arbetspendling. Därutöver så kan 

arbetspendlingen underlä as genom utvecklad kollek vtrafik, så dagens pendlingssiffror 

ska inte ensamma få styra satsningar i kollek vtrafik. Till exempel de två största 

kommunerna i länet Umeå och Skelle eå skulle kunna få en betydligt större 

arbetspendling med tågtrafik, förkortad res d och bekvämlighet. Redan idag är 

arbetspendlingen mellan kommunerna större än eller i paritet med pendlingen mellan 

kommunerna Umeå och Örnsköldsvik. Det finns några tätortsrela oner där det är 

betydligt högre pendlarmängder än i övriga, och där det skulle kunna finnas underlag för 

ännu bä re kollek vtrafikutbud och mer kollek vtrafikresande på privatbilarnas 

bekostnad. Om exempelvis 50 % av pendlarna i e  stråk med 2000 pendlare åker 

kollek vtrafik häl en av årets arbetsdagar, blir det cirka 150 000 pås gningar per år. 

Stråket mellan Skelle eå tätort och Skelle ehamn/Ursviken/Bergsbyn är det överlägset 

starkaste totalt se , totalt nästan 3000 pendlare i båda riktningarna totalt 2012. I stråket 

mellan Umeå och Holmsund/Obbola pendlar något färre, 2700 ungefär totalt i båda 

riktningarna. Övriga stråk i Västerbo en har betydligt färre pendlare: Umeå‐Sävar‐Umeå 

(1030) är något större än Umeå‐Vännäs‐Umeå (875). Se fler värden i bilaga 1. Mellan 

tätorten Umeå och tätorten Skelle eå var det betydligt färre, 431 pendlare 2012, vilket 

är förståeligt med det långa dsavståndet. Pendlingen ll och från grannlänens tätorter 

är y erligare e  snäpp lägre, t.ex. Örnsköldsvik‐Umeå‐Örnsköldsvik med 300 pendlare 

(siffran bör dock vara betydligt högre idag) och Piteå‐Skelle eå‐Piteå med 123 pendlare. 

Det finns en reserela on med hög pendling se  ll invånarantal Stensele‐Storuman‐

Stensele på plats med 181 pendlare. 

 

. . Många bäckar små 

De möjligheter som trots allt finns a  utveckla kollek vtrafik i glesare delar av länet, har 

inte tagits ll vara än. Även bygder där resandeunderlaget inte mo verar linjer med 

helstora bussar kan bidra ll ökad marknadsandel för kollek vtrafiken i Västerbo en. 

Människorna har behov av en grundläggande llgänglighet med kollek vtrafik även om 

bilen kommer spela en vik g roll på glesbygden under överskådlig fram d. Ak viteter 

pågår när det gäller pendlarparkering i byar och anropstyrd trafik (ringbilstrafik) och även 

ak viteter för förbä rade hållplatsmiljöer i glesbygd. Trafikverket har påbörjat e  arbete 

med en guide för trafikplanering på landsbygden. I och med de a, och det nya 

analysverktyget Norrkoll, kommer det finnas bä re verktyg för a  arbeta med 

kollek vtrafik i glesbygd.  
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. Vision och värdegrund regionalt 

 

En vision är e  önskat llstånd i 

fram den. Innebörden i visionen och 

förutsä ningarna för a  bidra ll visionen 

varierar mellan olika länsdelar.  

 

Människors varierande resebehov och 

samhällets behov u rycks i denna vision. 

När mål, som behandlas i nästa kapitel 

uppfylls, tar vi oss närmare visionen.  

 

Visionen grundar sig på det så kallade 

fördubblingsprojektets na onella vision 

a  kollek vtrafiken är en självklar del av 

resandet i e  hållbart samhälle.  

 

Visionen är: 

 

Kollek vtrafiken –  
en självklar del av resandet 
i e  hållbart Västerbo en 
 

 

 

 

Foto: Johan Gunséus 
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. Mål och åtgärder för den regionala 
kollek vtrafiken 

. . Na onella, regionala och lokala mål a  förhålla sig ll 

Det finns en stor mängd na onella och regionala mål som kollek vtrafiken i Västerbo en 

kan och bör bidra ll a  uppfylla. De kanske mest centrala samhällsmålen för 

kollek vtrafiken gäller klimat, miljö, regionförstoring, geografisk llgänglighet och 

människors mobilitet. Kollek vtrafiken pekas ut som en mycket vik g funk on för a  

göra regionerna större och öka llgängligheten mellan olika platser på e  ekologiskt 

hållbart sä . När det gäller social hållbarhet så har kollek vtrafiken stor betydelse för 

mobiliteten hos människor med olika funk onsnedsä ningar. En redovisning av de mest 

relevanta na onella målen inom klimat, miljö, transpor örsörjning och llgänglighet för 

personer med funk onsnedsä ning redovisas i bilaga 9. Mål och åtgärder i 

trafikförsörjningsprogrammet u rycker Västerbo ens åtaganden inom kollek vtrafikens 

område för a  bidra ll de ovan nämnda målsä ningarna.  

 

Den statliga myndighet vars överväganden har störst betydelse för kollek vtrafiken 

regionalt i Västerbo en är Trafikverket. Trafikverket svarar för långsik g planering av 

transportsystemet. Trafikverket ansvarar också för byggande, dri  och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tar fram den na onella planen för 

transpor nfrastruktur i samverkan med landets regionala aktörer och u från de 

transportpoli ska målen som beskrivs i Bilaga 9. Den na onella infrastrukturplanen 

innehåller insatser av avgörande betydelse för kollek vtrafikens genomförande och 

utveckling.  

 

Västerbo en har flera strategier och program som angränsar ll det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Region Västerbo en ansvarar för samordningen av den 

långsik ga infrastrukturplaneringen i regionen, bland annat genom Länstransportplanen. 

Genom a  Region Västerbo en ansvarar för både den regionala infrastrukturplaneringen 

och för planering och genomförande av kollek vtrafiken finns goda förutsä ningar för 

bä re gränsdragning och samordning.  

 

Trafikförsörjningsprogrammet ska enligt lag bl.a. innehålla mål för den regionala 

kollek vtrafiken, behovet av regional kollek vtrafik i länet, åtgärder för a  skydda 

miljön, dsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollek vtrafik med hänsyn ll 

behov hos personer med funk onsnedsä ning. Länstransportplan upprä as enligt 

förordning med hänsyn ll de samlade transportbehoven inom en region och är en plan 

ll ledning vid fördelning av statliga medel ll exempel för investeringar och 

förbä ringsåtgärder i statliga vägar, i väg‐ och gatuanläggningar för regional 

kollek vtrafik, spåranläggningar för regional kollek vtrafik, sta oner, terminaler, 

vänthallar, hållplatser, åtgärder för ökad llgänglighet för funk onshindrade resenärer i 

kollek vtrafiken och åtgärder som kan påverka transporte erfrågan och val av 

transportsä . Genom Länstransportplanen beslutar Region Västerbo en alltså om 

prioriteringen av investeringar i den regionala infrastrukturen. Insatserna i 

infrastrukturplanen är i många fall avgörande för a  kollek vtrafiken ska kunna utvecklas 

i linje med målen i trafikförsörjningsprogrammet.  
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I den regionala utvecklingsstrategin finns visionen Från kust ll äll en a rak v region, 

och en delstrategi är En llgänglig och utåtriktad region.  Den Regionala 

utvecklingsstrategin är överordnad både trafikförsörjningsprogrammet och 

Länstransportplanen. Mål och åtgärder i de a trafikförsörjningsprogram svarar väl mot 

regionala utvecklingsstrategin, och de delstrategier och åtgärder som programmet svara 

på listas i Bilaga 8.  

 

 

Västerbo ens utveckling skapas lokalt, men stärks av en regional samverkan. 

Västerbo ens utveckling fastställs i de 15 strategiska dokument som var och en av 

kommunerna tar fram, de kommunala översiktsplanerna, i vissa kommuner även lokala 

utvecklingsplaner. Kommunerna ska enligt plan‐ och bygglagen samråda med Region 

Västerbo en när förslag ll översiktsplan upprä as eller när ändringar i planen görs. 

Genom ansvaret för gator och resecentrum kan kommunerna påverka kollek vtrafikens 

framkomlighet. Det är också kommunerna som har det största inflytandet på 

investeringar i, och u ormning av, den fysiska miljön. Kommunerna och lands nget tar 

årligen fram kollek vtrafikplaner med målsä ningar och åtgärder för trafiken. De 

redovisas i Bilaga 12. Skelle eå och Umeå har också handlingsplaner för lu kvalitet, där 

åtgärder inom kollek vtrafiken och biltrafiken är vik ga inslag. Kommunerna kan via 

Länstransportplanen få statliga bidrag ll investeringar i gator och terminaler. 

 

. . Mål och åtgärder 

Målen u rycker det vi vill nå, oberoende vilka medel vi väljer för a  nå dem. För a  

tydliggöra avvägningar mellan mål som är delvis i konflikt med varandra samt för a  

indikera hur målen kommer a  kunna nås, har Västerbo en valt a  ha med 

övergripande åtgärder.   

 

Det finns mätbara och dssa a mål samt e ersträvansmål i programmet. Tidsbestämda 

mål sy ar på år 2020 e ersom de a är e  årtal som förekommer bland annat inom 
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arbetet för llgänglighetsanpassning av kollek vtrafiken. Åtgärderna ska genomföras 

fram ll år 2019 för a  nå målen. Förutsä ningarna a  bidra ll målen varierar mellan 

olika länsdelar. För a  nå målen genomsni ligt så är det vik gt a  de poten aler som 

finns ny jas maximalt.   

 

I kapitel 8 beskrivs vilka åtgärder som kan innebära direkta kostnader. Som e  led i a  

genomföra dessa åtgärder kommer kostnadsberäkningar och finansieringsalterna v a  

studeras i den mån det är nödvändigt för poli ska beslut. 

 

Jämfört med regionala trafikförsörjningsprogrammet 2012‐2015 innehåller de a 

program 2016‐2019 fler mätbara mål och en mer lä läst struktur har e ersträvats.  

 

. . . Övergripande mål och hur vi når dem 

 

 

De övergripande målen, som svarar främst mot na onella mål inom klimat och regional 

utveckling är: 

 

1) Kollek vtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ökar från 11,9 % år 

2010 ll 18 % år 2020 och 24 % på sikt.  

2) Som e  steg på vägen ökar antalet regionala kollek vtrafikresor från cirka 11 

miljoner år 2011 ll cirka 16 miljoner resor år 2020, en 4 % årlig ökning.1  

3) Den geografiska llgängligheten förbä ras. (E ersträvansmål. E  mätbart  

utvecklas under perioden.)  

4) Öka andelen fordonskilometer i kollek vtrafiken som drivs med förnybara 

drivmedel från cirka 7,1 % år 2013 ll 25 % år 2020.  

 

 

Strategiska ställningstaganden för a  nå övergripande mål: 

 

De strategiska ställningstagandena u rycker Västerbo ens förhållningssä .  

 Ta ansvar för klimatmål och regional utveckling 

 Lös in stora resandepoten aler  

 Fyll lediga si platser 

 Ta vara på landsbygdens och besöksnäringens resandepoten al 

 Tillgängligt för personer med funk onsnedsä ning – bra för alla 

 Bytespunkter är kollek vtrafikens skyl önster 

 Resenären i centrum 

 I samspel med interregional trafik och övrig samhällsplanering  

 Projekt ger hävkra  mot målen 

 Tillkommande kommersiell trafik förbä rar totalutbudet 

 Förnybart – rent och a rak vt 

 Öppet, lyssnande och proak vt 

 

 

 

 

 

                                                 
1 De övergripande målen har justerats nedåt jämfört med programmet 2012‐2015 eftersom 
marknadsandelen hade en dipp 2013 och regionbussresandet inte ökat i önskvärd takt, tågtrafiken 
minskat lite grann och statistiken för Skellefteå tätort inte visar på en ökning.  
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Vik gaste åtgärderna fram  ll 2019 för a  nå övergripande mål (se övriga mål och 

åtgärder längre fram) 

a) Fortsa  förbä rat trafikutbud i tätortstrafiken i Umeå och Skelle eå. E er beslut i 

respek ve kommun.  

b) Förbä rat utbud i  dslägen med outny jad resandepoten al eller fyllda fordon i 

tåg‐ och stomlinjetrafiken.  E er beslut i lands nget.  

c) Fortsa  utveckling av den regionala tågtrafiken samt kopplingen  ll övrig 

kollek vtrafik. 

d) S mulera resandet på rela oner där det finns poten al för ökad beläggning i 

befintlig trafik.  

e) Utveckla bussta oner och resecentrum t.ex. vad gäller enkelt avhjälpta hinder, 

ombyggna oner, aktuell och rä  resenärsinforma on, trygghet, underhåll och 

trivsel, med fokus på prioriterat nät för personer med funk onsnedsä ning. 

f) Förbä ra busshållplatsmiljöerna samt datakvalitet och informa on om 

hållplatsernas lokalisering, användning och utrustning. 

g) U från forskning och dialog med organisa oner och akademi, utveckla den regionala 

kollek vtrafiken för a  anpassa den bä re  ll olika gruppers behov. 

h) Utveckla och tydliggör försäljningskanaler, försäljningsställen och nya produkter. 

Informera om kombinerat bilje köp i Resrobot. 

i) Informa on och marknadsföring, bl.a. testresenärsak viteter. 

j) Insatser för a  öka  llgängligheten  ll besöksmål och styra besökare  ll 

kollek vtrafiken. 

k) Förbä ra informa onen om möjligheten a  starta upp kommersiell trafik  ll t.ex. 

besöksmål under högsäsong. 

l) Öka inslagen av förnybara drivmedel i tätortstrafik och viss regiontrafik. 

m) Utveckla analys av och datainsamling om resande, intäkter, resandeunderlag samt 

resenärers åsikter och preferenser.  

 

 

Foto: Johan Gunseus 
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. . . Mål (se även övergripande mål) 

 

E er varje mål hänvisas med bokstäver ll de åtgärder som kommer bidra ll varje mål.  

 

5) Den regionala kollek vtrafiken bidrar ll god livsmiljö och posi v demografisk 

och ekonomisk utveckling i alla länsdelar. → n p q r s å 

6) Den regionala kollek vtrafiken bidrar ll jämlikhet, mångfald och social 

sammanhållning. → o q r t x y z å                                                                                                                  

7) Ur e  genusperspek v ska kollek vtrafiken vara lika a rak v oavse  kön  

→ g i c 

8) Andelen kunder som är nöjda med senaste resan behålls på minst 86 % ll år 

2020 → a b e f g n i c l n o x y m å  

9) Allmänhetens nöjdhet är minst 58 % ll år 2020 → a b e f g n i c l n o x y m å  

10) Bussbeläggningen ökar från 10,5 % år 2013 ll 12 % år 2020.2 → d i o q 

11) Tågbeläggningen ökar från 12 % år 2013 ll närmare 20 % år 2020. 3 → d i o q 

12) En llfredställande taxiförsörjning i länets kommuncentrum → j n o p q r w y 

13) Behovet av samhällsvik ga resor llgodoses även vid kris och störningar→ u å 

14) Självfinansieringsgrad 50 % år 2020 → e p q r s z 

15) A  Västerbo en är 2020 har e  prioriterat nät (se Figur 3) och prioriterade 

bytespunkter där insatser för fysisk, kommunika v, informa v och social 

llgänglighet med tanke på olika funk onsvaria oner koncentreras och 

matchas. (se även åtgärder) →  e f v w x å 

Nätet omfa ar stomlinjerna i dessa stråk samt vissa inomkommunala 

tätortsnära och ällinjer. Det prioriterade nätets prioriterade bytespunkter är 

följande: 

 Umeå bussta on ‐ Umeå Central 

 Vasaplan: Till/från regionbuss, byten mellan regionbussar och byten 

mellan regionbuss och tätortstrafik. 

 Umeå Östra och bussangöringen vid Norrlands universitetssjukhus, 

koppling mellan dessa och koppling från dessa ll sjukhuset. 

 Skelle eå bussta on 

 Lycksele resecentrum 

 Nordmaling resecentrum 

 Vännäs resecentrum 

 Dorotea bussta on 

 Storumans bussta on 

 Stambanans övriga tågsta oner i Västerbo en 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Uträkning: Beläggningen är kvoten mellan antalet personkilometer och utbudskilometer. Det var 0,1 
%‐enheters ökning mellan 2012 och 2013. Om samma ökningstakt fortsätter varje år 2014‐2020 blir det 
cirka 11,2 % år 2020. Målet sätts dock till 12 %. I dagsläget (2013) är det fyra av 21 län som har 12 % eller 
mer, och 8 län som har 10 % eller mer.  
3 Uträkning: Beläggningen är kvoten mellan antalet personkilometer och vagnkilometer. Det var 1,2 %‐
enheters ökning mellan 2012 och 2013. Om samma ökningstakt fortsätter varje år 2014‐2020 skulle det 
bli cirka 20 %. 20 är ingen hög siffra nationellt. Västernorrland hade 21,2% år 2013.  I tio av de 15 län 
som uppgiften redovisades för 2013 var siffran i spannet 21‐76 %. Beläggning kan öka och minska 
drastiskt. Siffra är överlag inte exakt. Den är en kvot mellan vagnkilometer (utbud) och medelreslängd 
enligt resvaneundersökningen.   
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Figur 3. Prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning. Se bilaga 4 för en större karta, för 

lista på vilka relationer som ingår i nätet och lista på vilka linjer som ingår i nätet.  

 

14) Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i det prioriterade nätet (se 

definition ovan) ska vara 100 % år 2020. → v 

15) Ökad användning av den kollektivtrafik som är relativt tillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning. → e f v w x å 

5.2.3. Åtgärder (se även åtgärder för övergripande mål) 

 

n) Utveckla samt förbättra informationen om anslutningarna från andra färdmedel till 

kollektivtrafiken. 

o) Fortsatt utveckling av upphandlingsverksamheten, t.ex. överväg avtalstyper med 

flexibel fordonsstorlek och som stimulerar resandet  

p) Utveckla utbudet och förenkla användning av anropsstyrd allmän kollektivtrafik i 

kommunerna och länet, utifrån pågående utredning.  

q) Samordna den samhällsbetalda trafiken (ordinarie och särskild kollektivtrafik, olika 

län, finansiärer och så vidare) bättre  

r) Utveckla modeller för att det ska vara fördelaktigt för kommunerna att fortsätta 

transportera elever i allmän kollektivtrafik, öppen för alla resenärer.  

s) Arbeta fortsättningsvis för goda godsleveransmöjligheter med busstrafiken samt 

biljettförsäljning i alla delar av länet.  

t) Vid intresse att bedriva trafik kommersiellt i ett stråk med befintlig eller planerad 

upphandlad trafik, beakta de formulerade målen vid avvägning om beslut om 

trafikplikt ska fattas eller inte. 

u) Krisberedskapsplan inklusive prioriterad trafik för händelse av kris.  
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v) Trafikera fortsa  det prioriterade nätet med fordon med rullstolsplats. Inför 

audiovisuellt hållplatsutrop och utred möjlighet ll rullstolsplatsbokning i 

regionbusstrafiken.  

w) Bygg ut ledsagningstjänst successivt vid de prioriterade bytespunkterna (se lista 

under 5.2.2) 

x) Förbä ra och kvalitetssäkra resenärsinforma on om llgänglighet för personer med 

funk onsnedsä ning samt förbä ra möjligheten a  llgodogöra sig informa on 

oavse  funk onsvaria oner och språkkunskaper (bland annat hemsidor).  

y) Bidra ll yrkesa rak vitet och goda arbetsförhållanden i kollek vtrafikbranschen.  

z) Utveckla taxorna samt analysen av intäkter, både för a  samordna kollek vtrafiken 

med grannlänen och för a  få bä re underlag för prioriteringar.  

å) Utveckla dialogen med dem som berörs av den regionala kollek vtrafiken samt 

kopplingen mellan regional, kommunal, statlig och interna onell utvecklings‐ och 

samhällsplanering. 

 

Foto: Anders Alm 
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. Arbetsmetod och uppföljning 

Insatser av flera olika parter kommer behövas för a  genomföra åtgärderna och uppnå 

målen. Det är naturligt a  Kollek vtrafikmyndigheten llsammans med övriga Region 

Västerbo en samordnar de a arbete regionalt. Myndigheten kommer öka si  arbete i 

projek orm med medfinansiering u från. I dagsläget kan projektmedel inte användas för 

dri  av ll exempel busslinjer på försök, men det kommer förhoppningsvis bli möjligt i 

fram den e ersom många kommuner och lands ng är i ekonomiskt trängda lägen. Där 

det handlar om komplexa åtgärder med flera berörda startas llfälliga arbetsgrupper för 

a  samordna olika insatser för samma åtgärd eller mål. Hur arbetet fortskrider kommer 

rapporteras och diskuteras på en årlig regional kollek vtrafikdag i Västerbo en, dit 

organisa oner, kollek vtrafikföretag, myndigheter, finansiärer med flera bjuds in. 

 

När det gäller utbudet av kollek vtrafik och förnybara bränslen så krävs budget‐ och 

beställningsbeslut från lands ng och berörda kommuner, samt beslut hos 

kollek vtrafikmyndigheten och i förekommande fall ny upphandling av Länstrafiken. När 

det gäller resecentrum och bussta oner är både fas ghetsägare (o a kommunen), 

hyresgäster (kommunen och Bussgods eller Länstrafiken), bussta onsentreprenören, 

Länstrafiken och Trafikverket (tågperronger) berörda. För hållplatsfrågor ansvarar 

kommunerna och Länstrafikens hållplatsansvarige, men Trafikverket bygger hållplatser 

dels i samband med vägprojekt, dels e er beslut av Region Västerbo en. Arbetet med 

a  utveckla den regionala tågtrafiken svarar Norrtåg för och tågoperatören utvecklar 

trafiken inom ramen för tjänstekoncessionen, medan Trafikverket står för bland annat 

beslut om tåglägen och underhåll av infrastruktur. SJ utvecklar sin dagtågtrafik, samma 

gäller Y‐buss vars interregionala trafik också har en regional funk on.    

 

Kollek vtrafikmyndigheten arbetar llsammans med Länstrafiken och 

funk onshinderrörelsen för a  åtgärder för llgänglighet för personer med 

funk onsnedsä ning genomförs av berörda. För marknadsföring i trafiken, informa on, 

bilje system, upphandling med mera ansvarar Länstrafiken för i dialog med 

finansiärerna, kollek vtrafikföretag och taxirörelsen, medan kollek vtrafikmyndigheten 

beslutar om taxor. När det gäller kollek vtrafikforskning så kommer samarbete ske med 

Umeå universitet och eventuella andra universitet. Arbete för llgänglighet ll 

besöksnäringen kan samordnas inom Region Västerbo en där både 

kollek vtrafikmyndigheten och Västerbo ens turism ligger, och kollek vtrafikföretag är 

en vik g samarbetspartner när det gäller kommersiell (säsongs‐)trafik. Arbete med a  

utveckla den anropsstyrda trafiken (ringbilstrafiken) samordnas av lands nget och 

taxirörelsen kommer beröras av de a. Bussgods utvecklar förmedlingen av gods i 

linjetrafik. Analyser, dialog och beredskapsplanering är kollek vtrafikmyndighetens och 

Region Västerbo ens ansvar i huvudsak, och dialogen kräver förstås d och energi från 

alla parter.  
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. Kommersiell trafik – nuläge och fram d 

Frånse  Lapplandspilen och Y‐buss som också uppfyller en viss regional funk on så finns 

det i dagsläget ingen kommersiell busslinjetrafik. Taxitrafiken är flexibel, småskalig, 

kommersiell kollek vtrafik. Inga upphandlade linjer i Västerbo en är lönsamma se  ll 

bilje ntäkter jämfört med trafikkostnader.  

 

Det finns olika skäl ll a  främja llkommande, komple erande regional kommersiell 

trafik i och med a  lagen möjliggör de a. Upphandlad och kommersiell trafik skulle 

kunna förstärka varandras a rak vitet och öka kollek vtrafikens marknadsandel i stråk 

som helhet, vilket redan sker ll exempel på Botniabanan mellan Umeå och Sundsvall. 

Kommersiella linjer skulle kunna fånga upp en del av den resandepoten al som av olika 

skäl inte fångas upp i den upphandlade trafiken. En poten al är säsongsvisa direktbussar 

eller snabbturer ll större besöksmål i länet. 

 

Det finns skäl a  behålla möjligheten för kommuner och lands ng a  fortsä a beställa 

kollek vtrafik, och styra poli skt över den (upphandlade) trafikens egenskaper, även på 

sträckor och der där e  kollek vtrafikföretag skulle kunna tänka sig köra kommersiell 

trafik. Därför kommer kollek vtrafikmyndigheten inte satsa på a  främja kommersiell 

trafik som ersä er befintlig upphandlad trafik, utan satsar istället på a  främja 

llkommande, komple erande kommersiell trafik som ökar totalutbudet ll resenären 

(se åtgärder).  

 

I den mån det skulle finnas intresse a  köra kommersiellt hela, olönsamma linjer med 

både de lönsamma och icke‐lönsamma turerna, och med samma llgänglighet för 

personer med funk onsnedsä ning och samma miljökrav som 

trafikförsörjningsprogrammet ger u ryck för så kan det finnas en inbesparingspoten al 

för finansiären (kommunen eller lands nget) ifall trafikpliktsbeslut inte fa as. E er en 

analys kan andra skäl innebära a  beslut om trafikplikt ändå fa as.  

 

Målsä ningar i de a program, är skäl ll a  subven onera bilje priser och styra poli skt 

över ll exempel llgänglighet, avgångs der och miljöprestanda.  

 

Den trafik som har stort resande och rela vt hög kostnadstäckning är vik g för många 

människor. Kommersiell kollek vtrafik kan upphöra med kort varsel medan ordinarie 

upphandlingar tar flera år i anspråk. Det finns risk för avbro  i samhällsvik g trafik och 

snabba ofördelak ga upphandlingar.  

 

Oavse  beslut om trafikplikt finns det all d möjlighet a  starta upp parallell, 

kommersiell trafik. Anmälan ll Kollek vtrafikmyndigheten behöver göras senast 21 

dagar före trafikstart. Trafiken kan också avslutas e er anmälan om de a senast 21 

dagar innan trafiken upphör. Den kommersiella trafikens egenskaper kan 

kollek vtrafikföretaget styra över fri  inom lagens ramar. Den korta anmälnings den 

möjliggör spontan uppstart av kollek vtrafik, ll exempel inför llfälligt ökad e erfrågan. 

Det finns flera områden a  utreda, bland annat llgången ll kollek vtrafikens 

infrastruktur. E ersom trycket varit svagt, har formerna för llgång ll infrastruktur ännu 

inte utre s särskilt för Västerbo en.  
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. Samhällsny a och finansiering 

Möjligheterna a  uppnå målsä ningen 18 % marknadsandel år 2020, samt övriga 

målsä ningar, beror dels på hur långt pengarna räcker, dels på kostnadsutvecklingen för 

den trafik som redan bedrivs, dels möjligheten a  investera i förbä ringar. Som en del av 

åtgärderna beskrivs hur de stora finansiärerna/beställarna behöver fortsä a satsa på 

utökningar i dslägen som kan bidra mycket ll resandeutvecklingen och 

marknadsandelens utveckling. Dessa beslut fa as dock i de berörda kommunerna och 

lands nget, inte som en del av trafikförsörjningsprogrammet. Projektmedel kan bidra 

mycket ll a  genomföra åtgärder. 

 

Incitamenten a  satsa på kollek vtrafiken är störst i kommuner med tätorter med 

trängsel‐, buller‐ och lu kvalitetsproblem samt utrymmesbrist. Ökad privatbilstrafik 

leder ll ökade kostnader för väg‐ och parkeringsinvesteringar samt vägunderhåll. 

Markvärdet kan vara högt i en växande stad och vägar och parkeringar anses inte all d 

vara det mest effek va sä et a  ny ja högvärdig mark. I städer är dessutom risken a  

överskrida lu kvalitets‐ och bullernormer stor. Kommunala satsningar i kollek vtrafik 

kan ge minskade kommunala kostnader på annat håll och bidra ll posi v 

befolkningsutveckling. Till viss del har även lands ngen incitament för den egna 

organisa onens del a  satsa på den kollek vtrafik lands nget ansvarar för, e ersom 

exempelvis pa en ransporter och rekrytering av personal underlä as av bra 

mellankommunal kollek vtrafik.  

 

Programmet innehåller en stor mängd åtgärder som kan förbä ra trafiken och öka 

marknadsandelen. Några av dessa kommer innebära nya direkta kostnader: 

 

 Fortsa  förbä rat trafikutbud i tätortstrafiken i Umeå och Skelle eå. E er beslut i 

respek ve kommun.  

 Förbä rat utbud i dslägen med outny jad resandepoten al eller fyllda fordon i tåg‐ och 

stomlinjetrafiken.  E er beslut i lands nget.  

 Utveckla bussta oner och resecentrum – kostnader för kommuner och andra 

fas ghetsägare 

 Förbä ra busshållplatsmiljöerna samt datakvalitet och informa on om hållplatsernas 

lokalisering, användning och utrustning. Innebär ökat underhåll, ombyggna oner och 

nyinvesteringar, kostnader för kommuner, lands ng och i vissa fall Trafikverket.  

 Öka inslagen av förnybara drivmedel i tätortstrafik och viss regiontrafik. Kan öka 

kostnaden för aktuell kommun/finansiär.  

 Utveckla utbudet och förenkla användning av anropsstyrd allmän kollek vtrafik i 

kommunerna och länet, u från pågående utredning. Kostnader per u örd körning för 

aktuell kommun/lands nget. 

 Inför audiovisuellt hållplatsutrop och utred möjlighet ll rullstolsplatsbokning i 

regionbusstrafiken. Fördelas mellan alla finansiärer. 

 Bygg ut ledsagningstjänst successivt – kostnader per u örd ledsagning för lands nget.  

 Förbä ra och kvalitetssäkra resenärsinforma on om llgänglighet för personer med 

funk onsnedsä ning samt förbä ra möjligheten a  llgodogöra sig informa onen 

oavse  funk onsvaria oner och språkkunskaper (bland annat hemsidor). Fördelas 

mellan alla finansiärer. 

 Utveckla och tydliggör försäljningskanaler, försäljningsställen och nya produkter. 

Informera om kombinerat bilje köp i Resrobot. Fördelas mellan alla finansiärer. 

 Informa on och marknadsföring, bl.a. testresenärsak viteter – kan behövas 

projektmedel för testresenärsak viteter. 



                                                                                 Kollektivtrafikmyndigheten		 22 (22)

 Utveckla samt förbä ra informa onen om anslutningarna från andra färdmedel ll 

kollek vtrafiken – i den mån nya pendlar‐ och cykelparkeringar byggs blir det kostnader. 

 

I samhällsekonomiska bedömningar värderas så många effekter som möjligt monetärt. 

Effekter som kan ingå är värdering av förändringar i res d, turtäthet, trafiksäkerhet och 

emissioner samt a  man så långt det är möjligt beskriver konsekvenser för ll exempel 

natur‐ och kulturmiljö, stadsmiljö och arbetsmarknads‐ och llväxteffekter. De effekter 

som tradi onellt se  brukar medföra störst effekt är förändringar i turtäthet och res d. 

Någon samhällekonomisk bedömning har inte gjorts av de a program.   
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1. Nuläge för kollektivrrakee   reg oeee 

I denna bilaga beskrivs och analyseras nuläget för kollektitrraken ur ollkr rasekterr  et 
anna mångr detrljer, men den aom önakrr mer lnformrton, tll e emsel mer ussdelrt, 

är iälkommen rt kontrktr  ollektitrrakmkndlgietenr  
 
Vrrje krsltel lnleda med en llten rnrlka ri ielieten, aedrn kommer beakrlinlngrrnrr  

1.1. Uvbud ri kollektivrrak  

Figur a oci agur b anna l A4-storlek i Bilaga 5r  
 
 ollektitrrakutbudet irr förbätrrta så mångr iåll under r 2 -trlet, frrmför rllt l 

atrdatrraken oci tågtrraken, men det irr ockaå aket föraämrlngrr för en del reaenärer 

då tågtrraken medfört mlndre reglonbuaatrrak så E4 oci E2r, oci atrdatrraken i 
Lkckaele ussiörde r 24r Strdatrraken l Skellefeå utökrdea oci lrdea om iöaten r 24 

men så grund ri rt mångr reaor aom tdlgrre aket med bkte ttiå såatgnlngrrn blei 

genomgående ten såatgnlngn aå akna lnte rearndeöknlngen l atrtatkenr I mångr 

kommuner irr lnomkommunrl buaatrrak delila gjorta om tll akolakjuta oci rlngbllrr 

trnrosatkrd trrakn ri ekonomlakr akäl oci så grund ri lågr rearndeiolkmerr Totrlt aet 

förbätrrdea utbudet åtmlnatone aet tll rntrlet utbudakllometer l kollektitrraken, aom 

ökrde med 28 % mellrn r 22 oci r 24r I rlket l genomanlt irr öknlngen   %r I drgaläget 

arknrr Väaterboten redakrs för rnrlkaer ri geogrraak tllgängllgiet mellrn ollkr 

målsunkter med kollektitrraken, men slrnen är rt såbörjr aådrnr rnrlkaer oci kunna 
redoilar mål oci rnrlkaer ri tre r iur ator rndel ri befolknlngen irr en ilaa mr lmrl 

reatd tll kommuncentrum eller reglonrlt centrumr  
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Figur ar Stomllnjer oci reglonrl tågtrrflk l Väaterbotten r 25r  rrtr:  ollektlitrrflkmkndlgieten l 
Väaterbottena länr Se bilaga 2  för krrtor öier lnomkommunrl trrflkr Se krsltel 2r2r3 i denna bilaga för 
kartor öier atrdatrrflkr  
 

Trrakalrgaöiergrlsrnde krn kollektitrrakatråken l länet armt öier länagräna delas in i 
et rntrl tkngre atråk med buaa- oci tågtrrak aom irr tll akfe rt mötr beioi ri drgllg 

rrbetasendllngr 
 

• Luleå–Plteå–Skellefeå–Robertsfors–Umeå tbuaa efer kuaten oci tåg efer Strmbrnrn 

för Umeå-Luleå) 
• Vindeln–Umeå tbuaa oci tågn 
• Örnsköldsvik–Nordmrllng–Umeå tbuaa oci tågn 
• Bjuriolm–Vännäs–Umeå tbuaa oci tågn 
• Lycksele–Umeå tbuaa oci tågn 
• Norajö–Skellefeå (buss) 

 
I deaar atråk är buaa- oci tågtrraken l ator grrd rnsraard aå rt rigångatdernr 
komsleterrr irrrndrrr  

 
 

1.1.1. Reg oerl drgvågvrrak 
 
Länet trrakerra ri nrtåg ussirndlrd ri Trrakierket oci ri drgtågtrrak l Norrtåga oci 

SJ:a reglr Frrm tll aommrren r 2  irr oserrtören Botnlrtåg trrakerrt Norrtågatrraken 

så ussdrrg ri Norrtåg ABr Nk ussirndllng gjordea r 25 oci aommrren r 2  tra 

trrakerlngen öier ri Sienakr tågkomsrnletr 
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Figur br Reglonrl dagtågtrrflk oci drgförblndelaer med nrttåg, l Väaterbotten r 25r  ubbelturer, 
irrdrg, lördrg oci ielg armmrnlrgtr  rrtr:  ollektlitrrflkmkndlgieten l Väaterbottena länr  

 rrtrn oirn ilarr dubbelturer, irrdrg oci ielg armmrnräknrt för rt ge en ielietablld 

ri utbudetr Norrtågatrraken irr et atort rntrl turer mellrn Umeå oci Sundairll och 
Umeå-Örnaköldailkr Förutom Norrtågatrraken aå anna SJ:a drgtåg mellrn Umeå oci 

Stockiolm aom fungerrr aom reglonrl tågtrrak för Väaterboten så relrtonen Umeå-
Örnaköldailkr Snrbbtåget atrnnrr lnte l Nordmrllng oci Hörnefora aåaom Norrtåga tåg 

görr Mellrn Umeå oci Lkckaele går flerr turer ser drgr  rgtågtrraken mellrn Umeå oci 

Luleå är atrrkt neddrrgen aedrn r 25 så grund ri nedart iratgiet mellrn nliabkn oci 

Bratuträak oci förlängd reatdr Norrtågatrraken oci nrtågena utbud drgtd ttdlg 

morgon Umeå-Luleå oci aen efermlddrg Luleå-Umeån ger tllarmmrna et utbud så 

någrr dubbelturer ser dagr Vlndelna oci Vännäa kommun irr med Norrtågatrraken fåt 

et relrtit atort utbud då flerr llnjer irr atoss l deaar kommunerr  
 

Bakgrunden tll Norrtåga tågtrrak så Botnlrbrnrn är rt lrndatngen l Väaterboten oci 
Väaternorrlrnd armt kommunernr Umeå, Nordmrllng, Örnaköldailk oci  rrmfora år 

r  5 tecknrde et ritrl med atrtenr Målaätnlngen l ritrlet är rt under 25 år efer 
järniägena färdlgatällrnde trrakerr aträckrn Umeå-Sundairll med mlnat   seraontåg 
drgllgen l irrje rlktnlngr För rt lnfrlr målaätnlngen förblnder alg lrndatngen oci 

kommunernr rt under serloden anrnalerr lnomreglonrl seraontrrak så brnrnr  
 
Regeringen bealutrde l december r  7 om en föraökaierkarmiet så 2  år där 

trrakiuiudmännen l de fkrr nordllgrate länen får en gemenarm trrakerlngarät för rll 

seraontågtrrak norr om Sundairllr Strtllg anrnalerlng ges för föratr fem årena trrak t3  

Mkr ser årn, aom måate iä lra uss mot reglonrlr lnartaerr För rt armordnr tågtrraken 

lnom de fkrr nordllgrate länen irr trrakiuiudmännen blldrt et armägt bolrg, Norrtåg 

ABr 
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1.1.2. Svoml ejer och  eomkommuerl vrrak 
 
Figur a ovan ilarr atomllnjetrraken, det illl aägr den mellrnkommunrlr buaatrrak aom 

anna l länet oci tlllfrån rngränarnde länr Största delen av stomllnjetrraken anrnalerra 

ri Väaterbotena läna lrndatng tundrntrg för ilaa kommeralell trraknr  e meat 

betkdrnde atråken l länet är E4:rn med kossllng tll Norrboten oci Väaternorrlrnd, E45 

med kossllng tll Norrboten oci Jämtlrnd, E2r:rn armt iäg 9r aom rnaluter tll E45 l 

 oroterr  
 

Foto: Joirn Gunaéuar  
 

Med undrntrg för et rntrl tätortanärr llnjer te emselila Holmaund–Umeå, Säirr–Umeå 

oci Skellefteirmn–Skellefteån irr de lnomkommunrlr llnjernr en atrrk kossllng tlll 

akolornr l länetr Se bilaga 11 med llatr så lnomkommunrlr llnjer armt bllaga 2  med krrtor 

öier de lnomkommunrlr llnjernrr  
 
Utöier ussirndlrd atomllnje- oci lnomkommunrl trrak anna äien kommeralell 

buaatrrak l armt tlllfrån länet: 
 

• Llnje 2   är ussirndlrd mellrn Umeå oci Hrsrrrndr, medrn företaget Y-buaa kör llnje 
2   aöder om Umeå, tll Stockiolm, kommeralelltr Inom länet atrnnrr buaaen l Hörnefora 

oci Nordmrllngr Länatrraken irr blljetarmrrbete med  -buaa så llnjenr 
Boknlngamöjllgiet anna via Y-buaa´ iemaldr oci l Rearobotraer 

• Lrsslrndasllen irr llnjetrrak mellrn Stockiolm oci Tärnrbk-Hemrirn året runt, en 

dubbeltur tiå drgrr l ieckrn förutom så aommrren, då det är en dubbeltur tre drgrr l 

ieckrnr 

1.1.3. Tävorvsvrrak 
 
Tätortatrraken l Umeå oci Skellefeå irr ökrt l utbud de aenrate årenr I Lycksele har 
tätortatrraken tkiärr lrgta ned, men Lrndatnget irr beatällt ilaa buaatrrak mellrn 

reaecentrum oci lrarretetr    
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Umeå tätortatrrak ussirndlra ri Länatrraken men drlia under irrumärket Ultrrr  et 

anna nlo iuiudllnjer oci ae  aå krllrde dlrektbuaallnjer tll oci från områden utrnför de 

centrrlr delrrnr ri atrden, tll e emsel Eramrrk oci Innertriler I oci med etrblerlngen 

ri I EA irr llnje 4 rt förändrrtar Snabbladdningsbara hybridbussar har introducerats i 
trraken oci slrnen är rt ir 9 aådrnr buaarr år r 2 r  

 

 
Figur cr Huiudllnjernr år r 2  l Umeå tätortatrrflk aom bedrlia under irrumärket Ultrrr  ällr: 

Länatrrflken l Väaterbottenr 
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Figur dr  lrektllnjernr l Umeå tätortatrrflkr  ällr: Länatrrflken l Väaterbottenr Utöver kartornas 
llnjer anna flkgbuaaen nrr 8  armt nrtbuaatrrakr  
 
Skellefeå kommuna atrdatrrak uuöra ri det kommunrlr buaabolrget Skellefebuaar I 
atrdatrraken lngår äien trraken mellrn centrrlorten, Urailken oci Skellefeirmnr Nk 

llnjeatruktur lnfördea iöaten r 24, då mrn glck från en centrrl bkteasunkt tll 

genomgående llnjerr Skellefebuaa trrakerrr äien en flkgbuaa tll Skellefeå flkgslrtar   

 
 

Figur er Skellefteå lokrltrrflkr  rrtrn fortaätter l sllrrnra rlktnlng mot Bergabkn, Urailken oci 

Skellefteirmnr  ällr: Skelleftebuaar  
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Storumans kommun har en tätortsringbilslinje ll och från Stensele och inom centrum. 

Denna kan betecknas som flexibel tätortstrafik. Trafiken går måndag ll fredag, har 6 

turer per vardag, och förbeställnings den är 30 minuter (helst redan dagen innan).  

. . . Ringbilar 

Det finns cirka 270 ringbilslinjer i länet, varav största delen ombesörjer serviceresor mi  

på dagen. En del linjer ansluter ll stomlinje‐ eller tågtrafik. Trafiken beställs i huvudsak 

av kommuner men även Lands nget har ringbilslinjer. Inom Umeå kommun är det en 

mmes förbeställnings d, tätortsringbilen i Storuman beställs senast 30 min före, i 

övriga länet är det dagen före senast klockan 17 som gäller. Ringbilar beställs via 

Lands ngets beställningscentral Reseservice.  Ringbilstrafiken upphandlas av Lands nget 

på uppdrag av Länstrafiken. Upphandlingen samordnas med upphandling av sjukresor, 

och i vissa delar av länet även med upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst. Under 

2015‐2016 arbetar en arbetsgrupp med a  utveckla ringbilstrafiken i Västerbo en både 

vad gäller målgrupper och koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto: Margaretha Löfgren 

. . .         Kopplingen mellan buss, tåg och tätortstrafik 

Inomkommunala busslinjer anpassas i viss grad ll stomlinjerna, och stomlinjerna och 

inomkommunala linjer i viss grad ll tågtrafiken. Då valet står mellan a  anpassa en 

stomlinje ll en stomlinje eller en stomlinje ll en inomkommunal linje, prioriteras o ast 

anpassning mellan stomlinjer. Trafikverket har, för a  medfinansiering ska utgå, under 

2015 krävt a  stomlinjerna ifråga ska anpassas bä re ll den interregionala trafiken, 

framför allt den kommersiella dagtågtrafiken ll Stockholm. Det finns även ringbilslinjer 

som ansluter ll avgångar i tåg‐ och stomlinjetrafik. Periodkort i Västerbo en går a  

använda både i regionaltågstrafiken och i busstrafiken på sträckan i fråga. Enkelbilje er 

som kombinerar tåg‐ och bussresa kan köpas på förhand, men inte ombord på fordonen.  

 

Vid flera vik ga bytespunkter finns det bris ällig koppling mellan de olika typerna av 

kollek vtrafik. I Lycksele ligger bussta onen som har uppvärmd väntsal en bit ifrån samt 

utom synhåll från tågsta onen. Vid perrongen saknas uppvärmt utrymme för den som 

väntar. I Umeå är det cirka 600 meter mellan Umeå bussta on och tätortstrafikens 

busstorg (Vasaplan). Det saknas busskoppling och tydligt gångstråk mellan Vasaplan och 

bussta onen. Den fram da nya bussta onen ska enligt nuvarande planering 

samlokaliseras med Umeå Central. Då förbä ras kopplingen mellan regionbusstrafik och 
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tågtrrakr En del atomllnjer mellrn Umeå oci deaa krrnakommuner armt de 

lnomkommunrlr llnjernr rngör Vrarslrn, irrild bktet mellrn deaar oci tätortatrrak är 

enkeltr Vld unlieraltetaajukiuaet är det enklrre än l Umeå centrum rt bktr mellrn 

tätortatrrak oci rnnrn reglonrl kollektitrrak, men rll atomllnje-, lnomkommunrl oci 

tätortatrrak angör lnte ajukiuaetr  

1.1.6. Fordoeees tllgäegl ghev  
 e tåg aom rniända l Norrtågatrraken är l iuiudark rnsraarde för reaenärer aom 

rniänder rullatol, elrullatol eller elmosedr  undiärdrrnr ombord så tågen anna tllirnda 

för rt ijälsr tll med ombord- eller riatgnlngr  På aträckrn Umeå-Lycksele har 
Inlrndabrnrna tåg  2 använts aom eraätnlngatåg när ordlnrrle ITINN MV3 lnte är 
tllgängllgtr Rullatolrr tra lnte ombord så  2 utrn tr lrear, ild beioi med aseclrlfordon 

för elmosed eller elrullatol, erbjuda då aom rlternrtir  
 
I trrak aom beatälla ri Landatnget aäkeratälla tllgängllgiet för seraoner med 

funktonanedaätnlng genom rt: 
 

• Fordonen akr irrr utruatrde med lkf för ombordtrgnlng ri blrnd rnnrt rullatolr 
• Srmtllgr sraargerrre akr ir möjllgiet rt ae ut genom fönater äien altrndear 
• Angörlng ri rullatol akr rnordnra l rnalutnlng tll mltdörrr   
• Antrlet rullatolslrtaer akr irrr mlnat 2 ser fordonr 
• Torlet akrll irrr ri aådrn uuormnlng rt reaenärer med nedart rörllgiet irr möjllgiet 

rt rniändr denr 
•  ontrratmrrkerlngrr akr annra så ledatänger oci irndtrg, ild ln- oci utateg, armt 

sunktakrlf så algnrlknrssrr så nkr bussar från oci med r 2 r 
 
Totrlt är cirka    fordon av de 339 fordon aom rniända l lnomkommunrl trrak oci 

atomllnjetrrak tllgängllgietarnsraarde, aå rt det förutom rullatolaslrta oci låggoli eller 

rrmslllf äien anna rudlellr oci ilauellr utros ri iållslrtaerr r 4 fordon irr låggoli eller 
rrmslllf oci r75 fordon irr rullatolaslrtar Allr aliror är för aommrren r 25r I fordonen 
lngår både fordon med oci utrn irndlkrsstorlet - fordon aom trrakerrr längre aträckor 

har irndlkrsstorletr Begränanlngrr ri tllgängllgieten så deaar fordon är bland annat 
rt rullatolaslrtaen armt lkfen irr måt- och viktbegränsningar, rt buaaen beiöier atå 
atllr för rt seraoner aom rniänder rullatolaslrtaen akr kunnr rniändr torleten, oci rt 

det endrat anna en rullatolaslrtar  
 
En del ri den lnomkommunrlr trraken uuöra med fordon med airg tllgängllgiet för 

seraoner med funktonanedaätnlngr Iatället för trrak med fordon med lkf oci 

rullatolaslrta beatäller mångr kommuner trrak med aå krllrd funktonagrrrntr  et 

lnnebär rt trrnasorten för seraoner aom rniänder rullatol löaea så rnnrt aät, l 

srrktken med tr lr  et anna dock undrntrg, tll e emsel ilaa fälltrrak oci trrak mellrn 

centralort och andra tätorter l Umeå kommun oci Skellefeå kommunr 
 
I Umeå tätortatrrak rniända lågentrébuaarr med slrta för en rullatolr Buaarrnr irr 

rutomrtakt iållslrtautros lnne l buaarrnr, ktre utros, oci lnre akkltnlng ri iållslrtaerr 
Skellefeå tätortatrrak armt en ator del ri den lnomkommunrlr trraken l Skellefeå 
bedrlia med fordon ri lågentrétks, aom drlia med blograr Buaarrnr irr rutomrtakt 

iållslrtautros lnne l buaarrnr oci lnre akkltnlng ri iållslrtaerr  
 
I kollektitrraklrgen atår det rt  ollektitrrakmkndlgieten l  trrakföraörjnlnga-
srogrrmmet akr redoilar de llnjer oci bkteasunkter aom akr irrr fullt tllgängllgr för rllr 

reaenärerr Lrgrrnr om kollektitrrak beskriver idag lnte illkr krlterler kollektitrraken 
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ska uppfylla för a  vara fullt llgänglig för alla resenärer. Utgångspunkten för prioriterat 

nät för personer med funk onsnedsä ning i de a program är den stomlinje‐ och 

inomkommunala trafik som redan idag trafikeras med fordon med låggolv, lågentré, ly , 

rullstolsplats och som på längre sträckor är utrustad med handikappanpassad toale . 

Nätet innefa ar stomlinjer och vissa inomkommunala linjer. Tanken är a  

infrastrukturen kring den trafik som är llgänglighetsanpassad ska förbä ras genom a  

påskynda avhjälpning av enkelt avhjälpta hinder (i enlighet med Plan‐ och Bygglagen) vid 

bussta oner och resecentrum, införa ledsagning vid utpekade bytespunkter samt 

förbä ra hållplatser ute er nätet som har många pås gande, ll exempel med minst 20 

pås gande per dygn (sådana finns det cirka 50 stycken av i Västerbo en, och minst en i 

varje kommun).  

. . . Bussgods 

 

Godstransport i Länstrafikens regi sker på affärsmässiga grunder under 

samlingsbegreppet Bussgods Västerbo en. Bussgods är e  rikstäckande transportsystem 

med både företag och privatpersoner som kunder. Till största del sker de a i befintlig 

busstrafik, i så kallade godsrumsbussar och på persontrafikens villkor.  Ur persontrafikens 

synvinkel har godstrafiken ombord på buss viss betydelse: i Västerbo en är det Bussgods 

som upphandlar bilje örsäljningen på bussta onerna på de flesta orter. De län där 

Bussgods är mindre starkt saknas i regel bilje örsäljning på mindre orter helt. Det är 

miljövänligt a  transportera gods på fordon som ”ändå går”, så genom a  erbjuda 

utrymme för gods kan kollek vtrafiken minska utsläpp från transportsystemet 

y erligare. Bussgods finns vid bussta oner, och dessutom hos otals godsombud på 

Foto: Anders Alm 
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mlndre orterr Buaagoda irr leierrnaer tll mångr områden aom rndrr asedltörer lnte 

täcker in, eller täcker ln med lägre frekienar Leierrnaer med llnjetrraken irr ator 

betkdelae för närlngalliet så flerr mlndre orterr  e atöratr godamängdernr anna länga 

kuatenr Figur  f visar godamängdernr l form ri rntrl kollln under aestember–oktober 
r 22r Endrat goda aom rigår från ort lnom länet redoilarar     

Figur fr Godaflöden l rntrl kolll aestember oci oktober r 22r  ällr: Buaagodautrednlng l 

Väaterbottena länr Trliector rrssort r 2r:25r  

1.1.8. Trx  
 
Reglonrlr kollektitrrakmkndlgieten akr ierkr för en tllfredaatällrnde tr lföraörjnlng l 

länetr Tr l är en del ri kollektitrraken, eferaom kollektitrrak inte bör deanieras av 
atorleken så et fordon eller ri en tdtrbellr En del ri tr ltrraken irr et 

kollektitrrakmäaalgt usslägg, tre r flkgtr l med delrt fordon, aom atår för en ator del ri 

trrnasorternr tll oci från flkgslrtaernrr  Tr lbolrg uuör aärskild kollektitrrak oci 
rnrosaatkrd kollektitrrak trlngbllrrnr Mångr kollektitrrakföretrg komblnerrr buaa oci 

tr l l aln ierkarmietr Tr lreaor rniända ockaå aom rnalutnlng tll långiägr 

kollektitrrakreaor, l delrt eller eget fordonr Tr l utgör den fle lbelt amåakrllgr delen ri 

kollektitrraken l reglonen oci krn ökr moblllteten oci mlnakr beioiet ri egen bllr  
  
Tlllgången tll srlirtr tr lreaor irrdrg, drgtd, kiäll- oci nrtetd oci ielger l mlndre tät 

befolkrde delrr ri lrndet såierkra ri omfrtnlngen ri armiällabetrld aäraklld 

kollektitrrak med tr lfordonr  ollektitrrakmkndlgieten enllgt lrg akr främjr en 

tllfredatällrnde tr lföraörjnlng, anna det fog för åtgärder aom lnnebär atörre närirro ri 

tr lfordon l läneta ollkr delrrr Uuormnlngen ri ussirndllngrr ri rllmän kollektitrrak 

armt frekienaen ri rlngbllareaor irr då betkdelaer  
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I Väaterboten utgör den armiällabetrldr trraken tfärdtjänat, ajukreaor oci akolakjutarr), 
5 -   % ri rll tr ltrrakr Tr lrörelaen l Väaterboten är koncentrerrd tll Umeå, Skellefeå 

oci Lkckaele, men det går rt beatällr tr l srlirt l rllr kommunerr I flerr kommuner 

beiöia förbeatällnlng tmmrr eller drgrr före för tr lreaor ild obekiäm rrbetatdr  
 

        Foto: Joirn Gunaéus 

1.1.9. Koppl egee mellre reg oerl och låegiägr kollektivrrak 
För tllgängllgieten l, tll oci från länet irr den interregionala kollektitrraken ator 
betkdelaer Förutom rt männlakor reaer tll oci från länet med den, aå rniända den 

lnterreglonrlr tågtrraken ockaå för mer reglonrlt rearnder  en lnterreglonrlr 

kollektitrraken akr l Sierlge bedrlira l iuiudark så kommeralell grund oci 

kollektitrrakmkndlgieten krn lnte bealutr om ussirndllng ri dennr trrakr  Men 
Trrakierket ussirndlrr ilaa lnterreglonrl tåg-, oci flkgtrrak där kommeralell bärighet 
lnte annar När det gäller färjrn Umeå-Vrar aå irr kommunernr Umeå oci Vrar blldrt et 

rederl aom bedrlier färjetrrakenr  
 
Tiå dubbelturer med nrtåg ser dkgn trrakerrr Strmbrnrn genom Övre Norrland och 
Botniabananr Resan tar cirka 9 tmmrr mellrn Umeå oci Stockiolmr Turernr kör via 
Botniabanan, men endrat det tdlgrre aödergående tåget oci det aenrre norrgående 

tåget atrnnrr l Nordmrllngr Nrdlnrrle buaatrrak oci rlngbllatrrak aom rnaluter tll nrtåg 
anna l mångr kommunerr   

 
Inlrndabrnrn AB bedrlier turlamtrrak från börjrn ri junl tll alutet ri ruguatr Hållslrtaer 

l Väaterboten anna l  oroter, Meaelefora, Vllielmlnr, Vojmån, Storumrn, Srndajönäa, 

Blrtnlckaele, Soraele oci Bureajönr I både norr- oci aödergående rlktnlng anns en 
rigång drgllgen, med atrrt tdlgt så morgonen l ÖateraundlGälllirre oci rnkomat aent 

så kiällen l GälllirrelÖateraundr I aödergående rlktnlng krn rearn fortaätr med rigång 

tdlgt så morgonen från Öateraund mot Morr, oci l norrgående rlktnlng krn mrn ansluta 
med et tåg från Morr aom rnkommer l Öateraund aent så kiällenr Tåget atrnnrr så 

iägen för mrt oci akr, aeiärdieter oci brdr Rearn från  oroter tll Gälllirre trr clrkr 22 

tmmrr oci rearn från Soraele tll Öateraund trr clrkr 7 tmmrrr  
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Y‐buss trafikerar långväga bussar mellan Umeå och Stockholm, linje 100. Denna linjetrafik 
fyller viss regional funk on e er E4. 

 

Lapplandspilen är kommersiell trafik mellan Stockholm och Hemavan, via E4, Solle eå, 

Åsele, Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Tidtabellen varierar över året.  

 

Färjan över Kvarken har ha  mycket posi v resandeutveckling och arbetet med ny färja 

fortskrider. De a har stor betydelse för hållbart resande  ll och från Västerbo en, ställer 

krav på transporter vidare i Västerbo en och är en poten al också för kollek vtrafikens 

resandeutveckling. Färjetrafik finns mellan Umeå och Vasa i regi av rederiet NLC Ferry. 

Trafiken marknadsförs under namnet Wasaline. Avgångs‐ och ankoms derna varierar 

mellan veckodagar och olika  der på året. Kopplingar mot och från Helsingfors utan 

överna ning i Vasa är möjliga några dagar i veckan (då det går tåg mot Helsingfors 

senare på e ermiddagen). Det finns även kopplingar med byte mot Joensuu i östra 

Finland. Det finns kollek vtrafik  ll och från hamnarna i Umeå som ansluter  ll 

avgångarna och ankomsterna. I Umeå behöver resan förbeställas dagen innan.    

 

Det finns en statlig flygplats i länet, Umeå Airport. Från Umeå är det e  stort antal 

avgångar med olika flygbolag  ll Stockholm‐Arlanda, Stockholm‐Bromma och Göteborg 

Landve er. Från Skelle eå flygplats finns trafik  ll Stockholm‐Arlanda. Statligt 

upphandlad flygtrafik finns mellan Stockholm‐Arlanda och Lycksele flygplats, Vilhelmina 

flygplats (Sagadal flygplats) och Hemavan Tärnaby Airport. Det finns även flygtrafik 

mellan Umeå och Östersund. Flygbuss som ansluter  ll avgångar  ll och ankomster från 

Stockholm finns i Umeå och Skelle eå. Flygbusstrafik har upphandlats mellan Sorsele och 

Arvidsjaur flygplats som e  samarbete mellan Trafikverket, kommunen, VLL och 

kollek vtrafikmyndigheten. Den regionala kollek vtrafiken, t.ex. stomlinjerna  ll och från 

Umeå och Skelle eå, är inte anpassade särskilt med tanke på flyg och flygbussar.  

. . Informa on, bilje er och personlig service 

Det har ske  och arbetas med många förbä ringar som kan öka 

regionbusstrafikresandet framöver. E er svag lönsamhet i bussgodsverksamheten vid 

några bussta oner kommer bilje örsäljningen vid några bussta oner a  försvinna, 

vilket ställer krav på nya sä  a  sälja bilje er.  Nya betalmöjligheter och digitala 

informa onskanaler har införts, och informa on i real d om var bussen befinner sig 

kommer inom kort komma alla länsbor  ll del. Sedan flera år finns en na onell 

reseplanerare och bilje shop, Resrobot, där resor med buss och tåg i hela landet kan 

köpas på samma bilje . Telefonkundtjänsten har ökat sin  llgänglighet, och 

informa onen  ll resenärerna vid trafikstörningar har förbä rats bland annat i form av 

en sms‐tjänst. Nya produkter kommer kunna införas samordnat med grannlänen när 

kortämnet byts ut och det kommer bli tydligare och enklare a  resa över länsgräns. 

. . . Informa on och bilje er 

Informa on om resor i den regionala kollek vtrafiken finns dels i form av personlig 

service vid infopunkter och på telefon, dels i digital form och i viss mån i tryckta 

produkter. Länstrafiken och Norrtåg har numera separata telefon‐kundtjänster.   
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Reseinfo‐punkter finns vid Umeå bussta on, vid Vasaplan och vid Norrlands 

universitetssjukhus. Informa on och bilje örsäljning finns som Länstrafikens egen 

verksamhet vid Skelle eå bussta on och Lycksele bussta on. Genom ombud erbjuds 

informa on och bilje örsäljning även vid flera av länets övriga bussta oner och 

resecentrum: Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Sorsele, Storuman, Tärnaby, 

Vilhelmina, Vindeln, Åsele, via ombud i olika stadsdelar i Umeå samt vid Skelle ebuss´ 

kontor i Skelle eå. Länstrafiken planerar a  via de bussgodsombud som finns i länet 

börja sälja tomma busskort som resenären sedan kan ladda med resor i Länstrafikens 

webbshop. Bilje örsäljning i ll exempel livsmedelsaffärer förbereds också, för a  

ersä a den ordinarie bilje örsäljningen vid nedlagda bussta oner.  Resenärer vid 

tågsta onerna i Umeå hänvisas ll närliggande Reseinfo för personlig bilje örsäljning 

eller informa on. Bilje er ll Norrtågs och SJ:s tåg kan bland annat köpas i 

bilje automater vid Umeå C och Umeå Östra.  I Umeå lokaltrafik har bilje automater för 

enkelbilje  införts vid vissa bytespunkter.  

 

Digitala tjänster för bilje köp och informa on finns på www.tabussen.nu, på 

www.resrobot.se, på www.norrtag.se, www.sj.se, www.skelle ebuss.se, www.ybuss.se 

och www.lapplanspilen.se. På tabussen.nu finns länkar ll kommersiell trafik i länet. 

Länstrafiken jobbar med a  förbä ra tabussen.nu vad gäller llgänglighet för personer 

med olika funk onsnedsä ningar och informa on på engelska. 

 

I Västerbo en är bilje köp ombord möjligt både i tätorts‐, regionbuss‐ och tågtrafik. 

Bilje er som köps ombord på Umeås lokaltrafik samt ombord på Norrtågstrafiken är 

dyrare än förköpta bilje er, de a för a  styra över bilje köp ll förköp. 

 

  Foto: Anders Alm 

http://www.tabussen.nu/
http://www.norrtag.se/
http://www.skelleftebuss.se/
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Foto: Johan Gunséus 

 

Res der förkortas och kontanthanteringen minskas genom a  styra bilje köp från 

fordon ll andra kanaler. A  styra bort köp från fordon och minska eller upphöra med 

kontanthanteringen är en ambi on för den upphandlade kollek vtrafiken i Västerbo en.  

 

Länstrafiken har lanserat mobilapplika oner där resor i regionbusstrafiken och Umeå 

tätortstrafik kan köpas med så kallad smart phone, samt en webbshop för båda typer av 

resor. Webbshopen kräver a  resenären har e  kort som är registrerat, för a  kunna 

ladda det med resor i webbshopen. Bilje er kan också köpas på hemsidan 

www.resrobot.se, som även finns som mobilvänlig version.  

 

I och med det nya bilje systemet från 2013 i Västerbo en kunde real dsinforma on om 

var bussen befinner sig och beräknad ankoms d införas först i Umeå lokaltrafik 

sommaren 2015, medan införandet i regionbusstrafiken har skju ts upp vid flera llfällen 

på grund av tekniska och resursmässiga problem. Även Skelle ebuss planerar införa 

de a i tätortstrafiken i Skelle eå.  

 

Tryckta dtabeller fasas successivt ut i största delen av Länstrafikens trafik. Som 

ersä ning för tryckta dtabeller har så kallade personliga dtabeller lanserats. De 

beställs gra s via www.tabussen.nu eller per telefon. I Norrtågstrafiken, i Umeå, i 

Lycksele och i Skelle eå tätortstrafik finns for arande tryckta dtabeller. Dessutom finns 

så kallade fick dtabeller för vissa stomlinjer och inomkommunala linjer med stort 

resande.  

 

Det finns flera olika bilje er i Länstrafikens regiontrafik: Enkelbilje , periodkort, årskort, 

raba kort, länskort, företagskort, barn/ungdom, skolkort, seniorkort och ungdomskort, 

resplusbilje  samt Norrlandsresan. I Norrtågstrafiken finns bland annat enkelbilje er och 

periodkort. Skelle ebuss har även olika typer av kort. Länstrafiken i Västerbo en AB 

utvecklar, llsammans med övriga bolag i Norrlandsresan, utbudet av betalmöjligheter 

och det blir flera nyheter hösten 2016.  

 

  

http://www.resrobot.se/
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Prlaatruktur oci srlanliåer beslutas solltakt 
för den ussirndlrde kollektitrraken, med 

undrntrg för enkelblljeter l 
Norrtågatrraken, där trraken bedrlia aom 

tjänatekonceaalon oci oserrtören ajäli 

srlaaäter blljeternrr  
 
         Foto: Scrndlnrilrn Stock Photo 

1.2.2. Ledsrge egsvjäesv 
 
Ledargnlng för seraoner med funktonanedaätnlng eller aäraklldr beioi ild atrtoner oci 

termlnrler är ilktgt för jämllk mobllltet, oci förutaäta ockaå l gällrnde EU-dlrektir 
Utiecklrd ledargnlng l kollektitrraken krn lnnebärr mer asontrnt rearnde för seraoner 

aom utrn ledargnlng akulle beiöir beatällr rlkafärdtjänat ieckor l föriägr  
 ollektitrrakmkndlgieten l Väaterboten irr atrrtrt uss nk ledargnlng l 

kollektitrraken l Väaterboten aommrren r 25, l armrrbete med lrndatnget, 

Länatrraken oci Norrtåga nuirrrnde oserrtör Botnlrtågr I drgaläget anna därför 
koatnrdafrl ledargnlngatjänat tllgängllg rt bokra ilr Reaeaerilce l Väaterboten oci SJ 
för reaenärer med funktonanedaätnlng eller aäraklldr beioi aom reaer från, rnkommer 

tll eller bkter ild Norrlrnda unlieraltetaajukiua kosslrt tll Umeå Öatra och vid 
tågatrtonernr utefer Strmbrnrnr Vld Norrlrnda unlieraltetaajukiua-Umeå Öatrr och 
aenrre så fler atällen l Väaterboten krn mrn få ledargnlng tll, från oci mellrn buaarr 

armt mellrn buaa oci tågr I ajukiuaeta centralhall arbetar entrévärdar vardrgrr drgtd, 
aom krn ijälsr reaenären ildrre efer ledargnlngenr Ledargnlng anna ockaå ild et atort 
rntrl tågatrtoner oci någrr buaatermlnrler l öirlgr Sierlger Med et armtrl bokrr 

reaenären rllr ledargnlngrr för aln rearr Plrnen är rt lnförr ledargnlng ild Umeå 

buaatrton med kossllng tll Umeå C, oci ild Vrarslrn iåren r 2 , oci därefer utildgr 

tjänaten enllgt slrnen l detr srogrrmr 

1.3. Resredev   srmhällev   svorv 

 
Befolknlngen l Väaterboten irr ökrt med r,5 % aedrn r   , l Umeå med clrkr 9 %r oci l 
Skellefeå med tiå sromlller Rearndet l Väaterboten irr dock ökrt mer än aår  
 
Rearndeunderlrget för kollektitrraken beatår ri flerr ollkr delrr: rrbetasendllng, 

högskole- oci gkmnralesendllng, akolreaor, frltdareaor, ajukreaor oci aå ildrrer  e aom 

bor oci jobbrr, eller rntngen bor eller jobbrr l länet, reaer eller akulle kunnr rear med 

den reglonrlr kollektitrrakenr  ärutöier kommer det beaökrre både från Sierlge oci 

utlrndet, oci mångr ri deaar irr lnte kommlt med bll, irrför de är sotentellr 

kollektitrrakreaenärerr I detr krsltel beakrlier il den kännedom il irr om resande och 
ollkr tkser ri reaorr  
 
 et nuirrrnde rearndemönatret kommer rt förändrra med rnlednlng ri lnieaterlngrr l 

både trrnasortnfrratruktur oci l målsunkter, aom kommer rlatrr nk trrak l länet eller 

atkrr om rearndetr Trrnasortnfrratrukturartanlngrr aom kommer få ator betkdelae för 

den reglonrlr kollektitrrakena rearndeutieckllng oci för tllgängllgiet oci armasel l 

reglonen är tll e emsel Norrbotniabanan, bätre underiåll oci trrak så Strmbrnrn, 

ökrd krsrcltet så Tiärbrnrn oci ussruatnlng ri eurosriägrr aärakllt med trnke så 

oakkddrde trrakrnter ild buaaiållslrtaer oci rlmllgr reatder med buaar I den mån det 
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bllr reatdaförkortnlngrr oci ökrd sålltllgiet l tågtrraken krn öierflktnlngen från 
srlirtbll tll tåg- oci buaatrrak bllr atorr  eaautom krn armaselet och rearndet mellrn 

orter ökrr Färjetrraken öier  irrken irr ökrt rearnde oci beaökanärlngen irr ussleit 

fler anakr beaökrrer Plrnerrd atorflkgslrta l Mo krn ökr eferfrågrn så llnjetrrak mellrn 

Mo l Rrnr oci ollkr orter l Väaterbotenr När  irrkentrraken ildrreutiecklra med tre r 

bätre rnsraard färjr, krn trraken bll än mer rtrrkti oci akrsr fler reaor mellrn 

irmnen oci ollkr delrr ri länetr Ussatrrt ri irruiuaet I EA oci krlngllggrnde 

detrljirndelaområde krn ockaå ge fler beaök l länet aom föriossnlngaila tll ilaa del aker 

med kollektitrrak oci beatällnlngabuaatrrakr  
 

1.3.1. Resv svräckr rllr färdsäe 
 
Trbellen nedrn ilarr det totrlr rearndeta utieckllng l Väaterboten mellrn tiå 

reairneunderaöknlngaserloderr Utfrån reairneunderaöknlngrrnr irr det totrlr 

rearndet mät l färdlängd ser år l ielr länet ökrt med clrkr r  %, medrn befolknlngen 

ökrde med clrkr tiå srocent under armmr serlodr Rearndet med rllmän kollektitrrak 

irr mer än fördubblrta, rearndet med bll irr mlnakrt oci rearndet med rnnrt färdaät 

tomfrtrr färdtjänat, tr l, flkg oci ajöfrrtn irr mer än fördubblrtar Ökningen i färdlängd 
mellrn de ollkr reairneunderaöknlngrrnr ten öknlng så clrkr 75  mlljoner kmn beatod tll 

största delen av en öknlng ri Annrt färdaätr Eferaom rearndet från de atorr 

flkgslrtaernr l Väaterboten ökrr oci det irndlrr om långr reaor jämfört med tll 

e emsel färdtjänatreaor, aå är det en rlmllg bedömnlng rt det är flkgrearndet aom atår 

för en ator del ri öknlngen med Annrt färdaät oci deaautom för en ator del ri öknlngen 

ri reat aträckr l Väaterboten öierlrgr Eferaom reat aträckr med bll irr mlnakrt men 

Annrt färdaät tflkgreaor med merrn atår för en ator rndel ri totrlr rearndeöknlngen l 
Väaterboten, aå krn det frktum rt rntrlet kollektitrrakreaor ökrt med 2  % l 

Väaterboten r 2 -r 24 men mrrknrdarndelen under armmr serlod ökrt endrat från 

clrkr 2r tll 23 % (ae krsltel 2r3r5n lnte krn förklrrra med rt bllrearndet akulle ir ökrt, 

utan snarare med rt flkgrearndet ökrtr  
 
Trbell 2r Reat aträckr ser år med konfldenalnterirll ri seraoner boarttr l Väaterbottena länr  ällr: 

Trrflkrnrlkar 

 
 ollektitrrakena rndel av den totala resta sträckan lnklualie gång oci ckkel i 
Väaterboten trt aklljr från den officlellr mrrknrdarndelen, aom riaer rntrl 
kollektitrrakreaor oci endrat motorlaerrde reaorn irr ökrt från 9 % tll 2  %r Rest 
aträckr med kollektitrrak aom en andel av allt motorlaerrt rearnde tBll, Allmän 

kollektitrrak oci Annrt färdaätn irr ökrt från 9,5 % tll 27 %r Hur mkcket den officlellr 

mrrknrdarndelen tae krsltel 2r3r5n aom riaer rntrl reaor oci endrat motorlaerrt 

rearnde, irr ökrt mellrn r  5lr    oci r 22-r 24 är lnte känt eferaom 

mrrknrdarndelen mätea föratr gången r  9, men r  9 irr rndelen 8 % oci r 24 irr 

den 23 %r   
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1.3.2. Peedl eg  
 et bör annra en ator sotentrl rt ökr kollektitrrakena mrrknrdarndel ri 

rrbetasendllngen mellrn tätorter där det är ator rrbetasendllngr  ärutöier aå krn 

rrbetasendllngen underlätra genom utiecklrd kollektitrrak, aå drgena sendllngaaliror 

akr lnte enarmmr få atkrr artanlngrr l kollektitrrakr Tlll e emsel de tiå atöratr 

kommunernr l länet Umeå och Skellefeå akulle kunnr få en betkdllgt atörre 
rrbetasendllng med tågtrrak, förkortrd reatd oci bekiämllgietr Redrn ldrg är 

rrbetasendllngen mellrn kommunernr atörre än mellrn kommunernr Umeå oci 

Örnaköldailkr 
 
Figur g ilarr lokrlr rrbetamrrknrdaregloner eller aå krllrde krrffält så tätortanliå, män 

oci kilnnor armmrnlrgtr  rrffältena utbrednlng beror så sendllngena andelar av 
befolknlng, lnte så absoluta antal sendlrrer Stråken är rltrde efer iägrrnr men en del av 
sendllngen sker med tågr Lokrlr rrbetamrrknrdatätorter, där mlnat 8  % bor oci rrbetrr 

l den egnr tätorten oci mr lmrlt 7,5 % ri den rrbetrnde befolknlngen sendlrr tll en 

aseclak rnnrn ort är tre r Umeå, Skellefeå, Lkckaele, Storumrn, Norajö,  oroter, 

Soraele, Vllielmlnr, Åaele oci Mrlår Tätorter där mlnat r  % arbetar i en annan tätort 
oci mer än 7,5 % ri den rrbetrnde befolknlngen sendlrr tll en aseclak rnnrn tätort är 

tll e emsel Vindeln och Robertafora taom lngår l Umeåa krrffältn, Åmaele taom lngår l 

Lkckaelea krrffältn, Löiånger oci Bkgdalljum taom lngår l Skellefeåa krrffältnr Ur et 

kollektitrrakserasekti ger deaar krrffält en lndlkrton så illkr atråk aom är ilktgr för 

kommunera rrbetamrrknrd, men lnte iur atorr antal sendlrre det irndlrr omr God 

kollektitrrak akulle kunnr såierkr krrffälten aå rt fler tätorter lngår l tre r Lkckaelea 
krrffält oci rt Umeå oci Skellefeå akulle lngå l irrrndrra krrffältr  ollektitrrak l 

deaar krrffält akulle, förutart rt iolkmernr är tllräckllgr, kunnr utiecklra aå rt fler 

reaenärer akulle flktr öier från srlirtbll tll buaa eller tågr  
 
 
 

Figur gr  rrftfält krlng rrbetamrrknrder Väaterbotten r 2rr  rrtr: Reglon Väaterbottenr 
 
Figur h vlarr de r5 relrtoner mellrn tätorter med atörat sendllngaiolkm l Väaterboten år 

r 2r, e klualie sendllng mellrn tätorter l oci utrnför länetr Allr rntrl aom redoilara är l 

bådr rlktnlngrrnr armmrnlrgtr Stråken är rltrde efer iägrrnr men en del ri sendllngen 
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sker med tågr I alla r5 relrtoner så krrtrn är Umeå eller Skellefeå i andra ändanr  et 
anna någrr tätortarelrtoner där det är betkdllgt iögre sendlrrmängder än l öirlgr: 

Stråket mellrn Skellefeå tätort oci mot SkellefeirmnlUrailkenlBergabkn är det 

öierlägaet atrrkrate totrlt aetr Strtatk från r 2r taliror ner tll clrkr 3   listas, Flgur h 
ilarr ner tll clrkr 28 n: 
 

• Skellefeå-Ursviken-Skellefeå irr clrkr 2r2  sendlrre, Skellefeå-Skellefeirmn-
Skellefeå clrkr 2 8  sendlrre, Skellefeå-Bergsbyn-Skellefeå clrkr  5  sendlrre 

• Umeå-Holmaund-Umeå med 28r  sendlrre, tllarmmrna med Umeå-Nbbolr-Umeå med 

84  sendlrre 
• Umeå-Sävar-Umeå 2 3  sendlrre 
• Umeå-Vännäs-Umeå irr 875 sendlrre t+ Vännäabk-Umeå-Vännäabk 393 sendlrren 
• Umeå-Hörnefora 73  sendlrre 
• Skellefeå- åge  9  sendlrre 
• Bureå-Skellefeå-Bureå 5   sendlrre 
• Täfeå-Umeå-Täfeå 55  sendlrre 
• Umeå-Skellefeå-Umeå 43  sendlrre talirrn mellrn kommunernr latället för tätorternr 

irr 9r9 året därså, r 23nr  
• Boliden-Skellefeå-Bollden 372 sendlrre 
• Eramrrk-Skellefeå-Eramrrk 3 5 sendlrre 
• Skellefeirmn-Ursviken-Skellefeirmn 3r  sendlrre 
• Nordmrllng-Umeå-Nordmrllng r99 sendlrre  

 
Pendllngen tll oci från grrnnlänena tätorter är betkdllgt lägre, tre r Örnaköldailk-Umeå 

med 3   sendlrre talirrn är dock det dubblr aet tll sendllng mellrn kommuner år 
r 23n oci Plteå-Skellefeå med 2r3 sendlrrer  et anna en relrton med iög sendllng aet 

tll lniånrrrntrl Stensele-Storumrn så slrta med 282 sendlrrer Mellrn Stenaele oci 

Storumrn anna ldrg et fåtrl buaaturer l sendllngatdalägenr I ruanlngatd är tågtrraken 
mellrn tll e emsel Nordmrllng, Hörnefora oci Umeå full oci resenärer reser utan 
altslrtar  
 

 
Figur hr  e r5 relrtloner mellrn tätorter med atörat sendllngaiolkm Väaterbotten r 23r Fältets 
färg lndlkerrr lnte iolkmr  rrtr: Reglon Väaterbottenr 
 
I bllrgr 3 anna en trbell aom ilarr rrbetasendllng toriaet färdmedeln år r 23 från oci 

tll Väaterbotena kommuner, ussdelrt så män oci kilnnorr  e överlägset största 
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sendllngaflödenr mellrn kommuner l länet oci tll oci från länet är rrbetasendllng från 

Vännäa tll Umeå, medrn atrtatken så tätortanliå oirn ilarr rt de atöratr 
sendllngaiolkmernr mellrn tätorter, rlltaå l atråk, anna l Skellefeår  
 
 ilnnor sendlrr, aom känt, ln mlndre omfrtnlng öier kommungräna, oci det är ungefär 

llkr ator sendllng från Nordmrllng tll Umeå aom från Robertafora tll Umeår Skellefeå-
Umeå är llkr atrrkt för både kilnnor aom för män, medrn det är betkdllgt fler män än 

kilnnor aom sendlrr från Umeå tll Stockiolm oci från Umeå tll Vännäar  et är fler 
kilnnor aom sendlrr från Örnaköldailk tll Umeå än tiärt om, medrn det är fler män aom 

sendlrr från Umeå tll Örnaköldailk än tiärt omr  et är öier 3   män totrlt aom sendlrr 

mellrn Skellefeå-Plteå-Skellefeå oci det är ungefär llkr mångr l bådr rlktnlngrrnrr För 

kilnnor är det mkcket lägre sendllngaflöden Skellefeå-Plteå-Skellefeår För både män 

och kvinnor är de fleatr starka sendllngaatrömmrrnr mellrn kommuner aom llgger efer 

E4, med Umeå-Vännäs-Umeå aom lkarnde undrntrg oci Soraele-Arjeslog med 53 män 

aom sendlrrr  
 
 e atöratr sendllngaflödenr mellrn kommuner l länet oci tll oci från länet är 

rrbetasendllng från Vännäa tll Umeå t7 r kilnnor, 2 r3 männr Ai kilnnornr är det 

därefer atörat sendllngaflöden mellrn Nordmrllng oci Umeå t392n oci Robertafora-
Umeå t37 nr Från Skellefeå tll Umeå sendlrr r9  kilnnor, från Umeå tll Stockiolm r49 

kilnnor oci från Umeå tll Vännäa r4  kilnnorr  e atöratr länagränaöierakrldrnde 

flödenr ri kilnnor är, förutom Umeå-Stockiolm: Örnsköldsvik-Umeå 254 kilnnor, 

Stockiolm-Umeå 225, Umeå-Örnaköldailk 99, Skellefeå-Stockiolm 9 , Plteå-Skellefeå 
88, Skellefeå-Plteå 72, Umeå-Luleå 59r  
 
När det gäller män är det Robertafora-Umeå t522n aom är så slrta tiå efer Vännäa-
Umeå, oci Nordmrllng-Umeå kommer så tredje slrta t484nr Umeå-Stockiolm är det ator 

utsendllng ri män t42 n, oci äien Umeå-Vännäa t333n oci Skellefeå-Umeå tr97nr  e 

atöratr länagränaöierakrldrnde flödenr ri män är, förutom Umeå-Stockiolm: Umeå-
Örnaköldailk 284, Örnsköldsvik-Umeå 27 , Skellefeå-Stockiolm 247, Skellefeå-Plteå 
254, Umeå-Luleå 2r , Stockiolm-Umeå 228, Luleå-Umeå 22 , Plteå-Skellefeå 248, 
Skellefeå-Luleå 223, Soraele-Arjeslog 53 mänr  
 
Pendlingsanalyserna i Bilaga   är gjordr med atrtatk från r 2 r SAMS-områden aom 

sendllngen r 2  atuderrdea med fungerrr lnte brr l flerr ri läneta kommuner, oci 

N  N-områden anna lnte ännu tllgängllgr för rnrlkaerr  e alatr tågllnjernr l 

Norrtågaakatemet atrrtrdea uss iöaten r 2rr Nkr sendllngakrrtor kunde inte tra frrm 

ild ussdrterlng ri trrakföraörjnlngasrogrrmmet r 2 -r 29, då N  N-områden inte 
bllilt tllgängllgar  
 

1.3.3. Uvb lde egspeedl eg 
 en lnomkommunrlr buaatrraken tllmöteagår frrmför rllt beioiet ri rt rear tll oci 

från utblldnlng oci tll oci från aerilceorterr Stomllnjetrrak oci tåg rniända blrnd rnnrt 

för sendllng tll gkmnralum l rnnrn kommun oci för sendllng tll högre utbildningr Trbell 
r visar rt de största gkmnralerearndeflödenr är mellrn kommuner l Umeåreglonen, oci 

efer Umeå aå är det Vännäa aom irr fleat tllrearnde gkmnrale-eleierr En förklrrlng den 
atorr aklllnrden mellrn gkmnralesendllng l Umeåreglonen oci Skellefeåreglonen är rt 

Skellefeå kommun är geogrraakt mkcket atörre – gkmnralesendllng öier långr aträckor 

bllr lnomkommunrl sendllng oci akna lnte l atrtatkenr Utöier Umeåreglonen är det 

relrtit atort rearnde Norajö-Skellefeå-Norajö, Bjuriolm-Lycksele-Bjuriolm, Skellefeå-
Lycksele-Skellefeå, Åaele-Vllielmlnr-Åsele och Lycksele-Mrlå-Lkckaeler At rntrlet reaor 
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aklljer alg mellrn rlktnlngrrnr tae tre r Umeå-Bjuriolm-Umeån äien om irrje elei irr tiå 

reaor ser drg rt rniändr, irr flerr förklrrlngrr, tre r rt bkten, rt eleiernr får akjuta l 

en riktning eller skolkortet så en rnnrn aträckr än tlllfrån gkmnraletr  
 
Trbell rr Gkmnralesendllngaatråkr  
 

 
Strtatk öier iögakolesendllng anna för mrntrlakrlinr l Väaterbotenr Trbell 3 visar 
rntrlet seraoner tiärden så   seraoner oci ussåtn år r 23 aom är mrntrlakrlinr i en 
kommun l Väaterboten men läaer så crmsua l en rnnrn kommunr  latrnaatudler anna 

lnte med l trbellenr Strtatken ilarr rt l läneta kommuner är Umeå den klart 
domlnerrnde orten aom mrntrlakrlinr sendlrr tllr Endrat från Umeå oci Skellefeå 

kommuner sendlrr fler än fem seraoner tll iögakoleatudler så crmsua l rndrr 

kommuner än Umeår  e öierlägaet meat sosulärr crmsua rt sendlr tll är Ussarlr oci 

Luleår Bådr llgger efer Strmbrnrn genom Öire Norrlrndr  en enakllt atöratr 

iögakolesendllngen är dock från Skellefeå tll Umeå crmsuar I Umeåreglonena 

kommuner tNordmrllng, Vlndeln, Robertafora, Vännäan bor det knrssr 3   seraoner 
aom atuderrr så crmsua l Umeår I Bjuriolm oci blrnd lnlrndakommunernr tNorajö, 

Mrlå, Storumrn, Soraele,  oroter, Vllielmlnr, Åsele) är de mrntrlaakrlinr aom atuderrr l 

Umeå betkdllgt färrer  etr torde tll ator del bero så det längre riatåndet oci därmed 

atörre arnnollkiet rt både flktr tll oci akrlir alg så atudleortenr Lycksele har dock 
näatrn 5  lniånrre aom atuderrr så crmsua l Umeår  
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Trbell 3 Högakolesendllng tej dlatrnaatudlern blrnd mrntrlaakrlinr l Väaterbotten r 23r Värden 
från   atudenter oci ussåtr  ällr: Reglon Väaterbottenr  

 

1.3.4. Resrede tll besöksmål 
 

Foto: Region Västerbotten 
 
Beaökanärlngen lkfa ofr frrm aom en ilktg närlng för kommunernr oci länet både för 

rtrrktiltet oci för rrbetatllfällen och mångaldlg rrbetamrrknrdr 

Beaökanärlngaartanlngrr göra från kommunrlt, reglonrlt oci nrtonellt iållr 

Beaökanärlngen är en ator lnduatrl oci l Väaterboten iä er beaökanärlngen l 

öiernrtnlngalnkomater oci omaätnlng räknrtr  ennr ussmärkarmhet har inte riktgt 
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motairrrta ri artanlngrr l kollektitrrakakatemet kosslrt tll beaökanärlngen oci 

aseclakr beaökamålr  et är lrndatnget aom anrnalerrr den reglonrlr kollektitrrak aom 

irr atörat betkdelae för beaökrre, medrn det reglonrlr utieckllngaussdrrget ligger hos 
Reglon Väaterboten oci kommunernr rrbetrr med lokrl utieckllngr  
 
Lrndatnget irr en ilaa srlorlterlng ri reaor tll oci från beaökamål, oci kommuner ilarr 

lntreaae för rt utiecklr e emselila rlngbllatrrak tll oci från beaökamål under aäaongr 
 ollektitrraken är l drgaläget dock lnrlktrd så frrmförrllt akolreaor, rrbeta- och 
utblldnlngasendllng armt reaor tll oci från ajukiård, l ilaa mån frltdareaorr  en ordlnrrle 

kollektitrraken erbjuder lnte rlltd brr förblndelaer tll oci från beaökamål under 

aäaongr Arbetasendllngatrrak ussrätra aällrn tll rrbetaslrtaer lnom turlamen då deaar 

rrbetaslrtaer är eller ussfrtra aom mlndre oci mer utasrlddr än tll e emsel ajukhus 
oci lnduatrlrrbetaslrtaerr Beaökrre l genomanlt reaer deaautom andra delrr ri året oci 
dkgnet än sendlrre oci akolbrrnr  Srmtdlgt är det en sotentrl rt få fler reaenärer tll de 

ledlgr altslrtaernr utrnför ruanlngatd oci så loienr  
 
 ollektitrrakslrnerlng oci öirlg armiällaslrnerlng krn ake med ökrd medieteniet om 

besöksnäringens behov och med bätre dlrlog med besöksnäringena resreaentrnterr 
Nriaet ekonomlakr rrmrr aå anna möjllgiet rt främjr kollektit rearnde oci 

reamöjllgieter tll oci från beaökamålr  ela anna det aedrn tdlgrre trrak aom sraarr 

mångr besökarer På ielger, kiällrr oci turlataäaonger går trrak där det anna got om 
slrta l fordonen oci deaar slrtaer nktjra bätre om fler betrlrnde turlater akulle iltr tll 

dennr trrakr Åtgärder lnom lnformrton oci mrrknrdaförlng l armrrbete med 

deatnrtonabolag, turlatbkråer oci beaökamål krn lockr fler turlater tll beantllg trrakr 
Besöksnäringens behov krn berktra bätre l slrnerlngen ri reaecentrum oci iållslrtaer 
oci den lnformrton aom anna därr Bätre lnformrton om möjllgieten rt så kort irrael 

strrtr uss kommeralell trrak, tll e emsel under aäaong, krn ockaå förbätrr 

kollektitrrakutbudet tll oci från beaökamålr  
 
 et anna lnte atrtatk så färdmedelairl för beaök ild beaökamål l Väaterboten, men 

känt är rt srlirtbllena rndel ild frltdareaor öierlrg är iögr  et anna et atort rntrl 
beaökamål l Väaterboten aom beaöka både ri turlater oci ri läneta egnr lniånrre, ae 
Trbell 4r  ollektitrrakmkndlgieten tllarmmrna med rndrr rktörer krn rrbetr mer med 

rt krrtläggr den kollektitrrak aom redrn ldrg anna tll beaökamål under deras 
reasektie aäaonger, krrtläggr iållslrtaer l närieten, den lnformrton om 

kollektitrrakförblndelaernr aom lämnra så beaökamålena oci turlatnformrtonera 

iemaldor, med merr, för rt kunnr sekr ut förbätrlnga- oci juaterlngamöjllgieterr  
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Trbell 4r Beaökrre ild beaökamål l Väaterbotten under r 24, beaökamål med 25     beaökrre eller 
merr Strtlatlkkällr: Väaterbottena Turlamr 

1.3.5.Mrrkerdsredel och revrl reseeärer 
 
När befolknlngen l Väaterboten irr ökrt med r,5 % aedrn r   , har  under ungefär 
armmr tdaserlod den totrlr färdlängden utfrån reairneunderaöknlngrrnr ökrt med 

clrkr r  %r  Störatr delen ri den ökrde realängden beatår ri Annrt färdaät, aom l aln tur 

tll ator del beatår ri flkg, men äien kollektitrrak atår för en ator del ri den r  % 
öknlngen l realängdr Antrlet reaor l kollektitrraken ökrt med r5 srocent aedrn r   r 
 ollektitrrakena rndel ri realängden med rllt motorlaerrt rearnde tBll, Allmän 

kollektitrrak oci Annrt färdaätn irr ökrt från 9,5 % tll 27 % från r  5lr    tll 
r 22lr 24r  et meat etrblerrde aätet rt mätr kollektitrrakena mrrknrdarndel är 

dock rndel ri totrlr rntrlet motorlaerrde reaorr Mrrknrdarndelen är ockaå en ri de 

måt aom rniända l trrakföraörjnlngasrogrrmmeta målaätnlngrrr  ollektitrrakens 
mrrknrdarndel ökrr om kollektitrrakrearndet ökrr mer l rntrl än det srlirtr 

motorlaerrde rearndet, om srlirtblllater öiergår tll rt åkr kollektit oci om 

srlirtblllater öiergår tll rt gå eller ckklrr Hur mkcket den mrrknrdarndelen har ökat 
mellrn r  5lr    oci r 22-r 24 är lnte känt eferaom mrrknrdarndelen mätea föratr 

gången r  9, men r  9 irr rndelen 8 % oci r 24 irr den 23 %r 
 
 ollektitrrakrearndet l Väaterboten ökrr med flerr srocent ser år mät l rntrl rearnde, 

medrn utieckllngen kollektitrrakena mrrknrdarndel ri det motorlaerrde rearndet lnte 

irr utiecklrta l armmr trkt oci l den trkt aom målet l srogrrmmet r 2r-r 25 
förutarter  et betkder rt rntrlet kollektitrrakreaor l Väaterboten irr ökrt anrbbt, 

men rt kollektitrrakrearndet lnte ökrr aå mkcket anrbbrre än rearndet totrlt aetr  et 
är dock lnte bllrearndet aom atår för de atorr rearndeöknlngrrnr l Väaterboten 

tbllrearndet aet tll reat aträckr irr frktakt mlnakrt med 8 %n, utrn anrrrre flkgrearndetr 
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 ollektitrrakena mrrknrdarndel l Väaterbotena län ussglck år r 2  tll cirka 22,9 
srocent, år r 22 tll cirka 22,2 srocent, år r 2r 23,2 %, år r 23 tll 2r%, r 24 tll 23 %, 
oci r 25 tll clrkr 24 %r   etr är clrkr iälfen ri rlkaanltet oci iälfen ri 

mrrknrdarndelen l Skåne oci Ussarlr länr Nrtonellt var rlkaanltet år r 2r r5,9 %, år 
r 23 r7%, år r 24 r7 % oci år r 25 r  %r Antrlet reaor oci seraonkllometer l lokal och 
reglonrl kollektitrrak nrtonellt irr utiecklrta soaltit under armmr serlod, men 

kollektitrrakrearndet utiecklra rlltaå lnte tllräckllgt krrflgt för rt öieratgr 

befolknlngaöknlngen oci det ökrnde rearndet l armiället öierlrgr  
 
I ordnlngaföljden för år r 25 (se Figur in är det en tkdllg brktsunkt mellrn Ussarlr läns r7 
% mrrknrdarndel oci Väaterbotena oci Jönköslnga läns mrrknrdarndel så 14 %r 
Väaterboten irr atglt ri  egen förtjänat  oci för rt Väatmrnland ajunkltr  et aå krllrde 
fördubbllngasrojekteta främatr mål är en fördubbllng ri kollektitrrakena 

mrrknrdarndel så alkt jämfört med r 2 r Et ateg l den rlktnlngen är enllgt srojektet en 
fördubbllng ri rntrlet reaor l kollektitrraken från r    tll r r r nien mlnakrt rearnde 

med srlirtbll krn ökr kollektitrrakena mrrknrdarndel utrn rt kollektitrrakrearndet 

ökrrr Fördubbllngasrojekteta mål om ökrt rntrl kollektitrrakreaor utgår från det 

arnnollkr acenrrlot rt rllt rearnde fortaäter ökr l armiället, oci rt bllrearndet 

åtmlnatone lnte mlnakrrr För rlket l genomanlt ger en fördubbllng jämfört med r 2  

cirka 5  % mrrknrdarndel, för Väaterboten cirka r4 % mrrknrdarndelr  

Figur ir  ollektlitrrflkena mrrknrdarndel ser län r 21-r 25r  ällr:  ollektlitrrflkbrrometern, 

årarrssort r 25r   
 
Trbell 5  visar strukturen l rearndet seraon oci drg l Sierlge l genomanlt enllgt den 

nrtonellr reairneunderaöknlngen r 22-r 24r Totrlt gör männlakor clrkr 2,  iuiudreaor 
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ser drg, oci deaar reaor beatår ri reaor med ollkr  ärenden r Störat rndel utgör rrbeta- 
tjänate- oci akolreaor, männlakor gör l genomanlt  ,74 aådrnr reaor ser drgr  ,24 ri 

deaar göra med kollektitrrak, öknlngrr från  ,7r reasektie från  ,23 l föregående 

reairneunderaöknlngr Vl gör mkcket aå krllrde frltdareaor, det göra l genomanlt  ,5r 

iuiudreaor ser seraon oci drg l ärendekrtegorl  frltd , en öknlng från  ,5  l 

föregående underaöknlngr Endrat llten rndel ri de dagliga frltdareaornr aker med 

kollektitrrak:  , 3 reaor, oci det är lngen öknlng från föregående underaöknlngr  rkgr 

rl5 ri frltdareaornr göra med bllr  et anna rlltaå en sotentrl rt ökr det kollektir 

rearndet genom rt ökr kollektitrrakena rndel ri frltdarearndetr 
 

Trbell 5r Antrl iuiudreaor ser seraon och dag efter huvudsakligt ärende och huvudsakligt färdsätt 
år r 22-r 24r    ällr: Trrflkrnrlka, Reairneunderaöknlngen r 22-r 24r  

 

Aevrlev reseeärer srmmrevrgev 
 

År r    gjordea cirka 9,5 mlljoner reaor l, tll oci från Väaterbotena län, år r 2  cirka 
2 ,8 mlljoner reaor, år r 22 cirka 22,2 mlljoner reaor t+3 %n, år r 2r clrkr 22,7 mlljoner 

resor t+5 %n, år r 23 cirka 22,7 mlljoner resor t+- n oci år r 24 cirka 11,9 mlljoner resor 
t+r%n, år r 25 clrkr 2r,3 mlljoner t+ 3 %nr Trbell    ilarr rearndet l kollektitrraken l 
atort år r 23-r 25r Strtatk för såatgrnde l Väaterboten för reglonrlt rearnde med SJ 

anrbbtåg oci  -buss anna lnte tllgång tllr  
 
Trbell  r Påatlgrnde i Västerbotten, rirundrt tlll närmrate 5      
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Poaltit är rt rearndet l Umeå tätort ökrt krrflgt oci rt rearndet l reglonbuaatrraken 

ökrt någotr Llnjeomläggnlngen l Skellefeå iöaten r 24 gör rt atrtatken akr tolkra aom 

en llten öknlng r 24-r 25r At rearndet l Norrtåg mlnakrt beror så färre turer mellrn 

Umeå oci Luleå oci rt en del ri reaenärernr aom reat med den llnjen krn rearn med 

armmr blljet så SJ:a nrtåg mellrn Umeå oci Luleå, en öierflktnlng aom ockaå lnnebär 

et trss l atrtatkenr Strtatken ilarr rt rearndet lnte ökrt l trkt med målet l 

srogrrmmet r 2r-r 25 aom irr 5 % ser år oci 27 mlljoner år r r r För rt ussnå målet 

irde rearnde beiöit irrr clrkr 2r,3 mlljoner år r 24, men blei det latället r 25r 
 

 

Resrede med  eomkommuerlr och svoml ejer 
 
Rearndet l reglonbuaatrraken irr ökrt llte grrnn mellrn r 24 oci r 25 oci under en 

längre td irrlt atrbllt berktrt befolknlngamlnaknlng l mångr kommuner, årakullrr oci rt 

ilaa reglontrrak irr gjorta om tll atrdatrrakr  
 
Inomkommunrlr llnjer oci atomllnjer, e klualie tätortatrrak, irr utvecklats enligt 
följrnde: År r   

1 cirka 4 3      , år r 22 4 r5      reaor, år r 2r 4         resor, år 
r 23 3 7       reaor, år r 24 3  5      resor, år r 25 clrkr 3  5      resorr Trsset ri 
reaenärer r 2r-r 23 beror delila så mlnakrde årakullrr oci så rt reglonbuaatrrak 
Skellefeå-Skellefeirmn-Bergsbyn-Urailken gjordea om först tll kommeralell trrak, 

aedrn tll tätortatrrak tae 2r2r3 i denna bilaganr  
 
 e fem tll rearnderntrlet atöratr atomllnjeatråken l Väaterboten irr år r 24 Torneå-
Umeå, Skellefeå-Umeå, Bjuriolm-Vännäs-Umeå, Hemrirn-Umeå oci Nordmrllng-Umeå 

(Trbell 7nr Allr deaar atråk irr äien ökrt eller irrlt atrbllr l rearnderntrl mellrn r 23 oci 

r 24r Fjorton ri de r5 atråken l trbellen irr irf en rearndeöknlng, öirlgr irr irf 

atrbllt rearnde eller mlnakrt rearnder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  e alffror aom gäller för r    l dettr krsltel är arnnollkt en underakrttnlng så cirka 5 % så grund ri 
atrtlatlkbortfrll oci dkllktr   
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Trbell 7r Antrl reaor l Länatrrflken l Väaterbottena atomllnjetrrflk ser llnje år r 24r  ällr: 
Länstrafiken i Västerbotten 

 
 
Trbell 8 ilarr de iållslrtaer aom irf mlnat r      såatgrnde l reglonbuaatrrak 
reasektie tågtrrak år r 24 l Väaterbotenr Här lngår lnte tätortatrrakr Skellefeå 
buaatrton oci Vrarslrn tej tätortatrrakn är öierläganr l rntrl såatgrnde i 
reglonbuaatrrakr Bkteasunkter med mer än 5      såatgrnde l reglonbuaatrrak i 
Väaterboten är därutöver Unlieraltetaajukiuaet, Umeå buaatrton, Vännäa Reaecentrum, 

Bkake buaatrton oci Lkckaele Reaecentrumr Tåg- oci reglonbuaarearnde armmrntrget 

har Umeå BuaatrtonlUmeå Centrrl clrkr r       rearnde, något mlndre än Umeå 

unlieraltetaajukiua oci Umeå Öatrr tllarmmrnar Vännäa Reaecentrum irr armmrntrget 

clrkr 25      rearnder Umeå centrrlorta atöratr iållslrtaer, tåg oci buaa armmrntrget, 

bllr clrkr 89      reaenärer, ungefär det dubblr l föriållrnde tll Skellefeå buaatrtonr  
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Trbell 8 Antrl såatlgrnde ser iållslrtalbkteasunkt i Länstrafiken i Västerbottens trrflk armt 

Norrtåga tågtrrflk r 24r  ällr: Länatrrflken l Väaterbotten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väaterboten reate i genomanlt 2 ,5 seraoner ser buaafordon år r 23, en öknlng från 
2 ,4 året lnnrnr Tågbeläggnlngen irr 2r reaenärer ser fordon år r 23, en öknlng från 

2 ,8 året lnnrnr  
 

Tävorvsvrrakee 
 
Tätortatrraken ökrr l rntrl rearnde oci utbud, och det har funnits en god illjr l Umeå 

oci Skellefeå för utöknlngrrr  
 
Tätortatrraken l Umeå irr iu lt krrflgtr År r    gjordea 4 5       reaor, år r 22 
gjordea 5 95      reaor, år r 2r gjordea   5       reaor, år r 23   4       reaor år 
r 24           reaor oci år r 25 cirka 7         reaorr   
 
Resandet l tätortatrraken l Skellefeå var cirka 495 8   reaor år r   , cirka 73      reaor 
år r 22, cirka 77      reaor år r 2r, och cirka 1 15      resor r 23, 1 2       både 
r 24 oci r 25r  en atorr öknlngen r 23 oci r 24 jämfört med r 2r beror så rt trrak 



r9 (41) Bilaga 1 

 

tll Skellefeirmn, Bergabkn oci Urailken, aom tdlgrre räknrta ln l reglonbuaatrraken, 

iöaten r 2r börjrde trrakerra l Skellefebuaa regl, förat aom kommeralell tätortsnära 
trrak oci aedrn aom en lntegrerrd del ri atrdatrrakenr  ennr förändrlng bldrog ockaå 

tll mlnakrd reglonbuaatrrak r 23 jämfört med r 2rr Llnjeomläggnlngen l Skellefeå 

iöaten r 24 gör rt atrtatken akr tolkra aom en llten öknlng r 24-r 25r 
 
Tätortatrraken l Lkckaele irde clrkr 3r 4   rearnde år r   , 3  r   rearnde år r 22, 32 
4   rearnde år r 2r, r7 8   rearnde r 23 oci 3  r   rearnde r 24r Sommrren r 25 

lrdea dennr trrak nedr  
 

Reg oerlvågresrede 
 
Trbell  9 visar rearndet tsåatgrnden l Norrtågatrraken l Väaterboten r 24r  
 
Trbell 9r Antrl såatlgrnde l Väaterbotten så Norrtåga tågllnjer r 24 
 r 24 
Umeå-Väeeäs 237     
  
Umeå-Lycksele  4     
  
Umeå-Suedsirll 3      , 47 % ri aträckrna 

såatlgrnde 
  
Umeå-Luleå 32    ,  8 % ri aträckrna 

såatlgrnde 
  
Norrtågtrraken irr aedrn atrrten r 2  irf et krrflgt ökrt rearnde så de fkrr nya 
tågllnjernr l Väaterbotenr  e aenrate åren irr resandeöknlngen mrtrta ri men 

fortaäter, oci det irrlerrr mellrn llnjernrr Reglonrltågtrraken lnom Norrtåg hade en 
soalti rearndeutieckllng r 24r Jämfört med r 23 ökrde rearndet l ielr akatemet med 

23 % från clrkr 2 3       reaor tll clrkr 24       resor både r 24 oci r 25r Umeå-
Sundsvall och Sundsvall-Storlien (resande i alla län) atår för atöratr delen ri öknlngen 
r 23-r 24r Umeå-Sundairll ökrde + r  %, Sundairll-Trondielm + 2  %, Umeå-Vännäa + 
22 %, Umeå-Lycksele -r %, Umeå-Luleå -7 %, Luleå- lrunr -25 %r  
 
Punktllgieten under r 24 irr 9  % tRT + 5 mlnn eller 9  % tRT +25 mlnn, en klrr 

förbätrlng jämfört med r 23r  
 

Figur j, ae näatr aldr, ilarr rt det totrlr rearndet l Norrtågaakatemet nåt över 14      
reaenärer ser månrd en del ri året, irrri en del är så aträckor utanför 
Väaterbotenr Rearndet irr irrlt atrbllt de aenrate åren totrlt aet l akatemetr  På 
delaträckor l akatemet är tågen överfulla så morgon- oci efermlddrgaturernr, en stor 
del ri reaenärernr får atår  
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Figur jr Resandeutveckllng Norrtåg r 2r-r 25r  ällr: Norrtågr 

 

Resrede med fuektoeseedsäee eg 
 
 et anna lngen atrtatk över hur mångr reaor l den ordlnrrle kollektitrraken aom göra 

ri seraoner med ollkr funktonanedaätnlngrrr Antrlet reaor aom uuöra ri seraoner aom 

rniänder rullatol bör irrr iögre l tätortatrrak aom trrakerra med lågentré- eller 
låggoliabuaarr jämfört med reglontrrak aom trrakerra med fordon med llf oci 

rullatolaslrtar Antrlet reaor med färdtjänat anna det atrtatk för tae trbell 2  oci 22n, oci 

detr akulle kunnr ge en ilaa lndlkrton ri det lnomkommunrlr oci mellrnkommunrlr 
rearndebeioiet ioa männlakor med ollkr funktonanedaätnlngrr l Väaterbotenr Å rndrr 

aldrn krn et mer ajäliatändlgt nktjrnde ri kollektitrrak ledr tll ökrd rörllgiet totrlt 

aet l oci med atörre delrktgiet l armiälletr  
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Foto: Scrndlnrilrn atock siotor  
 
Trbell 2 r Antrl färdtjänatresor (enkelresan ser år r   -r 23 l Väaterbottenr  ällr: Trrflkrnrlkar  
2006  425     
2007  4 5     
2008  38      
2009  43      
2010  4r5     
2011  34      
2012 38      
2013 39      
2014  39      
 
Trbell 11r Antrl rlkafärdtjänatreaor tenkelrearn ser år r 22-r 24 l Väaterbottenr  ällr: Trrflkrnrlkar  
2006  4r   
2007  42   
2008  43   
2009  4    
2010  43   
2011  4    
2012 4    
2013 47   
2014 47   
 
Antrlet färdtjänat- och rlkafärdtjänatreaor motairrrr någrr srocent ri det totrlr rntrlet 

reglonrlr kollektitrrakreaorr Antrlet färdtjänat- oci rlkafärdtjänatreaor är å rndrr aldrn 
e emselila atörre aom rntrlet såatgnlngrr l reglonbuaatrraken ild Vrarslrn l Umeår 

Antrlet rlkafärdtjänatreaor är relrtit lågt, cirka 4-5    ser årr I trkt med rt bllr rtrrktit 

för fler seraoner med funktonanedaätnlngrr rt nktjr den reglonrlr kollektitrraken, aå 

krn färdtjänatreaor delila öiergå tll mer ajäliatändlgt rearnde l den ordinarie 
kollektitrrakenr I Väaterbotena kommuner tllåta lnte färdtjänat öier kommungräna, 

utrn rlkafärdtjänat rnaöka för deaar reaorr Anaökrn om rlkafärdtjänat lämnra normrlt ln 

någrr ieckor i förirndr Ökrd tllgängllgiet l kollektitrraken krn ökr möjllgieten tll 

ajäliatändlgt rearnde utrn rlkafärdtjänatr Riksfärdtjänatreaor i sig krn äien underlätra ri 
möjllgieten rt få ledargnlng ild bkteasunkter under rearnr  
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1.4. Reseeärerers och rllmäehevees eöjdhev 

 ollektitrrakena utieckllng utgör aummrn ri de irl aom enaklldr männlakor gör irrje 

drgr  ärför kräia en lkiördiet för reairnor, aknsunkter, önakemål oci föralrgr 

 ollektitrrakbrrometern ger bland annat lnformrton om reairnor oci om reaenärera 

ussleielae ri kvalitetr  Utöier detr beiöia lätllgängllgr krnrler för kundreasona oci 

akatem för rt dokumenterr, klraalacerr oci rnrlkaerr lnkommen reasonar 
 
Trbell 1rr Andelen reaenärer aom är nöjdr med den aenrate rearn ser län, e klualie Öatergötlrnd 

aom ej deltrr l underaöknlngenr Slffrrn för r 25 blei 83 %, oci Väaterbotten kom så 23:e slrta 

armtldlgt aom iärdet för rlket atrnnrde ild 82 %r ällr:  ollektlitrrflkbrrometern, årarrssort r 25r  
 

Ökat resande är en 
lndlkrton så 

kundnöjdiet, men 

teoretakt akulle 
buaarr oci tåg kunnr 

fkllra äien om 

resenärerna inte är 
nöjdrr  et är ollkr 

drlikrrfer aom llgger 

brkom kundnöjdiet 

reasektie 

reafrekienar År r 24 
irr Posulrrltet, 

 irlltetlPunktllgiet 

oci Produkuördel 

ilktgrat för nöjdiet, 

medrn Releians 
trigångatder, 

llnjeaträcknlng oci 

enkelietn,  unakrs 

trllmänietena 

kunakrs om de 

tjänater aom erbjudan 

oci Produkuördel (de 
unlkr fördelrr aom är 

kollektitrrakena 

atkrkr gentemot 

bilen) irr ilktgrat för reafrekienar  et är de alatnämndr aom 

kollektitrrakmkndlgieternr oci Länatrrakbolrgen beiöier fokuaerr så för rt ökr 

rearndet, enllgt  ollektitrrakbrrometerna årarrssort r 24r Resultaten gäller inte 
aseclakt för Väaterboten, men de atrrteglakr atällnlngatrgrndenr oci de åtgärder aom 

anna l detr trrakföraörjnlngasrogrrm airrrr så et öiergrlsrnde slrn så deaar 

drlikrrferr För rt ökr rearndet – aärakllt blrnd de sotentellr reaenärernr aom lnte 

reaer l kollektitrraken ldrg – är det armtdlgt ilktgt rt fokuaerr äien så det aom drlier 

nöjdieten, eferaom et atrrkt irrumärke är ilktgt för öierflktnlng från srlirtbll tll 

kollektitrrakr  
 
Trbell 2r visar rt kundnöjdieten l Västerboten irr ökrt krrflgt från r 2  tll r 24r År  
r 25 blei det dock en atrtatakt aäkeratälld aänknlng tll 83 % då Väaterboten kom så 

23:e latället för r:r slrta, men forurrrnde bätre än l rlketr När det gäller rllmänietena 
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nöjdiet, Trbell 23, llgger Väaterboten brr tll jämfört med rndrr länr Slirrn för r 15 
blei 5  %, rlltaå en öknlng tkällr: drtrbraen  NLBARnr 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trbell 23r Andelen ri 

rllmänieten aom är nöjd 

med altt 

R MlLänatrrflkbolrg, 

e klualie Jämtlrnd oci 

Öatergötlrnd aom ej deltrr l 

underaöknlngenr  ällr: 

 ollektlitrrflkbrrometern, 

årarrssort r 24r 
 
 

1.5. M ljö- och kl mrvpåierkre 

 ollektitrrakena ilktgrate bldrrg tll kllmrt- oci mlljörrbetet är rt lockr öier reaenärer 

från srlirtbllatrrak tll et iållbrrt färdaätr Nktrn ri kollektitrrak jämfört med 

srlirtbllatrrak ökrr med den genomanltllgr beläggningsgraden så fordonenr En buaa 
eller en tågirgn med endrat en eller få reaenärer är i sig lnte mer mlljöiänllg än en 

srlirtbll med en reaenär utöier förrrenr At buaarr oci tåg kör även med få reaenärer är 
dock oundilkllgt, det ilktgr är rt genomanltet, det illl aägr seraonkllometer ser 

utbudakllometer, är brrr Et aät rt iöjr den frktakr beläggnlngagrrden är ockaå rt 

fordonet rnsraara efer iur mångr aom brukrr rear med en ilaa buaaturr År r 2r oci 

r 23 var beläggningsgenomanltet för Sierlge 2 ,  oci 2 ,2 när det gäller buss, oci för 
Väaterboten 2 ,4 reasektie 2 ,5r Värden rt jämförr med är tll e emsel  rlrrnra värde 
krlng r , Gäileborga iärde krlng 8-9 och Stockiolma läna krlng 24-15r Motairrrnde alior 

för tåg r 2r oci r 23 irr 38,9 oci 3 ,9 aom genomanlt för Sierlge, oci 2 ,8 reasektie 

2r för Väaterbotenr Värden rt jämförr med är tll e emsel  rlrrnra iärde clrkr 22 oci 

Stockiolma läna 54-58r 
 
Utöier mrrknrdarndel oci beläggnlngagrrd aå är det äien ilktgt rt kollektitrraken är 

mlljöiänllg l alg, både för kllmrtet oci för lufkirlltet l atäderr  
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Lrndatnget oci kommunernr beatäller atomllnje- reasektie lnomkommunrl trrak ioa 

 ollektitrrakmkndlgieten oci iäljer de krrinliåer, lnom lrgena rrmrr, aom akr gällrr 

 ommuner oci Lrndatnget har i huvudsak inte gåt längre än lrgen oci mlljözonen l 
Umeå centrumfkrkrnt kräierr Lagen oci mlljözonen lnnebär en aucceaali öiergång tll 

fordon ri rllt iögre aå krllrd euroklraar  e meat mlljöiänllgr fordonen l Väaterbotena 

buaatrrak är de blograbuaarr aom frrmföra l Skellefeå ri det kommunrlr bussbolaget, 
och de laddhybridbussar aom trrakerrr i Ultra-trraken l Umeår Andelen förnkbrrr 
drlimedel l buaatrraken l Väaterboten irr 4,9 % ri rntrlet fordonakllometer år r 2r oci 

7,2 % år r 23 illket är clrkr 2,5 mlljoner fordonakllometerr  et är en relrtit låg rndelr 

Genomanltet l lrndet irr r9 % reasektie 3  % deaar årr Väaternorrlrnd, Gotlrnd, 
Bleklnge, Väaterboten oci Norrboten är de aom r 23 irde rndel under 2  %r 24 ri r2 

län irr r  % rndel eller mer år r 23r  
 
Utmärkrnde i länet är de höga kiäiedlo ldirlternr l Umeå oci Skellefeår Tlll 

öieriägrnde del beror sroblemet så kllmruöriållrnden under ilnterirliåretr 

 llmruöriållrndenr l komblnrton med den ökade iägtrrak aom urbrnlaerlngen för med 

sig oci ökrt rntrl dleaelfordon bldrrr tll rt sroblemen kirratår trota artanlngrr så 

kollektitrrak oci beteendesåierkrnde åtgärderr 
 
Både Umeå oci Skellefeå irr rntrglt åtgärdasrogrrm för rt ussfkllr 

mlljökirlltetanormen för kiäieo ld l atädernrr Som en del ri srogrrmmet irr Umeå 

kommun lnfört en mlljözon l centrrlr Umeå med atrrt r 24r Mlljözon är en lokrl 

trrakföreakrlf aom atäller aäraklldr krri så atörre fordon, tll e emsel buaarrr Mlljözonen 

såierkrr en del ri trrakritrlen aom Länatrraken irrr Fordon krn beiöir bktra ut under 

ritrlatdenr  
 

 Foto: Mårten Edberg 
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. . Organisa on 

Den regionala kollek vtrafiken i Västerbo en organiseras dels genom Region 

Västerbo en, Kollek vtrafikmyndigheten, Länstrafiken, kommuner och lands ng, och 

dels genom kommersiell regional kollek vtrafik.  

 

Region Västerbo en, e  regionförbund med kommuner och lands ng som medlemmar, 

har med Kollek vtrafikmyndigheten i Västerbo ens län det ekonomiska och juridiska 

ansvaret för den samhällsbetalda regionala kollek vtrafiken. Myndigheten ska 

regelbundet anta och vid behov revidera e  Regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Myndigheten fa ar beslut om så kallad allmän trafikplikt, som sedan verkställs genom 

trafikupphandling vid bolaget Länstrafiken, som har få  befogenhet a  ingå avtal från 

myndigheten.  

 

I Västerbo en sker kollek vtrafikplanering i huvudsak vid kommuner och lands ng och 

dessa beställer sedan önskad trafik hos Kollek vtrafikmyndigheten. För a  beställd trafik 

ska kunna upphandlas, behövs e  beslut från myndigheten. Kommuner och lands ng 

betalar för den trafik de beställt, och ne okostnaden beror bland annat på den beställda 

trafiken och på intäkter från trafiken.  

 

Länstrafiken svarar för a  kollek vtrafiken bedrivs enligt avtal, informerar om och 

marknadsför trafiken. Länstrafiken som bolag är helägt av Region Västerbo en och har 

si  säte i Lycksele. Bussgods i Västerbo en AB är e  do erbolag som bedriver 

verksamhet vid Umeå, Skelle eå och Lycksele bussta oner och bussgodsverksamhet vid 

andra sta oner via avtal. Länstrafikens kundservice som  digare varit en del av Bussgods 

i Västerbo en AB:s verksamhet, fly ades över  ll moderbolaget år 2014. Länstrafiken 

äger en  ärdedel av Norrtåg AB, delar av ekonomiska föreningen Bussgods samt e  fåtal 

ak er i Samtrafiken AB (som medlem). Medlemskapet i Samtrafiken är fortsä ningsvis 

bolagets, inte myndighetens.  

 

Organisa onen kan beskrivas enligt följande: 

 

Kommuner och lands ng 

↓ 

Region Västerbo en förbundsfullmäk ge 

↓ 

Förbundsstyrelsen och dess kollek vtrafikutsko  

↓ 

Kollek vtrafikmyndighet 

↓ 

Länstrafiken i Västerbo en AB 

   Delägare av Norrtåg AB 

   Delägare av Bussgods, ekonomisk förening 

   Ägare av Bussgods i Västerbo en AB 

   Delägare av Samtrafiken i Sverige AB 

   Medlem i Svensk kollek vtrafik, förening 

 

Även Skelle eå kommun har få  befogenhet a  ingå avtal om allmän trafik i sin egen 

kommun, e er beslut om trafikplikt på myndigheten, och stadstrafiken i Skelle eå 

bedrivs av det kommunala bolaget Skelle ebuss. Skelle ebuss samarbetar med 

Länstrafiken inom bland annat bilje system, men myndigheten beslutar inte om trafiken. 
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 et anna et ilktgt armrrbete mellrn kollektitrrakmkndlgieternr l de fkrr nordllgrate 

länen, aom trr alg utrkck blrnd rnnrt l det aå krllrde Norrlrndaarmrrbetet aom gjort det 

enkelt rt rear mellrn länenr  

1.7. Kollektivrrakees  efrrsvrukvur 

 en reglonrlr kollektitrraken l Väaterboten, det illl aägr atomllnje-, lnomkommunrl 

oci tätortatrrak armt reglonrl tågtrrak delrr mkcket ri aln lnfrratruktur med rnnrn 

krkeatrrak och srlirtbllstrrakr  e frrmkomllgieta- oci trrakaäkerietasroblem aom 

berör rll serson- oci godatrrak berör ockaå kollektitrrakenr Vid krsrcltetabrlat så iägrr 
är öierflktnlng tll buaatrrak et aät rt mlnakr krsrcltetabrlaten oci förbätrr 
frrmkomllgieten för rll trrak utrn lnieaterlngrr l breddnlng ri iägrr, omlednlng ri 

trrak med merrr  
 
Et sroblem – oci en möjllgiet - för tågtrraken är lnfrratrukturenr Norrbotnlrbrnrn 
kommer krrflgt rt förkortr reatdernr mellrn orternr blrnd rnnrt Umeå oci Skellefeå, 

oci aenrre tll Plteå oci Luleår Norrbotnlrbrnrn kommer rt atärkr kollektitrrakena 

konkurrenakrrf jämfört med srlirtbll efer E4 oci förbätrr kollektitrrakena 

mrrknrdarndelr  et airgr underiållet ri Strmbrnrn har let tll iratgietaaänknlngrr 
oci orlmllgr reatder mellrn Umeå oci Luleår Botnlrbrnrn fungerrr relrtit brr, tll oci 

från Lkckaele irr det funnlta krsrcltetasroblem oci det anna flerr föralrg för Tiärbrnrn 

för rt kommr tllrätr med sroblemen aom tkiärr lnte genomförta änr  
 
 et anna trrakaäkerieta- oci frrmkomllgietabrlater l delrr ri iägakatemet aom 
trrakerra med buaatrrakr Länatrrnasortslrn beakrlier brlaternr mer uuörllgtr  
 
 ollektitrraken irr äien egen lnfrratruktur l form ri buaatrtoner, reaecentrum, 

iäntarlrr, godairnterlngautrkmmen, slrtormrr, iållslrtaer, väderskydd oci desåerr  
 

       Foto: Andera Alm 
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. . . Bussta oner, resecentrum och tågsta oner 

 

Vid bussta oner, resecentrum och tågsta oner kan det vara flera aktörer som ansvarar 

för olika delar av bytespunkten. O ast ägs marken och sta ons‐ eller 

resecentrumbyggnaden av kommunen som också ansvarar för väntsalens underhåll. 

Länstrafiken/Umeå bussta on AB upphandlar ombud för hantering av godsleveranser 

och för eventuell bilje örsäljning och informa on, och hyr då in sig i en del av 

byggnaden. Ombuden är o ast affärsrörelser,  ll exempel handlare. I de fall byggnaden 

ägs av privat fas ghetsägare, hyrs väntsalsutrymmena av kommunen och 

godshanterings‐ och bilje örsäljningsutrymmena av Länstrafiken. Om bilje örsäljning 

saknas så går bilje er endast a  köpa på bussarna. Länstrafiken ansvarar för 

informa onen på digitala skyltar. I Bilaga 7 beskrivs läget vid kommunernas vik gaste 

bussta oner och resecentrum (o ast endast centralortens bussta on/resecentrum) 

översiktligt. Under sommaren genomförde Länstrafiken i Västerbo en en omfa ande 

fotografering och inventering av bussta oner och resecentrum i Västerbo en, och mer 

informa on om de vik gaste bussta onerna (1‐2 stycken per kommun) kommer finnas 

llgänglig på www.tabussen.nu.  

 

. . . Busshållplatser och deras utrustning 

Ansvar för hållplatsens olika delar 

 

Det är kommunerna som ansvarar för utrustningen på alla hållplatser inom kommunens 

gränser (hållplatstopp, väderskydd, informa onstavlor med mera), både e er 

kommunala vägar och e er Trafikverkets na onella och regionala vägar. Ansvaret gäller 

även hållplatser som endast används av trafik som Lands nget beställer. Kommunerna 

äger hållplatsutrustningen och försäkrar den mot skadegörelse. Trafikskador hanteras av 

Trafikskadetjänst. Kommunen står för kostnader för ny hållplatsutrustning eller 

förbä ring av befintlig hållplatsutrustning ifall hållplatsen används endast av 

inomkommunal trafik. Lands nget står för kostnaden om hållplatsen används endast av 

lands ngsbeställd trafik. När både inomkommunal och lands ngsbeställd trafik använder 

hållplatsen så delas kostnaden 50/50. Åtgärder där kommunen önskar finansiering från 

Lands nget behöver förankras med Lands nget för a  beslut om eventuell åtgärd ska 

kunna fa as. Länstrafiken fördelar den kostnad som ska belasta Lands nget.   

 

Ute er Trafikverkets vägar ansvarar Trafikverket för hållplatsen upp  ll markhöjd, det vill 

säga för pla orm, ledstråk med mera.  I huvudsak är det därför Trafikverket som bygger 

nya hållplatsfickor och ‐pla ormar och reparerar dessa ute er de na onella och 

regionala vägarna, medan kommunerna står för hållplatsutrustningen. O a ligger 

hållplatsfickan i vägområdet, men ibland tas andra markägares mark i anspråk. 

Investeringar i nya hållplatser eller ombyggnad av befintliga hållplatser hanteras inom 

ramen för Trafikverkets po er för hållplatsåtgärder ute er na onella respek ve 

regionala vägar. För snöröjning av hållplatser ansvarar väghållaren det vill säga an ngen 

Trafikverket eller kommunen. Det förekommer problem med bris ällig snöröjning av 

busshållplatser.  
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Figur kr Buaaiållslrta ild crmsua Skerlr l Skellefteår Foto: Veronlcr Fr Burmrn 

Hur hållplrvser byggs eller byggs om  
 
Sedrn någrr år tllbrkr irr mångr iållslrtaer l länet förfrlllt, oci Länatrraken irr trglt 

en armordnrnde roll för iållslrtaer oci reaecentrum för rt förbätrr iållslrtamlljöernr l 

Väaterbotenr Et föratudle irr sågåt mellrn r 24 oci r 25 för koatnrdaeiektir 

löanlngrr för rt görr iållslrtaer efer eurosriägrr l gleabkgd aäkrrre för oakkddrde 

trrakrnterr  
 
Utefer kommunrlr iägrr rnairrrr kommunen för nkr iållslrtaer oci ombkgge ri 

iållslrtaer, både i mrrknliå oci för utruatnlngr Nm iållslrtaen akulle trrakerra ielt eller 

delila ri lrndatngabeatälld trrak aå är Lrndatnget delrktgt l bealut om eientuellr 

investeringarr 
 
Utefer de reglonrlr oci nrtonellr iägrrnr är det Trrakierket aom rnairrrr för bygge 
eller ombkggnrd ri iållslrta tll mrrknliår Trrakierketa lnieaterlngrr l iållslrtaer 
irnterra dela ilr en sot för iållslrtaåtgärder efer nrtonellr iägrr, dela ilr en sot för 

iållslrtaåtgärder efer reglonrlr iägrrr Trrakierket bealutrr om rniändnlng ri soten 

för iållslrtaåtgärder efer de nrtonellr iägrrnr, medrn Reglon Väaterboten bealutrr 

taom en del ri genomförrndet ri Länatrrnasortslrnenn om rniändnlngen ri soten för 

de reglonrlr iägrrnrr nien kommunernr krn efer tllatånd från Trrakierket görr 

åtgärder så mrrknliå utefer reglonrlr oci nrtonellr iägrr armt tll e emsel flktr 
iäderakkdd mellrn iållslrtaerr  etr irr aket e emselila l armbrnd med e slorterlng 

ri nkr områden där beioi ri nkr iållslrtaer ussatåt efer reglonrlr oci nrtonellr 

iägrrr 
 
 ollektitrrakmkndlgieten tllirndriåller rktuellr srlorlterlngallator för åtgärder ild 

iållslrtaer utefer de reglonrlr oci nrtonellr iägrrnr l länetr Llatrn tra frrm efer 

föralrg från kommunernr oci l armråd med Länatrraken, oci braerrt så mkndlgietena 

iållslrtarlktllnjerr  
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När e emselila en iållslrtaackr kommlt tll atånd utefer en reglonrl eller nrtonell iäg 

aå rnairrrr kommunen för slrcerlng ri iäderakkdd mer merr därr Länatrraken 
tllirndriåller bkggrltnlngrr för de blåfärgrde aå krllrde träkurar aom rniända l 

Västerbotenr Länatrraken har rrmritrl för de aå krllrde citykurar aom ofrat rniända 

ild iållslrtaer med fler rearnder Ur rrmritrlet krn kommunernr rirosr citykurarr  

Figur lr Mångr träkurrr oci cltkkurrr l länet är lnatrllerrde aå, rtt betongslrttrn llgger dlrekt så 

mrrken eller slrttformenr  et bllr en tröakel aom föraiårrr för seraoner med ilaar 

funktlonanedaättnlngrr rtt tr alg ln l kurenr   Foto: Blrncr Bkrlngr 

1.8. Kosverder 

Nedrn sreaenterra uurll för r 14, budget för r 25 oci budget för r 25 för alla 
trrakbeatällrrer  
 
Trbell 14r Nettokostnader för den ussirndlrde atomllnje- oci lnomkommunala trrflkenr E klualie 
tätortatrrflkr   ällr: Länatrrflken l Väaterbottenr 
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Trbell 15r Nettokoatnrder för den ussirndlrde tätortatrrflkenr  ällr: Länatrrflken l Väaterbottenr 

 
 
Trbell 2 r  Lrndatlngeta koatnrder för reglonrl tågtrrflkr  ällr: Norrtågr  

 
 oatnrdernr för kollektitrraken krn aätra l relrton tll koatnrdernr för aäraklld 

kollektitrrakr  et anna lnte lätllgängllg atrtatk om koatnrder för akolakjuta eller 
ajukreaorr Trrakrnrlka tllirndriåller atrtatk om koatnrder för färdtjänat oci 

rlkafärdtjänatr Färdtjänatena oci rlkafärdtjänatena netokoatnrd motairrrr mellrn cirka 8 
och cirka 45 % ri den ordlnrrle kollektitrrakena netokoatnrder l kommunernrr  
 

Trbell 27r Nettokoatnrd för färdtjänat oci rlkafärdtjänat l Väaterbottena kommuner r   -r 23, r 23 åra 
srlaerr Tuaen kronorr  ällr: Trrflkrnrlkar  

 

1.9. Srmorde eg mellre kollektivrrak och öir g 
srmhällsplreer eg 

Utvecklingen av länets kollektitrrak oci av tllgängllgiet irr ator betkdelae för flerr 
armiällamål, bland annat för iållbrriet oci ekonomlak utieckllngr  ollektitrrakena 

utveckling är i sin tur beroende av inartaer lnom flerr olika slrnerlngaområdenr 

 ollektitrrakslrnerlng är en del ri armiällaslrnerlngen l atortr  ollektitrraken 
lntegrerra rlltmer i öirlg armiällaslrnerlng, för rt ökr kollektitrrakena mrrknrdarndel 
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och för rt bldrr tll målussfkllelae av ollkr armiällamålr Öirlg armiällaslrnerlng 

lnnefrtrr fkalak slrnerlng (översikts- oci detrljslrner oci uuormnlngen tll e emsel 
grtorn, reglonrl utieckllngaslrnerlng tbland annat folkhälsa och näringslivsutveckling) 
armt lnfrratrukturslrnerlng ttll e emsel regionens och statens insatser för infrastruktur 
aom irr betkdelae för kollektitrrakennr  Srmrrbetet med flerr armråda- och 
armrrbetasrrter irr utiecklrta under kollektitrrakmkndlgietena föratr år oci beiöier 
utiecklra ildrrer  
 
När den fysiska slrnerlngen rnsraara tll gång-, ckkel- oci kollektitrrakena beioi aå 
ökar dessa färdaäta rtrrktiltetr  ollektitrraken bllr deaautom mer koatnrdaeiektir 

 ollektitrrakslrnerlngen beiöier i sin tur tr tkdllg utgångasunkt l de aom 

kollektitrraken krn främjr, oci armrådr bret med rngränarnde ierkarmieterr  et krn 

innebära bland annat rt:  
 

•  ollektitrrakslrnerrre bjuder ln alg l de armmrnirng där öirlg armiällaslrnerlng akerr 
•  ollektitrraken gea gknnarmmr fkalakr förutaätnlngrr l om- och nybyggnad av 

atrdadelrr, iägrr, grtor oci tätorterr 
• At kollektitrraken får en mkcket atörre rndel än ldrg ri de medel aom totrlt aet rnalåa 

l kommun, reglon oci atrt för trrnasortnfrratruktur oci trrnasorter 
• At kollektitrrak rniända aom et atrrteglakt ierktkg l den reglonrlr oci lokrlr 

utieckllngaslrnerlngen  
 

1.10. Kr sberedskrp 

Länaatkrelaen irr en roll rt ierkr för armordnlng oci gemenarm lnrlktnlng ri de 

åtgärder aom beiöier ildtra ild en krlaalturton oci akr atödjr de rktörer aom är 

rnairrlgr för krlaberedakrsen l länet riaeenae slrnerlng, rlak- oci aårbrrietarnrlkaer 
armt utblldnlng oci öinlngr Länaatkrelaen är, förutom Mkndlgieten för armiällaakkdd 

oci beredakrs, en ilktg armrrbetasrrt för  ollektitrrakmkndlgieten l 

beredakrsaslrnerlngenr Srmierkrnaområde Trrnasorter är et armierkrnaområde aom 

grundrta l enllgiet med  rlaberedakrsaförordnlngenr Flerr mkndlgieter, blrnd rnnrt S L 

oci kollektitrrakmkndlgieternr, rrbetrr förebkggrnde genom kunakrsaussbkggnrd, 

slrnerlng oci armierkrn för rt ussrätiållr gemenarm, armiällailktg 

trrnasortierkarmietr Arbeteta ilalon är rt armiälleta beioi ri trrnasorter akr 

tllgodoaea ild krlar  ollektitrrakmkndlgietena cief l Väaterboten är utaedd rt 

resreaenterr rllr lrndatngen l Srmierkrnaområde Trrnasorter med fokua så 

 rlaberedakrs l kollektitrrakenr 
 
Tydligare rutner oci srloriteringar beiöia för krlaberedakrs l kollektitrraken, tll 
e emsel illkr buaallnjer aom akr srlorlterra ild bränale- eller förarbrist och hur 
srlorlterlngen akr förierkllgrar Sierlgea kommuner oci lrndatng rrbetrr med en 

öiergrlsrnde atudle om nuläget lnom kollektitrrakena krlaberedakrsr I Väaterboten är 

slrnen rt kommuner oci lrndatng frtrr solltakr bealut om alnr srlorlterlngrr oci rt 

 ollektitrrakmkndlgieten rnairrrr för rt tr frrm en krlaberedakrsaslrn lnklualie 

srrktakr rutner för iur il akr srlorlterr kollektitrraken l länet l iändelae ri krlar  
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Begreppsförklaringar 

Anropstyrd trafik Anropsstyrd trafik innebär at  an  mste rinna et sa tat o o  eddeta at 
 an vitt mka  ed en viss tur. Ko  unerna bestätter ofa sm kattad rinnbitstrafik  fr servi e- 
o o anstutninnsresor. Bussarna trafikerar ordinarie omttptatser. 
Arbetspendling Brukar definieras so  at bo i en viss ko  un  en  obba i en annan 
ko  un. I statstken i pronra  et oar vi använt ordet o ksm när  änniskor bor i en viss 

tätort  en  obbar i en annan.  
Beläggning Betännninnsnrad. Beskriver our  mnna resenärer det är per  ordon, siffran är en 
kvot  ettan utbudskito eter/tmnvannkito eter o o personkito eter.  
Biljetpris Se Taxa 
Bussbeläggning Se Betännninn.  
Busshållplats Antännninn etter ptats so  är ut ärkt  ed skytt etter sy bot at  ordon i 
tin etrafik stannar. Vissa omttptatser oar busskur/väderskydd.  
Busstaton Viktn bytespunkt i busstrafiken, ofa  ed nods fr edtinn, bit ejfrsät ninn  . . 
Se även Rese entru .  
Bytespunkt En knutpunkt där det finns noda  frutsätninnar  fr byten  ettan sa  a etter 
otika trafikstan. Ibtand används ordet i vid  eninn o o inbenriper dm även bussomttptatser.  
Enkelt avhjälpta hinder I Ptan- o o bynntanens 17 kap. 21 a § stmr at enkett avo ätpta oinder 
 ot tttnänntinoet i tokater dit att änoeten oar tttträde o o pm att änna ptatser ska 

undanrf as i entinoet  ed Boverkets  freskrifer. I  freskriferna stätts krav pm stattina 

 yndinoeter, ko  uner, tandstnn o o privata  ark- o o tokatänare.  
Framkomlighet Beskriver btand annat our snabbt o o tät det nmr at ta sin  ra  i et natunät.  
Färdtjänst Färdt änst kräver särskitt tttstmnd o o är ttt  fr de resenärer so  pm nrund av 
 unktonsnedsätninn ge  ttt ättinai oar svmrt at  fr yta sin pm enen oand etter resa  ed 

att änna ko  unikatons edet. I Västerboten tinner ansvaret  fr  ärdt änst pm 

ko  unerna. 
Hållplats Se bussomttptats  
Inomkommunal trafik Ino ko  unata busstin er  fruto  tätortstrafik, resandet do ineras 
ofa av skotbarn. Innmr i  benreppet renionbuss so  är attt uto  tätortstrafik.  
Hållbarhet Hmttbar utve ktinn är et benrepp so  fi k internatonett spridninn i sa band  ed 
FN-rapporten Vmr ne ensa  a  ra td g1987i, kattad Brundttandrapporten. Hmttbar 
utve ktinn oar tre otika di ensioner: So iat omttbaroet, bt.a. et tmnnsiktnt stabitt o o 

dyna iskt sa oätte där nrundtännande  änsktina beoov upp ytts; Ekono isk omttbaroet, där 

vi ousomtter  ed  änsktina o o  aterietta resurser pm tmnn sikt; Ekotonisk omttbaroet, ttt 

exe pet at sa oättet anpassas efer vad  it fn o o  änniskors oätsa tmt.  
Interregional kollektitrafik Den det av kottektvtrafiken so  är tmnnväna, o o inte do ineras 
av vardansresande. Titt exe pet natmnstrafik.  ä  fr  ed Renionat kottektvtrafik.  
Kapacitet Hur  y ket trafik et syste  ktarar av under ttt exe pet under en viss td o o i et 
visst o rmde.  
Kollektitrafikkfretag Et  fretan so  kfr trafik, antnnen uppoandtad etter ko  ersiett, tmn 
etter buss.  
Kollektitrafikens marknadsandel Andeten kottektvtrafikresor av det totata resandet  ed 
 otor ordon. Gmnn o o  yketresor räkas atttsm inte in när  arknadsandet räknas,  en 

fver ytninn  rmn privatbit ttt nmnn o o  yket, attt annat tika, fkar kottektvtrafikens 

 arknadsandet.  
Kollektitrafikbarometern En brans one ensa  kvatitets- o o attydundersfkninn so  drivs 
o o utve ktas av brans oornanisatonen Svensk Kottektvtrafik.  
Kommersiell trafik Kottektvtrafik so  bedrivs pm  arknads ässina vittkor o o so  inte 
uppoandtas/avtatas av den renionata kottektvtrafik yndinoeten.  
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Ledsagning Här  enas kostnads ri tedsanninn  fr personer  ed 
 unktonsnedsätninn vid kottektvtrafikens bytespunkter.  
Marknadsandel Se Kottektvtrafikens  arknadsandet 
Målpunkt Mmtet  fr en resa. Används ofa i betydetsen en  mtpunkt  fr  mnna  änniskors 
vardantina resor etter ärenden, t.ex. bibtiotek, affärer, arbetsptatser.  
Operatör Uppoandtat kottektvtrafik fretan so  kfr vissa trafik entint avtat den so  
uppoandtar. 
Linje Bestä d strä ka trafikerad av kottektvtrafik so  stannar vid omttptatser tänns strä kan.  
Pendling Se Arbetspendtinn.  
Prioriterat nät kfr personer med kunktonsnedsätning Et nät so  tdinare  frestanits av 
Trafikverket  en so  nu era ska innm o o bestutas i trafik frsfr ninnspronra  et i var e tän.  
Realtdsinkormaton Ibtand nmr trafiken inte so  i den ptanerade tdtabetten. 
Reattdsin or aton baseras sin pm in or aton o  var bussen etter tmnet befinner sin  ust nu. 

Med o ätp av denna in or aton kan in or atonen ttt resenärerna  frbätras, ttt exe pet 

neno  nya beräknade avnmnnstder när tdtabetten inte omtter.  
Regional kollektitrafik Den trafik so  tanen g2010:1065i o  kottektvtrafik o  atar. Innebär 
kottektvtrafik ino  et tän sa t kottektvtrafik fver tänsnräns so  i ouvudsak bestmr av 

arbetspendtinn o o andra vardansresor.  
Regionbuss/regiontrafik Används ibtand so  ter   fr ino ko  unat o o sto tin etrafik. Att 
busstrafik, tätortstrafik o o tmnnväna buss ttt exe pet ttt Sto koot  borträknat, är 

renionbuss.  
Relaton Se Reseretaton 
Resenärsinkormaton  
Reserelaton Ordet används när  an ttar pm resekopptinnarna  ettan tvm ptatser, i bmda 
riktninnarna. Titt exe pet reseretatonen U em-Ly ksete-U em.  
Reseservice Landstnnets bestättninns entrat o o uppoandtinns unkton  fr rinnbitstrafik, 
 ärdt änst o o s ukresor.  
Resecentrum Benä ninn so  används  rä st där det är bmde tmn- o o busstrafik 
Resvaneundersökning Natonetta resvaneundersfkninnar uufrs renetbundet av Trafikanatys, 
o o det nmr at  m ut  ateriat även pm renionat nivm.  
Ringbil Se Anropstyrd trafik 
Samråd Det finns innen definiton i tanen av sa rmd,  en det  frutsäts at  yndinoeten 
sa rmder  ed otika aktfrer in fr  ra tanninn av trafik frsfr ninnspronra  et. Sa rmd kan 

ske under  ften, per tete on,  e t, brev, via so iata  edier et. dyt.  
Stomlinje Mettanko  unat busstrafik ino  tänet etter ttt o o  rmn tänet. Bestätts ofast av 
Landstnnet. Innmr i benreppet renionbusstrafik.   
Stråk Ordet brukar användas  fr starka resestrmk, bmde privatbit, tmn o o buss kan vara 
inräknat. Titt exe pet Tvärstrmket inne atar bmde E12 o o Tvärbanan. En synony  är ted.  
Särskild kollektitrafik  ärdt änst o o s ukresor.  
Taxa, taxor Avnifen  fr kottektvtrafikresor. I den uppoandtade kottektvtrafiken bestä s 
taxan i regel potitskt.  
Testresenärsaktiitet En aktvitet  fr at st utera kottektvtrafikresandet där resenärer  mr 
testa kottektvtrafiken gofa nratsi under en benränsad td.  
Tillgänglighet Tvm betydetser av tttnänntinoet används: Tittnänntinoet i  or  av  f tinoeten  fr 
personer  ed  unktonsnedsätninn at resa  ed kottektvtrafiken sa t tttnänntinoet so  

avser neonrafisk rfrtinoet fvertan, ttt exe pet tttnänntinoet  rmn en by ttt en stad.  
Trafikplikt Et bestut so  Kottektvtrafik yndinoeten  atar o  at viss renionat kottektvtrafik 
ska uppoandtas. Bestut beofver  atas in fr ny uppoandtinn etter när trafiken väsenttinen 

ändras ino  ra en  fr befinttint avtat, ttt exe pet o  oett ny busstin e in frs.  
Trafikutbud Med trafikutbud avses  ra  fr attt tin esträ kninn o o turtätoet  
Trafikutfkning En fkninn av trafikutbudet. En utfkninn kan vara  er turer pm en tin e etter en 
ny tin e.  
Tätortstrafik Lokattrafik o o stadstrafik är synony er.  
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Tågbeläggning Se Betännninn. 
Utbud Se Trafikutbud 
Utökning Se trafikutfkninn.  
Väderskydd Se Busskur 
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Utpendling kvinnor, män 2013. Utpendling t.ex. från Umeå tii  VnnVä Vr äamma äom 
inpendiing från Umeå tii  VnnVä. Genom inpendiingäätatätten får vi med inpendling från andra iVnä 
kommuner.  
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Inpendling kvinnor, mVn 2013. Utpendiing t.ex. från Umeå tii  VnnVä Vr äamma äom 
inpendiing från Umeå tii  VnnVä.  enom inpendiingäätatätten får åi med inpendiing från andra iVnä 

kommuner. 



	 	
BILAGA 4 Lista på relationer i prioriterat nät för 
personer med funktionsnedsättning 

De rela oner som ingår prioriterade nätet är följande. Stomlinjetrafiken i dessa 

reserela oner ingår. Dessutom ingår den inomkommunala trafiken på de rela oner där 

stomlinjetrafik inte finns. Rela onerna listas från väster ll öster och från norr ll söder.  

 

Ammarnäs‐Sorsele 

Hemavan‐Storuman 

Borga äll‐Dorotea 

Arvidsjaur‐Sorsele 

Sorsele‐Storuman 

Storuman‐Vilhelmina 

Vilhelmina‐Dorotea 

Dorotea‐mot Östersund 

Sorsele‐Malå e er E45, 363 och 370 

Malå‐Lycksele via Kris neberg och Ruskträsk 

Malå‐ Arvidsjaur 

Väg 363 mellan Ruskträsk och Bla niksele 

Storuman‐Lycksele 

Vilhelmina‐Lycksele 

Åsele‐Lycksele 

Åsele‐Dorotea 

Åsele‐Meselefors e er väg 90 

Malå‐Norsjö 

Norsjö‐Lycksele 

Norsjö‐Bjurträsk‐Boliden 

Skelle eå‐Boliden‐Malå via 370 och 95 

Skelle eå‐Hebbersliden via Bureå, Kågedalen, Kusmark, Ersmark och Sandfors 

Skelle eå‐Lövånger via Norra Innervik, Y ervik, Bureå och Burvik 

Skelle eå‐Arvidsjaur 

Norsjö‐Skelle eå via Bastuträsk 

Skelle eå‐Skelle ehamn 

Lycksele‐Vännäs‐Umeå 

Lycksele‐Bjurholm 

Dorotea‐Åsele‐Bjurholm‐Vännäs‐Umeå 

Vindeln‐Vännäs 

Vindeln‐Umeå 

Vännäs‐Nordmaling 

Hela E4 

Skelle eå‐Burträsk både via Hjoggböle och via Skråmträsk 

Burträsk‐Umeå via Bygdsiljum, Åkullsjön och Botsmark 

Ånäset‐Robertsfors‐Umeå 

Umeå‐Obbola/Holmsund 

Umeå‐Tä eå‐Sävar 
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11 Nordmaling-Umeå 

12 Skellefteå-Umeå 

14 Vilhelmina-Åsele-Umeå 

15 Bjurholm-Vännäs-Umeå 

16 Vindeln-Umeå 

17 Ånäset-Robertsfors-Umeå 

20 Torneå/Haparanda-Luleå-Umeå 

21 Skellefteå-Burträsk-Umeå 

22 Norsjö-Renström-Skellefteå 

23 Malå-Norsjö 

24 Malå-Arvidsjaur 

25 Sorsele-Arvidsjaur 

26 Arjeplog-Skellefteå 

27 Malå-Skellefteå 

28 Malå-Lycksele 

29 Sorsele-Skellefteå 

31 Hemavan/Tärnaby - Storuman-Lycksele-
Umeå 

32 Skellefteå-Lycksele 

34 Åsele-Lycksele 

36 Sorsele-Lycksele 

37 Sorsele-Storuman-Vilhelmina 

39 Bjurholm-Lycksele 

43 Vilhelmina-Lycksele 

44 Dorotea-Åsele 

45 Östersund-Gällivare 

46 Dorotea-Vilhelmina 

47 Dorotea-Hoting 

48 Vilhelmina-Åsele 

55 Vännäs-Sörfors-Umeå 

61 Vindeln-Vännäs 

63 Dorotea-Umeå 

71 Nordmaling-Vännäs 

100 Haparanda-Luleå-Umeå 

118 Sävar-Umeå 

123 Umeå-Holmsund-Obbola 

124 Umeå-Holmsund-Obbola 

125 Umeå-Holmsund-Obbola 

126 Hörnefors-Umeå 

204 Jörn-Boliden 

205 Boliden-Skellefteå 

207 Bureå-Skellefteå 

210 Renholmen-Skellefteå 

212 Hebbersliden-Skellefteå 

218 Medle-Skellefteå 

220 Örviken-Skellefteå 

222 Lövånger-Skellefteå 

225 Burträsk-Skellefteå 

226 Burträsk-Skellefteå 

436 Borgafjäll-Dorotea 
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Pendling SAMS-områden 
 

 
Figurerna nedan visar pendling år 2010 mellan SAMS-områden i Västerboten ooc 

utvalda kommuner ooc län. År 2010 kom den första Norrtågstrafiken på Botniabanan 

igång. Med tanke på regionaltågtrafikens effekter på pendling så är statstk från senare 

år intressant, men fanns inte tllgängligt vid tdpunkten för analasen. .artor över r Mr-
områdenas gränser ooc namn finns i sist i denna bilaga. r Mr-områden fungerar inte bra 
för pendlingsanalaser i Västerboten ooc NN.K-områden som är bätre kommer inte 

finnas tllgängligt inom överskådlig framtd, varför naa analaser inte tagits fram tll deta 

program även om det finns naare statstk. 
 
r Mr är en rikstäokande områdesindelning som skapades 1994 i samarbete med 
kommunerna. r Mr bagger i de större kommunerna på kommunens 

delområdesindelning, NN.K, ooc i de mindre kommunerna på valdistrikt. Vissa r Mr-
områden car slagits icop för analasen: områden i Umeå ooc rkellefeå oentralorter, 
rkellefecamn, Bergsban ooc Vännäs oentralort. Beaktas bör at r Mr-områdenas 
gränser påverkar vilken pendling som framgår som pil i kartorna. Utöver den pendling 

som pendlingspilarna visar så finns naturligtvis arbetsresande inom r Mr-områdena. 
Deta kan candla om stora volamer men sans inte på kartorna. 
 
.artorna visar resmönster, inte total pendling. Det beror på at pendling tll ooc från alla 

kommuner i rverige inte är med, ooc på at pendlingsvolamer lägre än   pendlare för 
läsbarcetens skull inte visas.  
 
Efersom pendlingspilarnas pilspetsar är svåra at urskilia på den regionala nivån, så 
kompleteras kartorna med tabeller över de största pendlingsvolamerna. För 

läsbarcetens skull car statstken ookså delats upp i tre olika kartor:  
 

• Pendling mellan områden i Västerboten samt tll ooc från de angränsande 

kommunerna1
, men exklusive inomkommunal pendling i rkellefeå ooc Umeå 

kommuner.  
• Inomkommunal pendling i rkellefeå ooc Umeå kommuner.  
• Långväga pendling, cär definierat som tll ooc från et urval av kommuner ooc län utanför 

Västerboten ooc dess angränsande kommuner.
2 Pendling över natonsgräns finns inte 

med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  rieplog,  rvidsiaur, Piteå, rtrömsund ooc Örnsköldsvik kommuner. 
2 Göteborgs ooc rtookcolms städer, rtookcolms län i övrigt ooc Västra Götalands län i övrigt, rundsvalls, 
Härnösands ooc rollefteå kommuner samt Västernorrland i övrigt, Östersund ooc Jämtland i övrigt, Luleå 
ooc Norrbotten i övrigt. 
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Figur m. Pendling mellan Västerbotten ooc ett urval av avlägsna kommuner ooc län: ioke-
angränsande kommuner i grannlänen, grannlänens övriga områden, rtookcolms stad ooc 

rtookcolms län samt Göteborgs stad ooc Västra Götalands län. .arta: .ollektivtrafikmandigceten i 

Västerbottens län. 
 
 
 
Figur m visar at långväga pendling tll ooc från länet är störst mellan Umeå tätort ooc 
rtookcolms stad/län. Därutöver är pendlingen stor mellan våra grannlän ooc Umeå ooc 

rkellefeå tätorter (”övr.” står för pendlingen tll/från länet exklusive de kommuner som 
speoifioerats, se fotnot). Den största pendlingen tll/från inlandskommunerna är från 

Jämtland (exklusive rtrömsund ooc Östersund) tll et r Mr-område i Dorotea kommun, 
 8 personer ooc från Norrbotens län (exklusive angränsande kommuner) tll SAMS-
områden i Sorsele kommun ooc Boliden (2  respektve 22 personer). Både från 
Västernorrlands län (exklusive de speoifioerade) tll et område i Dorotea ooc från 
rtookcolms län (exklusive rtookcolms stad) tll Vilcelmina-Saxnäs är det 1  pendlare. 
Från Västernorrlands län (exklusive de speoifioerade) tll Åsele omland är det 12 personer 

som pendlar ooc från Norrbotens län (exklusive de speoifioerade) är det 13 som pendlar 
tll et r Mr-område i Malå.  
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Figur n. Pendling inom Västerbotten ooc angränsande kommuner, exklusive inomkommunal 

pendling i rkellefteå ooc Umeå kommuner. .arta: .ollektivtrafikmandigceten i Västerbottens län.  
 
Figur n ger intraoket at pendlingen tll ooc från rkellefeå oentralort är betadligt mindre 

än tll ooc från Umeå oentralort. Skillnaden beror på at rkellefeå är mer vidsträokt, ooc 

car fler tätorter inom kommunen än Umeå. Pendling över avstånd som i Umeåregionen 

sker över kommungräns, sker i rkellefeå kommun inom kommungränsen (se Figur o  för 
inomkommunal pendling i rkellefeå ooc Umeå kommuner). De största 

mellankommunala pendlingsflödena är mellan områden i Vännäs kommun ooc Umeå 

tätort. rtörsta pendlingen är från Vännäs tätort ooc Vännäsba tll Umeå tätort. 

Arbetsresandet kring Laoksele oentralort är ookså betadande: Till exempel från 
Norrmalm, rödermalm ooc Forsdala tll oentrala Laoksele ooc Villarad. Pendlingen från 
Örnsköldsvik kommun tll Umeå tätort samt vioe versa är betadande. Från rkellefeå 

tätort är det många som pendlar tll Umeå tätort, något färre pendlar i andra riktningen. 
Stort arbetsresande sker från västra delen av Malå kommun tll östra delen. Här går 
SAMS-områdesgränsen dook rakt igenom tätorten, så en del av pendlingen inom tätorten 

framstår i kartan som pendling mellan två stora SAMS-områden. Likväl i Åsele sker 
betadande arbetsresande mellan Åsele C ooc Åsele omland, som båda omfatar delar av 

tätorten. I rtoruman sker betadande arbetsresande mellan Vallnäs ooc Luspen, som båda 
innecåller delar av tätorten. I Norsiö sker stort arbetsresande mellan SAMS-områden 
som omfatar norra ooc södra delen av tätorten med omland. I Vilcelmina sker ookså 

stort arbetsresande mellan SAMS-områden som är stora tll atan men som går genom 

tätorten. I Vindeln sker stor pendling mellan Vindelns oentrala delar ooc dess omland, 

där delar av tätorten ingår i båda. Från Robertsfors kommun går det största flödet från 

Bagdeå tll Umeå tätort. 
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Figur o. Pendling inom rkellefteå ooc Umeå kommuner.  
 
Figur o visar at i rkellefeå kommun är tangdpunkten för den inomkommunala 

pendlingen i öst-västlig riktning, medan pendlingen inom Umeå kommun är mer iämnt 

utspridd i alla väderstreok. I rkellefeå kommun sker även mer pendling mellan andra 
tätorter i kommunen, i Umeå är pendlingen mer oentralortsorienterad. De största 
pendlingsvolamerna i figuren är från rkellefecamn ooc Bergsban tll rkellefeå tätort. 

Deta är ookså de största pendlingsvolamerna av alla volamer i figurerna m, n ooc o. 
rtora pendlingsvolamer är det ookså bland annat från Umeå tätort tll Västerslät ooc 

Hissiö samt från Kbbola, rtöoke ooc rävar tll Umeå tätort.  
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    Umeå 
Vid bussterminalen Vasaplan angör både stadsbussar och en del inomkommunal och 
stomlinjetrafik. Lokaliseringen är fördelaktg för kollektttrafikens a rakttitet. Vasaplan 
och de anslutande gatorna har tiss brist på kapacitet i förhållande tll angörande trafik. 
Vid Vasaplan ligger nyligen ombyggt Reseinfo-kontor med biljetörsäljning och 
reseinformaton.  
 
De flesta regionbussar atgår från Umeå Busstatonn som ligger cirka 600 meter från 
Vasaplan.  I busstatonen finns Reseinfon snabbmatsrestaurangn pub och kiosk. Det finns 
tllgänglighetsbrister för personer med funktonsnedsä ning tid Umeå busstaton. o  

stomlinjer atgår från ttå olika platser i Umeå centrum skapar en tiss otydlighet för 
sällanresenärer.  
 
Nära Umeå Busstatonn på andra sidan  E12Blå Vägenn ligger tågstatonen Umeå åentral. 

Statonsbbggnaden ägs idag at Umeå kommun och kommer bbggas om i täntan på mer 

omfa ande ombbggnaton när det enhetliga resecentrumet för både buss och tåg tid 

skapas i anslutning tll tågstatonen. Statonshuset är obemannatn personlig sertice finns 

tid Umeå Busstaton.  Det finns en gång- och cbkeltunnel under  E12Blå Vägen. Tunneln 
är dragen utfrån planerna a  flb a funktonerna tid Umeå Busstaton tll e  samlat 

resecentrum. Tunneln utgör inte en optmal koppling mellan dagens Umeå Busstaton 
och Umeå å.  
 

 
Figur p. Resenärer tid Umeå busstation. Foto: Länstrafiken i Västerbotten. 
 

Det saknas e  tbdligt gångstråk mellan Vasaplan och Umeå Busstaton2Umeå åentraln 
men skbltningen har förbä rats under 10E1210E1. otståndet mellan Umeå 

å2busstatonen och Vasaplan är problematsk för resenärer som har stårt a  ta sig fram 

på egen hand.  
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Figur q. Uppgång från gångtunneln till Spår E tid Umeå åentral. Stationshuset med tegelfasad skbmtar. 
Foto: Umeå kommun.  
 

Intll Norrlands unitersitetssjukhus ligger e  busstorg samt tågstatonen Umeå Östra. 

Busstorget angörs at stomlinjern inomkommunala linjer och tätortstrafik. Inne i 
sjukhusbyggnaden finns täntsal samt Reseinfo. Hbrestärd för dessa lokaler är 
Landstnget. Busstorget betjänar bland annat sjukhusbesökare. Den som ska ta sig mellan 

patenthotellet och sjukhuset eller som ankommer eller ska åka från  atenthotellets sida 

at busstorget behöter gå öter busstorgetn som saknar ljus- och ljudreglerat 
ötergångsställe. ot olika orsaker tllåts pritatbilstrafik genom busstorgetn för genomfart 

tll och från unitersitetsområdet. Samtdigt är omtägen runt patenthotellet den 

rekommenderade körtägen för pritatbilar.  ritatbilstrafiken i området har tarit 

omdeba erad.  
 
åirka 300 meter från busstorget ligger ingången tll Umeå Östra. Det är en nbbbggdn 
modern staton med ttå platormar. Umeå Östra trafikeras at regionaltågtrafik och SJ:s 
snabbtåg och na åg. Umeå Östra är obemannatn men det finns e  caff som dock inte 
säljer inte bilje er och informerar inte om trafiken. Det finns en 
tågbiljetörsäljningsautomat. Statonen ägs at det kommunala fastghetsbolaget INoB. 
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Figur r. Vb mot Umeå Östra från bostadsområdet Öbacka. Foto: Bianca Bbring.  
 

Resecentrum i Hörnefors ägs at kommunala fastghetsbolaget INoB.  

Skellefee 
Skellefebuss äger busstatonen i centralorten. Väntsalen ligger i en restaurangbbggnadn 
där äten informaton och biljetörsäljning finns. Godset hanteras i själta 
busstatonsbbggnaden med hjälp at Länstrafikens personal. Det kommer a  bbggas e  

nb  kulturhus på befintligt busstorgn och under bbggtden kommer biljetörsäljning och 

täntsal a  flb a tll busstatonsbbggnaden. Lösning för täntsal och biljetörsäljning efer 

kulturhusets färdigställande diskuteras. Busstatonsbbggnaden fungerar inte optmalt för 
godshantering. Frågan kring en nb busstaton2resecentrum har tarit aktuell sedan år 
E999 då en moton i fullmäktge pekade på brister med den nutarande lösningen. 

Motonen har resulterat i skisser och förslag. olternatta sträckningar för en utbbggd 
Norrbotniabana täntas få betbdelse för utormningen.  
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Figur s. Terminal för tätortstrafik i Skellefteå centrum. Busstationen ligger till höger om terminalen 
på bildenn centrala torget till tänster. Foto: Veronica F. Burman. 
 

Figur t. Busstationen i Skellefteå tätort. Foto:  lin  ersson. 
 
Det finns äten fler busstatoner i kommunen. Jörns järntägsstaton erbjuder täntsal och 

är utgångspunkt för i hutudsak na ågsresenärer. Jörns busstaton har täntsaln 

biljetörsäljning och bussgodsförmedling och både inomkommunal och stomlinjetrafik 

ansluter. Bbsken Burträsk och Lötånger erbjuder täntsal och det finns 
pendlarparkeringar. I Boliden och Bureå finns täntsalar. Väntsalen i Bureå finns i 

anslutning tll torget som renoterats atseende tllgänglighet för personer med 

funktonsnedsä ning tll bussuppställningsplatsern täderskbdd och gångstråk. 
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Bjurholm 
Under hösten 10E3 påbörjade Bjurholms kommun arbetet med a  förbä ra 
trafiksäkerheten och tllgängligheten på busstatonsområdet. De a arbete innebar bland 
annat e  enkelriktat trafikflöden speciell bussfiln tllgänglighetsåtgärder för på- och 
atstgande samt plan för b erligare pendlarparkeringar.  

Figur u. Bjurholm busstation. Foto: åaroline Helmersson. 
 

Dorotea 
Dorotea busstaton ägs at kommunen. Det finns biljetörsäljning och informaton.  fer 
senaste upphandlingen at linje 11 och 63 är Dorotea knutpunkt ttå gånger per dag för 
båda linjernan och gods som ska tidare behöter omlastas där. Trbcket på Dorotea 
busstaton har ökat. Under 10E1 och 10E3 gjordes säkerhetsförbä ringar. Bland annat 
ändrades trafikflödet för inkommande och utgående trafik så a  godshantering skiljdes 
från passagernas at- och påstgning. Samtdigt tydliggjordes skyltningenn både för 
resenärerna och för dem som nb jar Bussgods. Y erligare åtgärder genomfördes 

sommaren 10E1. Närliggande tågstaton trafikeras at persontåg på Inlandsbanan under 
sommarmånaderna. 

Figur t. Dorotea busstation. Foto: Bianca Bbring. 
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Lycksele resecentrum 
Lbcksele resecentrum ligger i stadskärnann bbggdes år 1000 och har E0 gater. 

Resecentrumet som ägs at kommunen ligger i stadskärnan med närhet tll skolorn 

arbetsplatser och handel. I resecentrum finns biljetörsäljning i informatonsdisk med 

Länstrafikens egen personal. Det finns restaurang och kiosk. Till resecentrum ansluter 

stomlinjern inomkommunala linjer samt persontåg. Intll resecentrumn dock utom sbnhåll 

inifrån resecentrumn finns tågperrong som trafikeras tardagar och helger. Det finns 

planer på a  bbgga om bussgods2resecentrum för bä re tllgänglighet tia resecentrum 
för tågresenärern men det finns i nuläget ingen beslutad budget för den ombbggnaden. 

Det finns problem med tandalisering at resecentrum. Lbcksele kommun arbetar 

tllsammans med polis för a  åtgärda problemen på kort och lång sikt. 

Kameraötertakning med tllstånd finns uppsa  sedan februari 10E1.  
 

Figur w. Lbcksele resecentrumn ingång till bussdelen. Foto: Bianca Bbring. 

Malå 
Denna busstaton ligger centralt i samhälletn ägs at kommunen och godsdelen hbrs at 
Bussgods i Västerbo en oB. Biljetörsäljning och informaton finns.  
 

       Figur x. Malå busstation. Foto: Malå kommun.  
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Nordmaling 

Kommunen äger resecentrum i Nordmaling. Anläggningen är lokaliserad så att den är 

enkel att angöra både från E4 och från Nordmalings samhälle. Kommunikation till och 

från Resecentrum är väl tillgodosett med gång- och cykelvägar samt rymlig parkering som 

dock tidvis är överfylld. Anläggningen är bemannad dagtid med till exempel 

godshantering, information, biljettförsäljning, kiosk och kafé. Kommunens turistbyrå 

finns i anläggningen. Utanför dagtid samarbetar kommunen med 

pensionärsorganisationer som finns i lokalerna tills sista tåg har anlöpt.  

Figur y. Utsikt från resecentrum i Nordmaling mot Botniabanans spår. Foto: Bianca Byring. 

Norsjö 

Norsjö Resecentrum invigdes i början på januari 2017, efter att den tidigare busstationen 

brunnit ner 2014. Anläggningen har byggts för att vara trafiksäker och är 

tillgänglighetsanpassad med bland annat markvärme vid bussrefugerna. Väntsalen är 

placerad i mitten av byggnaden och är genomgåend, vilket innebär att alla resenärer 

passerar via vänthallen där informationstavlor finns. Bussgods har sina lokaler intill vilket 

gör att biljettförsäljning också kan ges från väntsalen. I den andra delen av byggnaden är 

grillrestaurang inrymd vilket också skapar ett mervärde för bussresenärer. Framför 

byggnaden finns förutom marksten, för god tillgänglighet till byggnaden, en mängd träd, 

buskar och blommor samt en fontän för att intrycket ska vara tilltalande. Vid en 

angränsande yta en kort bit från terminalen finns långtidsparkering med motorvärmare 

och laddning för elbilar. 

 

Bastuträsk Järnvägsstation är ett viktigt nav för längre resor. Byggnaden har privat ägare. 

Det är en hög grad av service för bland annat tågresenärer. Skylt med trafikupplysning 

för busstrafiken finns numera invid byggnaden. Bussgods hanteras i en närliggande affär. 
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Figur z. Norsjö resecentrum. Foto: Lars-Åke Holmgren.  

 

Robertsfors 

I Robertsfors ägs stationsbyggnaden av en privat fastighetsägare. Kommunen hyr 

väntsalen av ägaren. Bussgods hanteras vid ett förråd vid busshållplatsen Sikeå E4 samt 

genom ett ombud som är ett socialt företag i Robertsfors centrum. Vid Sikeå E4-

hållplatsen sker byten mellan matarlinjen och stomlinjer. Där finns även en 

pendlarparkering. 

Figur å. Sikeå E4 hållplats i Robertsfors kommun, med väntsal och toalett i den röda logen.  Foto: 

Bianca Byring. 
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Sorsele 

Denna busstationsbyggnad ägs av kommunen och godsdelen hyrs av Bussgods i 

Västerbotten AB. Biljettförsäljning och information finns. Det finns en uppvärmd väntsal i 

anslutning till stationen. Persontåg på Inlandsbanan trafikerar Sorsele tågstation, som 

dock inte ligger i närheten till busstationen.  

 

Figur ä. Sorsele busstation. Foto: Barbro Olofsson.  

 

Storuman 

 

Figur ö. Storuman resecentrum, framsidan. Foto: Marcus Bäckström. 

 

I Storuman äger Trafikverket den fastighet som utgör resecentrum. Resecentrum är en 

gammal tågstationsbyggnad. Förutom busstrafik trafikeras resecentrumet under 

sommarmånaderna av persontåg på Inlandsbanan. Resecentrum byggdes om år 2015 för 

bättre väntsal och för samlokalisering av bussgodshantering och persontrafik i 

stationshuset. Samtliga hållplatser har ny lokalisering.  
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Busstationen i Tärnaby ägs av kommunens fastighetsbolag. Länstrafiken har upphandlat 

information och biljettförsäljning. Stationen behöver bättre gång- och cykelanslutningar 

och det behövs en hållplats vid bensinmacken i Tärnaby. Ett resecentrum i Hemavan är 

under utredning. Godsleveranser hanteras för tillfället vid flygplatsen. Pendlarparkering 

finns vid Gardsjöbacken vid E12. 

Vilhelmina 

Vilhelmina resecentrum ligger centralt i Vilhelmina tätort, i nära anslutning till 

järnvägsstationen. Resecentrum ägs av kommunen, byggdes år 2009 och blev då en 

modern och tillgänglig busstation för både gods och persontrafik. Det finns 

biljettförsäljning och information. Kommunen ansvarar över skötsel och underhåll av 

resecentrum. Persontåg på Inlandsbanan trafikerar resecentrumet under 

sommarmånaderna.  

Figur aa. Vilhelmina resecentrum. Foto: Margaretha Löfgren.  

Vindeln 

Kommunen äger nästan hela stationshuset. Vid Resecentrum finns biljettförsäljning, 

information och godshantering. Resecentrum har en väntsal som är öppen dag- och 

kvällstid. I anslutning finns pendlarparkering med motorvärmare.  

 

Figur ab. Vindeln resecentrum, ombyggt 2013. Foto Vindelns kommun.  
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Vännäs 

Tågstationen med anslutande busshållplats ligger centralt i Vännäs. Jernhusen äger 

stationsbyggnaden och Länstrafiken har avtal med Jernhusen för öppethållande och 

städning av väntsalen. Det finns ingen biljettförsäljning och informationsdisk.  I samband 

med tågstart år 2011 byggdes en pendlarparkering med motorvärmare och en 

cykelparkering med tak. En bensinstation är ombud för Bussgods, men ombudet ligger 

inte i nära anslutning till resecentrum.  Hösten 2014 höjde Trafikverket Perrong 1 vid 

järnvägsstationen i Vännäs. Kommunen undersöker möjligheterna till ombyggnation av 

området runt resecentrum. 

 

I Vännäsby anlades perrong för tågtrafiken 2012 och även pendlarparkering och 

cykelparkering. Det finns gång- och cykelvägar till stationerna i Vännäs och Vännäsby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur ac. Vännäs resecentrum. Foto: Bianca Byring. 

 



                  Kollektivtrafikmyndigheten  Bilaga 7 Busstationer 

och resecentrum 

Åsele 

Denna busstationsbyggnad ägs av kommunen och hyrs av Länstrafiken. Biljettförsäljning 

och information finns.  

Figur ad. Åsele busstation. Foto: Bianca Byring. 
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Av delstrategierna i Regional utvecklingsstrategi 2014-2020 svarar programmet av 
naturliga skäl bäst mot En tllgänglig ooc utttriktaa rrgion ooc ttgärarrna: 
 

• Ptvrrka statrn för rn fortsat  lanrrings roorss för förvrrkliganart av  orrbotniabanann 

med påbörjad realisering inom strategiperioden. 
• Förbätra ssstrmfunkton ooc ka aoitrt för rotniabanan i sams rl mra dtambanan 

grnom övrr  orrlanan tvärbanorna ooc Åaalsbanan samt grnom snabb natonrll 

utveckling av ERTMS-ssstrmrt. 
• Förbätra traaksäkrrcrtrn ooc stanaararn  t länrts övriga ruro avägar EE1 ooc EE4n 

framförallt  t farliga ooc traakintrnsiva vägavsnit. 
• rsgga ooc utvrokla stratrgiskt  laorraar bstrs unktrrn t.rx. rrsrorntrum ooc 

 arkrringar för bstr av färasät. 
• Förbätra ssstrm för traakcantrring ooc traakantnformaton. 
• däkrrställa ooc utvrokla traakrn mra alla färamrarl mrllan Västrrbotrnn övriga dvrrigr 

ooc grannlänarrna. 
• Förbätra  rrson- ooc goasttgtraakrns tllförlitligcrtn funkton ooc kvalitrt. 
• dtmulrra kollrktvt rrsanar  t rrsrrrlatonrr mra stor  otrntal ooc at öka 

kollrktvtraakrns marknaasanarl i Västrrbotrn sammantagrt. 
• Öka brläggningsgraarn i brantlig kollrktvtraak mra lraig ka acitet. 
• Öka kollrktvtraakrns atraktvitrt ooc funkton ur rt  ämställt ooc  ämlikt 

rrsrnärs rrs rktv. 
• Främ a samcälls lanrringsttgärarrn brtrrnar tvrrkan ooc stratrgiska  lanrr i ssfr at 

flsta övrr rrsanar frtn bil tll kollrktvtraakn gtng ooc oskel. 
• datsa  t intrgrrraarn ctllbara ooc tllgängliga trans ortlösningar i stäarr ooc cuvuaortrr 

bl.a. avsrrnar goa lufkvalitrtn minskaar växtcusgasutslä  n bullrr ooc trängsrl. 
• Utvrokla flrxibla kollrktvtraaklösningarn ävrn övrr aaministratva gränsrr. 
• Utvrokla använaningrn av fossilfria arivmrarln inklusivr rl. 
• Öka använaningrn av aigitala t änstrr i trans ortssstrmrt. 
• Arbrta sammanctllrt ooc ssstrmatskt mot natonrll ooc EU-nivt för at utvrokla 

infrastruktur ooc traakrring btar i nora-ssalig ooc öst-västlig riktningn t.rx. för 
 orrbotniabanann förbinarlsrn övrr Kvarkrn ooc arn rrgionala ttgtraakrn samt ökaa 

kapacitet  t brantliga  ärnvägar. 
• Utvrokla rt mrr stratrgiskt ooc sammanctllrt arbrtssät mot EU ooc  t natonrll nivt 

samt cö a kom rtrns ooc rngagrmang inom omrtart t.rx. vaa gällrr rxtrrna  
Finansirringsmö ligcrtrr. 

• Bredda användningsområden för den statliga anansirringrn i traakssstrmrt st at 

strrligarr ttgärarr kan göras rnligt strg E-1 i Traakvrrkrts fsrstrgs rinoi . 
• dtärka ko  lingrn ooc samarbrtrt mrllan stratrgisk ooc fssisk  lanrring  t olika 

grograaska nivtrrn bl.a. inom mrtoa- ooc aialogutvrokling. 
• Öka kunska rn om förarlning av olika gru  rrs makt ooc inflstanar i olika arlar av 

transportsektorn. 
• Intrrnatonalisrra vrrksamcrtrr ooc omrtarn aär Västrrbotrn car unika förutsätningar 

rllrr rgrnska rrn mrn som car svagarr förankring i art intrrnatonella samarbetet. 
 

Programmet svarar även mot delstrategierna ooc ttgärarrna: 
 

damcällrn som inkluarrar ooc utvroklar människor 
• Utvrokla ooc stärka ctllbara orntrum- ooc staasmil örr 
• Utveckla sektorsöverskridande samvrrkan kring  raktskt  ämställacrtsarbrtr 
• Utvrokla alla gru  rrs mö ligcrtrr tll aktv frita 
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Miljödriven utveckling 
• Främ a ssstrmlösningar för  roauktonn lagring ooc aistributon av förnsbara arivmrarln 

inklusivr trstlotor i t.rx. kollrktvtraakrn. 
• Htllbara konsumtonsmönstrr cos kvinnor ooc män - stmulrra  tvrrkansarbrtr ooc 

kunska su  bsggnaa kring ctllbar konsumton ooc konsumtonsmönstrr framförallt 

ko  lat tll mäns konsumton. 
 

Invrstrringar i utbilaning ooc kom rtrns 
• Främja meningsfull frita för btar fliokor ooc  o kar. 
• Förbätra rörligcrtrn  t arbrtsmarknaarnn rxrm rlvis grnom förbätraar mö ligcrtrr 

tll aags rnaling ooc at gt mrllan bransocrr. 
 
Platsbaserad näringslivsutveckling 

• (Besöksnäring) Främja kompetensutvecklingsinsatser inom framförallt affärs- ooc 
 roauktutvroklingn försäl ningn trrna- ooc omvärlasbrvakning samt kvalitets- ooc 
ctllbarcrtsfrtgor. 

• (Besöksnäring) Utveckla samverkansstrukturer mellan aktörer i näringen på företags-n 
arstnatons- ooc regional nivå samt med övrigan för näringrn viktgan aktörrr. 

• datsa  t samtliga traakslagn t.rx. fär rtraak ooc airrktlsg frtn intrrnatonrlla marknaarr 

i form av ocartrr- ooc lin rtraak. 
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Nationeeaa mea
 

Transportpolitssaa mla aralaatsa astaaaarisssaagnna mlgnassaaliaaaaso aarrnsa frargaionalaoo a

so  rnalaplangrinaaoo a frasgargaionalaaoo aso  rnalaa mlbilsgrnanaDgtafagraripansga

 mlgta frasagnssatransportpolitsa raaat 
 
”s sgrst llaagnasa   llsgsono isstagffgstaaoo almnasistata mllbaratransporofrsfrsninaa fra

 gsboraargaoo an rinasliaaia glaalansgtn”a 
 
Unsgrasgtafagraripansga mlgtafinnsa rnstons mlaoo a  nssns mln Frnstons mlgta anslara
o aaaassapaatlla nalia gta frargsoraoo atransportgrnaTransportssstg gtsaroor ninaia rnstona

oo aana nsninaassaa gsagrsaatllaaaaagaallaagnaarrnsl aaansgatlla nalia gta gsaaosasaalitgta

oo aana nsbar gtasa tabisraatllartagoslinassrafaia glaalansgtnaTransportssstg gtassaa agna

aaraas  st lltiasgtaaillas aaalisa rsiatasaaraa otasainnorsargspgstaga  nsatransportbg oana

H nssns mlgta anslarao as sgr gtia ilsfaoo a  lsanaTransportssstg gtsaroor ninaia rnstona

oo aana nsninaassaaanpassasatllaaaainagnassaasfsasagllgrassasasaallaarliatnaDgtassaaoossmabisraa

tllaaaa ilsfsaalitgts mlgnarppnmsaoo atllafsasa  lsana 

Fotota aanrsaStrf  
 
AaaSagriagsa ilsf mla rasgtatamas rasollgstatrafisgnsartagoslinaa arastfrstabgtssglsgta 
 

• Bgar nsasasli atpmagrsanna mlgta flssarppagnsastapmarissniamna mlgtalssgrablansaannatta

”Haltgnaaaaa xt rsaasgraiaat os  rgnassa(…)stabilisgrasapmagnaniamaso ainngb raaaa
  nnissansapmagrsanapmasli atssstg gtaintgablira arliana mlgtassaarppnmsapmagaasmsanta

s aaoo aiagnasmsanatastaaaasgnabioloaissaa mna alsgnabgaarasialias gsglsprosrstongna

s sgrst llsaoo aansraa mla fra mllbarartagoslinaaintga agntsrasnaSagriaga aratllsa  ansa

 gsaansraal nsgragaaansaara fraaaasgtaalobalaa mlgtasanarppnmsn”  
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Ffraaaaintgarissgraagn  arliaapmagrsanapmasli atssstg gta araEUtsa gslg sstatgragnatsa
o a mlgtaaaabgar nsaafsninagnaaaasgnaalobalaa gsgltg pgratrrgnatlla fast 2aarasgra
s   frta gsa frinsrstrigllatg pgratrrniamn 

 
• Rgnalrfna”Lrfgnassaaaaraasmargnaaaa  nnissorsa  lsaasa tassrriaa xtgraoo asrltrra rsgna

intgassasasnaUt  rsansg ial ngta rasga faa sa agsioxis altgrnaaiasgatamastfrstaaortgrnaa
U gmaoo aSsgllgfgmnaTillafagra aansgasglabgrorasgaaapmargaiongnsasli aofr mllansgna

 gsastorarissa frainagrsionarnsgraaintgr alamrgtnaDgaaaiaso binatona gsafsasaa atrafisa

oo asgtafsansgaantalgtasigsgl orsonabisraratllaaaaproblg gnasaarstmratrotsasatsninaarapma

sollgstatrafisaoo abgtggnsgpmagrsansgamta rsgrn”a 
 
Risssaagnabgslrtasgamra2009aaaaSagriagamra2000abfra aagna orsonsfloaa so aintga ra
bgrognsgaaaa ossilaabr nslgnn 
 
Astfrgrnaaino asollgstatrafisgnaiaSagriaga araagno aSagnssasollgstatrafisaamaasa  ana

oo aroor atagaabranso ag gnsa ta ilsfproara naDgaag gnsa  aa mlgna rt 
 

• Åra2025 ssaangaortsl ppgnaaaasolsioxisaaaraa fasta8aara apgrapgrsonsilo gtgrna 
• Åra2025assaasollgstatrafisgnsagngraiana nsninaaaaraa fasta0i,5ask apgra

pgrsonsilo gtgrna otsaarara25a%a inssninaaaaagngraiapgrapgrsonsilo gtgras   frta gsa

2007na 
• Ffrabrssarassaaagno sniartsl ppgnapgra orsonssilo gtgraaaasa agoxisgraoo apartslaramra

2025aaaraa,i0aa/sk a frasa agoxisgraoo a0i0,5aa/sk a frapartslarnaNiamgra fra20,2ta

Ka agoxisgra2i9aa/sk iaPartslara0i020aa/sk n 
• Brllgra rmnasollgstatrafisgnassaa inssan 
 

 
Fiarraasn Bioaasbrssa gsalmaagntréaiaSsgllg tgmnaFototaElinaPgrsson 

 
Sagriagsargagrinaarnsgrtgosnasgamra2007asonagntongnao ar äa gtgra frapgrsongra gsa

 rnstonsngss aninaasa tatll fransgasmasallata asrltatataprotosolliaoo aratfiograsgasgta

mra2008naIaArtsgla9ao aTilla nalia gtastmrasgtablansaannataaaasonagntonsstatgrnaassaa

aistaa nsa mlsgnliaaamta rsgra fraaat 
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• S sgrst llaaaaapgrsongra gsa rnstonsngss aninaa mratllamnaapmalisaaaillsoratllasgna

 ssissaa ilsfniatllatransportgriatllain or atonaoo aso  rnisatonaoo aansraa

anl aaninaaraoo ats nstgraso agrbsrssaall  n gtgnaiast sgraoo apmalanssbsasna 
• Utagoslaiaro rsaaoo afagraasaatll  pninaaaaa ini inor graoo aristlinsgra fra

tlla nalia gtatllaanl aaninaaraoo asgraiogn 
• Utrrstaabsaanasgraoo aansraaanl aaninaarasitaall  ngtgna aratlltr sga gsaanaisningar i 

prnstssrifaoo aial al staoo al abgaripliaa or n 
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                                                             Kollektivtrafikmyndigheten BILAGA 12 Landstingets och 
kommunernas kollektivtrafikplaner 
 

1. Kommuner och landstings 
kollektivtrafikplaner 

Kommunerna och Landstinget lämnar senast i mars varje år in en kollektivtrafikplan, eller 

en trafikplan som innehåller motsvarande delar om kollektivtrafiken.  

 

Landstingets och kommunernas mål och planerade åtgärder samt eventuell vision har 

stor betydelse för vilken ambitionsnivå kollektivtrafiken i Västerbottens län kan utvecklas 

med och därmed vilka mål och åtgärder som är realistiska. Därför redovisas alla 

kommuners mål och planerade åtgärder här.  

 

Den mellankommunala regionala kollektivtrafiken, det vill säga stomlinjerna och den 

regionala tågtrafiken, är viktig för utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. 

Landstingets ambitionsnivå som finansiär av viktig regional buss- och tågtrafik bibehålls 

under de kommande åren. Den ekonomiska ramen kommer i landstingsfinansierad trafik 

alltså inte minska, men samtidigt blir det en utmaning att uppnå uppsatta mål inom 

ramen för befintlig budget. Flera kommuner meddelar att de överväger att göra om en 

del av ordinarie kollektivtrafiken till skolskjutstrafik, med förhoppning att minska 

kostnaderna för kollektivtrafik. Flera kommuner har också fortsatt som målsättning att 

stimulera kollektivt resande, om än inte genom utökade anslag till kollektivtrafiken eller 

genom att försvåra för biltrafiken till exempel genom ökade parkeringsavgifter.  

 

1.1. Västerbottens läns landsting 

Landstingsfullmäktiges ambition är att Västerbotten ska bli ett konkurrens kraftigt län 

med en stark utvecklingskraft och med en effektiv och hållbar resursanvändning. För att 

uppnå detta krävs en ökad tillväxt och en regional kraftsamling som tar hänsyn till såväl 

människor och miljö som ekonomi. Landstinget är en viktig aktör i kraftsamlingen. En väl 

fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för hållbar tillväxt och regional  

Utveckling.  

  

Landstingets kollektivtrafikuppdrag syftar till att utifrån en helhetsbild möjliggöra 

regionalt resande (interregional och regional trafik) grundat på hög tillgänglighet inom de 

ekonomiska ramar som ges. Landstingets engagemang i kollektivtrafiken ska ske med 

utgångspunkt i landstingets övergripande prioriteringar och dess program och policies, 

t ex landstingets handikappolitiska program och miljö- och trafiksäkerhetsprogram. Den 

trafik som landstinget beställer ska präglas av låg energi- och miljöbelastning, en hög 

trafiksäkerhet och en god tillgänglighet för resenärerna. 

 

Den ekonomiska ramen 2016-2018 uttrycker den ambitionsnivå landstinget har för de 

kommande åren – om det handlar om nysatsningar eller förändringar inom ramen för 

befintlig budget. För busstrafiken justeras anslaget med 4 % årligen. Anslaget för 

tågtrafiken var ej justerat i kollektivtrafikplanen på grund av pågående upphandling av 

tågtrafiken, men sedan tilldelningen i juni 2015 är det känt att den finansiella effekten för 

landstingen beräknas bli en kostnadsökning på 2,5 - 3 %. 
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Vision 
 

Landstinget delar den vision som antagits av Region Västerbotten och som  

ska fungera som en samlande drivkraft för länets ambitioner inom  

kollektivtrafikområdet: 

 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart Västerbotten” 

 

Trafikpolitiska prioriteringar 

 
 Samordning med angränsande trafiksystem 

 Prioritet åt kollektivtrafik som knyter samman två eller helst fler kommuncentra i syfte 

att skapa god tillgänglighet och livsmiljö i länets olika delar.  

 I första hand landstingets egen verksamhet som sjukresor,  tjänsteresor och 

arbetspendling, men även resor för att stimulera övrig arbetspendling 

 Ovanstående skapar god tillgänglighet för utbildning med möjlighet till pendling till och 

från länets större gymnasie- och högskoleorter. 

 Besöksnäringen främjas genom att förutsättningar skapas för resande till viktiga turistmål 

under högsäsong, där så är möjligt utifrån landstingets övriga prioriteringar  

(bl.a genom samordning av landstings- och kommunalt finansierad trafik, samplanering 

mot trafik med andra finansiärer, inklusive kommersiell trafik) 

 Vid behovskonflikt mellan inomkommunalt och regionalt resande bör prioritet ges 

långväga resande som förbättrar tillgängligheten i länet före resande inom ramen för 

kommunernas ansvar 

 Resmöjligheter med kollektivtrafik mellan sjukhusen inom regionen måste säkerställas. 

Landstingen inom norra regionen har genom sitt Regionförbund prioritet att stimulera 

utvecklingen av den norrländska universitetssjukvården.  

 Landstinget ska medverka till att samhällsbetalda resorna inom Norra Regionen och inom 

länet kan samordnas och optimeras både vad gäller upphandlingsförutsättningar och 

avrop (Buss- och tågtrafik samt färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, ringbilar m. m.). 

 

Mål 
 

Övergripande mål: Landstingsfinansierad kollektivtrafik stärker landstinget egen 

verksamhet och möjliggör ett hållbart regionalt och interregionalt resande som stärker 

länets tillväxt och utveckling 
 
 

Delmål 1 Ökat resande och ökad marknadsandel 

 

Delmål 2 

Kollektivtrafiken bidrar till minskad energi- och miljöbelastning och en ökad 

trafiksäkerhet 

 

Delmål 3 

Kollektivtrafiken har en god tillgänglighet och funktionalitet för alla 

 

 

Landstingsfullmäktige har för perioden 2012 – 2020 formulerat övergripande mål som 

anger inriktningen för landstingets miljöarbete inom de områden där landstingets 

verksamhet har mest påverkan på miljön. Inom området trafik finns två mål; 
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 Miljö- och trafiksäkerhetsprestandan från den trafik som landstinget genererar ökar. 

 Landstinget deltar i samhällsdebatten om hälsa kopplat till miljö och trafiksäkerhet. 

 

Åtgärder 
 

Delmål 1  

 Satsningar för att kollektivtrafiken i Västerbotten ska upplevas som ett integrerat 

system med tåg och buss och att utbudet upplevs vara relevant både för befintliga och 

potentiella resenärer.  

 Arbeta för att sänka kollektivtrafikens restidskvot för att öka attraktiviteten 

 Öka resmöjligheterna 

 Planera för hela resan 

 Aktivt arbeta med samverkan tåg och buss för att ta tillvara systemets potentialer och 

öka tillförlitligheten 

 Ytterligare förstärka kunskap om resandeflöden och resandebehov på kort och lång sikt 

och koppla den mot pendlingsströmmar med andra färdmedel för att skapa en stabil 

bas för att kunna analysera och prognostisera en utveckling av trafiken.  

 Sammanställa en bild av den totala trafiken för att därifrån kunna utveckla strategier 

och göra prioriteringar.   

 Planera trafiken utifrån ett optimalt resursutnyttjande 

 Ta fram prioriteringar för länets kollektivtrafik 
 

Delmål 2 

 Utarbeta en miljö- och trafiksäkerhetsstrategi med målvärden för landstingsfinansierad 

kollektivtrafik 

 Årlig uppföljning av kollektivtrafikens miljöprestanda (kväveoxider, partiklar och 

koldioxid)  

 Informera om kollektivtrafiken för att påverka val av färdmedel inom landstingets egen 

verksamhet 

 

Vid upphandling av busstrafik som finansieras av Västerbottens läns landsting ställer 

länstrafiken krav på att; 

 Fordon får ha en högsta ålder av 15 år. Utgångspunkt för fordons ålder är fordons 

årsmodell.  

 Fordonens samtliga sittplatser ska vara utrustade med godkända säkerhetsbälten. 

Nyanskaffade fordon ska ha godkända 3-punktsbälten. 

 Fordon ska vara utrustat med alkolås (typ bränslecell) som förhindrar att fordonet 

framförs av förare påverkad av alkohol. 

 Fordonen ska på förarplats vara utrustade med mobiltelefon utrustad med handsfree-

funktion. 

 Fordonen ska vintertid vara försedda med vinterdäck 

 Fordonen ska vara utrustade med godkänd handbrandsläckare 
 

För samtliga i entreprenaden ingående fordon får avgasutsläppen vid starten av varje 

nedanstående period högst uppgå till: 
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Källa: ”Miljökrav vid trafikupphandling – Buss”, Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik 

 

 

Delmål 3 

 Fortsatta satsningar i enlighet med i länet antagen tillgänglighetspolicy 

 Årlig uppföljning av tillgängligheten och användbarheten genom parametrarna: andel 

anpassade fordon (lift/hiss, automatiskt inre audiovisuellt utrop, handikapplats), samt 

mål- och bytespunkter med ledsagning 

 Genom att utveckla bokningsmöjligheter och därmed säkerställa platser med speciella 

behov kan en större trygghet och tillgänglighet skapas för de målgrupper som landstinget 

prioriterar. 

 Utifrån avsaknande av visuell information och mot bakgrund av den skiftande kvalitén på 

de manuella utropen, bör ekonomisk kalkyl och plan för införande av audiovisuella 

utrop tas fram.   

 Införande av ledsagning vid vissa prioriterade mål- och bytespunkter  

 Ledsagningen kopplas i möjligaste mån till entrévärdar vid sjukhuset för att på så sått få 

en väl fungerande och enkel koppling mellan vården och kollektivtrafiken för personer i 

behov av ledsagning. 

 

Vid upphandling av trafik beställd av landstinget ställer länstrafiken krav på att:  

 Fordonen ska vara utrustade med lyft för ombordtagning av bland annat rullstol. 

 Samtliga passagerare ska ha möjlighet att se ut genom fönster även sittandes angöring av 

rullstol ska anordnas i anslutning till mittdörr. 

 Antalet rullstolplatser ska vara minst 1 per fordon. 

 Toalett skall vara av sådan utformning att resenärer med nedsatt rörlighet har möjlighet 

att använda den. 

 Kontrastmarkeringar ska finnas på ledstänger och handtag, vid in- och utsteg, samt 

punktskrift på signalknappar på nya bussar from 2010 
 

 

1.2. Bjurholm 

Målet för kommunens inomkommunala kollektivtrafikplanering är att: 

 Inom ramen för den kommunala ekonomin trygga de fastboendes behov av kollektiva 

färdmedel och på så sätt vara en del i det nationella fördubblingsarbetet samt en del av 

Region Västerbottens vision. 

 Verka för möjlighet att kombinera boende i Bjurholms kommun med studier och arbete i 

kringliggande kommuner, genom goda pendlingsmöjligheter 



                                                             Kollektivtrafikmyndigheten BILAGA 12 Landstingets och 
kommunernas kollektivtrafikplaner 
 

 Verka för möjlighet att nyttja kollektivtrafik för att ta del av den service samt kultur- och 

nöjesutbud som finns i Umeå. 

 Att befolkningen på landsbygden har tillgång till serviceresor minst 2 turer/vecka till 

centralorten 

 Att så långt som möjligt samordna olika trafikslag samt turlistor för övergångar mellan 

olika linjer 

 Linjetrafik upprätthålls där ekonomiska och behovsmässiga skäl motiverar detta. 

 

Utvecklingsområden: 

 Verka för smidiga övergångar i tidtabell på de turer där resenärerna byter mellan 

buss/tåg på sträckan mellan Bjurholm och Umeå samt övergångar gällande betalsystem 

 Arbete i arbetsgrupp med syfte att finna lämpliga åtgärder att förbättra trafiksäkerheten 

och tillgängligheten vid busstationen. Planeras för ytterligare pendlarparkeringar. 

 Fortsatta initiativ för samverkan mellan Nordmalings kommun och Landstinget för 

anslutningstrafik från Bjurholm till Nordmaling och Botniabanan.  

 Tydlig och regelbunden information om trafik och trafikförändringar till medborgarna, 

bland annat via kommunens hemsida och kommunalt informationsblad 

 

1.3. Dorotea 

 

Mål 
 Dorotea kommun har som ambition att alla kommunmedborgare ska ha resemöjligheter 

till centralorten och/eller närmaste serviceort. 

 Trafiken ska vara samordnad med övrig linjetrafik och landstingets stomlinjer för att 

uppnå effektiv nyttjandegrad av alla trafikslag i kommunen och regionen. 

 De områden som inte kan försörjas av lokala eller regionala linjer ska trafikeras 

av efterfrågestyrd kompletteringstrafik, den sk ringbilen. 

 Stomlinjetrafiken som idag passerar och/eller angör Dorotea busstation ska även 

fortsättningsvis svara mot behov hos medborgarna och kommunens näringsliv när det 

gäller resmöjligheter och godstransporter. 

 Stomlinjetrafiken ska även fortsättningsvis vara anpassad så att det är möjligt för 

resande att nå t ex Umeå och Östersund för aktiviteter över dagen. 

 Ett annat mål är att stomlinjetrafik finns i lämplig tid för gymnasieskolorna i Strömsund 

och Vilhelmina, så att eleverna kan bo kvar i Dorotea kommun under gymnasietiden. 

 Turisbefrämjande trafik ska även fortsättningsvis finnas till Borgafjällområdet. 

 Trafiksäkerheten vid bytespunkter och i den inomkommunala linjetrafiken ska 

bibehållas och förbättras där så behövs. 

 Elevtransporter ska utföras så säkert, samhällsekonomiskt kostnads- och miljöeffektivt 

som möjligt. 

 Färdtjänst och riksfärdtjänst ska så långt det är möjligt samordnas med befintlig 

linjetrafik. Så långt det går ska också den befintliga kollektivtrafiken nyttjas i stället för 

färdtjänst- och sjukresor. 

 

Åtgärder 
 

 Vissa kortare linjer kan, beroende på elevunderlag, ersättas med efterfrågestyrd trafik. 

 Fortsatt samråd kommer hållas med Trafikverket gällande genomfart Dorotea samhälle. 
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 Samverkan med Tekniska enheten och skolskutsansvarig sker kontinuerligt för översyn 

av inomkommunala hållplatser i övrigt. Förutom planering och tillståndssökande för nya 

hållplatser ska hållplatser som inte längre nyttjas plockas bort. 

 Frågan om ”Fjällbussen” kommer att behandlas i samverkan med näringen. 

 En utökad översyn av ringbilstrafiken ska genomföras. Tydligare annonsering på 

kommunens hemsida, annonsering i lokalt annonsblad samt punktinformation till 

hemtjänstens personal kan öka nyttjandet. 

1.4. Lycksele 

Mål 
 

Den övergripande målsättningen för kommunens trafikplanering är att, inom ramen för 

den kommunala ekonomin, trygga de fast boende kommuninvånarnas och 

näringslivets behov av kollektivtrafik och andra samhällsbetalda resor. Genom att 

erbjuda attraktiva transportlösningar kan resandet med kollektivtrafik öka vilket i sin tur 

har stor betydelse för den regionala utvecklingen i länet.    

 

Delmål 
 

Lycksele kommun ska arbeta för att kollektivtrafiken ska bli en självklar del i 

samhällsplaneringen.  

 

Resecentrum ska vara en plats med god service, tydlig information, trygg och 

välkommande miljö både för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

 

Vid resecentrum ska det finnas ett behovsanpassat utbud av cykel- och bilparkering för 

personer som ska resa vidare med buss eller tåg.  

 

Det ska vara enkelt och tydligt för resenärer att från resecentrum ta sig vidare till 

stadskärnan. 

 

Hållplatser för skolskjuts och kollektivtrafik i kommunen ska vara trafiksäkra och 

tillgängliga för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

 

Lycksele kommun ska arbeta långsiktigt med hållplatsplanering. 

 

Lycksele kommun har som mål att upprätthålla/förbättra standarden på 

infrastrukturens samtliga områden.  

 

Lycksele kommun har tillsammans med Storumans kommun framarbetat en policy kring 

det egna resandet. Lycksele och Storumans kommun ska vara en god förebild för 

allmänheten och företag när det gäller resfria möten och energismart resande. Där 

framhålls energi- och klimateffektivt resande samt att kollektiva lösningar ska väljas i 

första hand (Tjänsteresor policy/riktlinjer, Lycksele och Storuman kommun).  

 

Det ska vara möjligt att resa kollektivt från Lycksele till andra kommuner i Västerbotten 

fram och åter samma dag.   

 

Det ska vara möjligt för invånare boende i hela kommunen att besöka tätorten helgfria 

vardagar fram och åter samma dag.  
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Lycksele kommun har som målsättning att minska antalet bilresor bland invånare i 

kommunen och öka antalet personer som går, cyklar och reser kollektivt.  

 

Skolskjutsar, verksamhetsresor under skoldagen, färdtjänst och kollektivtrafiken ska 

samordnas för att öka antalet resor i kollektivtrafiken och minska den totala kostnaden 

för transporter.   

 

I Lycksele kommun ska kollektivtrafiken och andra samhällsbetalda resor vara 

kostnadseffektiva och hålla en hög standard avseende energieffektivitet, 

miljöstandard, trafiksäkerhet, tillgänglighet och jämställdhet.  

 

Lycksele kommun har som målsättning att i samarbete med andra kommuner, 

Västerbottens läns landsting och länstrafiken i Västerbotten, planera trafik, för att 

skapa samhällsekonomiska fördelar för alla parter. 

  

Lycksele kommun ska arbeta aktivt för att uppmärksamma invånarna om vilka 

möjligheter det finns att resa kollektivt. 

 
 

Åtgärder 
 

Att göra en uppföljning av trygghetsvandringen som genomfördes 2010, där alla grupper 

finns representerade, inklusive ungdomarna, via ungdomsrådet. Uppföljningen kommer 

att utmynna i en beskrivning av de åtgärder som är gjorda.  

 

Cykelparkeringen på resecentrum bör förses med tak.  

 

Ledstråket mellan snabbingången till resecentrum och perrongen ska på vintern grusas 

för att tydliggöra vart stråket går.  

 

Lycksele kommun och polisen ska tillsammans arbeta både kortsiktigt och långsiktigt för 

att få slut på vandaliseringen av resecentrum.  

 

Lycksele kommun ska fastställa en plan för hållplatser som ska innehålla information om 

vart hållplatser finns idag, vilka hållplatser som ska plockas bort, nya hållplatslägen, krav 

för att hållplatser ska sättas upp, krav på hållplatsutformning, belysning, snöröjning och 

underhåll.   

 

Det pågår ett fortlöpande arbete med att kartlägga alla trafikfarliga platser där det finns 

skolskjutselever. Åtgärder för platser med stadigvarande reseunderlag ska planeras in i 

Länstransportplanen för att det ska vara möjligt att söka pengar. Dessa åtgärder kan tex. 

vara att iordningställa en samlingshållplats med anslutande gångväg. Syftet är att 

förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra för fler elever att resa med kollektivtrafiken 

till skolan.  

 

Lycksele kommun föreslår ett antal hållplatsåtgärder vid statliga vägar, i Betsele, intill 

campingen, efter Vilhelminavägen, E12 vid infarten till Furuvik, Ringaborg, Tuggensele, 

Kattisavan Camping 

 

Mobility management är en form som kommunen bör arbeta mer aktivt med.  
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Lycksele kommun ska uppmuntra invånarna att använda miljöanpassat färdsätt. Det är 

viktigt att kommunen förbättra GC-vägar, cykelparkeringar, hållplatser och utbudet av 

kollektivtrafiken i tätorten, för att möjliggöra för invånarna att använda miljöanpassade 

resor.    

 

Lycksele kommun ska fortsätta sitt arbete med att sammanställa en trafikstrategi som 

tydligare lyfter fram gång, cykel och kollektivtrafikresande i Lycksele tätort.  

 

Ett utvecklingsområde för skolskjutsen är att linjelägga fler skolturer för allmänheten för 

att förbättra tillgängligheten i glesbygden. 

 

Vid nästa upphandlingstillfälle för ringbilarna ska dessa inte upphandlas för enskilda 

sträckningar tex. Granträsk-Vänjaurbäck. Ringbilarna bör upphandlas för olika zoner för 

att säkerställa att alla invånare har möjlighet att ansluta till närmsta hållplats för 

kollektivtrafiken. 

 

Skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst och beställningscentral ska beslutas om upphandlas 

under 2014. Betalningsmodellen för skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst ska ses över.  

 

1.5. Malå 

Mål 
Ambitionen med trafiken i Malå är att den ska vara tydligt samordnad för att tjäna flera 

syften. Kommunmedborgare ska kunna använda kollektivtrafik, i form av den ordinarie 

trafiken, den anropsstyrda eller färdtjänst.  

Kollektivtrafiken i Malå ska vara trafiksäker, innan, under och efter resan. 

 

Att kollektivtrafiken även ska tjäna som godstransporter är av stor vikt för Malå för att 

företagare och privatpersoner ska få en fungerande varudistribution.  

 

Malå kommun ska verka för att vara en del av det övriga kollektivtrafiknätet i Sverige.  

 

Målet är att ha en kostnadseffektiv kollektivtrafik. 

 

Ett hållbart resande är en ständig målsättning för Malå kommun.  

 

Malå kommun har som mål att det ska finna en busskur vid de hållplatser där det är ett 

kontinuerligt resande. 

 

Det är viktigt att det är goda förhållanden vid busshållplatser liksom längs vägen dit så 

att passagerarna känner sig trygga. 

 

Turer prioriteras till de större orterna Adak, Rentjärn, Rökå och Lainejaurområdet.  

 

Malå kommun har som ambition att ge en godtagbar service till de människor som bor i 

glesbygd, både i form av persontrafik men även som bussgods.  

 

Till följd av att den inomkommunala trafiken styrs av skolelever är det av vikt att ha en 

flexibel trafik. 
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Med den mellankommunala trafiken är det ett mål att det för befolkningen i stort ska 

erbjudas god tillgänglighet för pendling, sjukresor, rekreationsresor, 

näringslivsutveckling samt godstransporter. 

Målet är att det ska gå dubbelturer till alla angränsande kommuner, med dagliga turer 

till Arvidsjaur, Skellefteå, Norsjö, Umeå och Lycksele. Det är även viktigt att kunna resa 

till och från Malå under helgerna.  

 

Malå kommun har som mål att kollektivtrafiken ska öka närheten till arbetsmarknad 

och utbildning. I Malås fall blir detta speciellt viktigt med hänsyn till avsaknaden av ett 

eget gymnasium. Det är därför av största vikt att det ska finnas möjligheter att dagligen 

pendla mellan gymnasieskola och Malå. De huvudsakliga gymnasieorterna är Arvidsjaur 

och Lycksele. 

 

Vidare har Malå kommun som målsättning att det ska gå att resa till och från 

tågstationen i Bastuträsk för att ha förbindelser till nattågen med koppling till 

Stockholm och Göteborg. Det är av vikt att förbindelser finns och att det fungerar även 

de gånger som tåget anländer försent. Turen ska finnas tillgänglig att boka via etable-

rade reseplanerare.  

 

Malå kommun har som ambition att försörja de större byarna med kollektivtrafik. De 

områden som inte kan försörjas av lokala eller regionala linjer ska trafikeras av 

kompletteringstrafik som är efterfrågestyrd, den så kallade ringbilen. 

 

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna resa med den av Malå kommun 

beställda trafiken. 

 

 

Åtgärder 
 

Till grund för antalet bussturer per dag och antalet trafikeringsdagar per vecka är en 

bedömning av trafikbehovet och de ekonomiska konsekvenserna för trafiken.  

 

Vid förändringar av infrastrukturen inom kommunen ska den ansvarig för 

kollektivtrafik vara med i planeringen för att på så sätt ta till vara på kollektivtrafikens 

intressen redan från start. 

 

Adak, Rentjärn, Rökå och Lainejaurområdet - till dessa orter är grundnivån för antalet 

bussturer en dubbeltur per dag fem dagar per vecka. 

 

Godstrafiken värderas högt och prioriteras i planeringen av kollektivtrafiken, så väl den 

inomkommunala som den mellankommunala trafiken. 

 

Den trafik, där Malå kommun är beställare, ska det i samtliga fordon finnas alkolås och 

säkerhetsbälten. Dessutom ska fordonen vara utrustade med vinterdäck när 

vinterväglag råder. 

 

Malå kommun ställer inga krav på viss utrustning eftersom teknik förändras och fordon 

är olika utrustade med olika funktioner. Det Malå kommun ställer som krav är att en 

person med funktionsnedsättningar ska kunna resa med kollektivtrafiken. 
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Turerna anpassas till det övriga trafiknätet så att resor över kommungränsen liksom 

länsgränsen underlättas. En viktig del av att bli en del av kollektivtrafiknätet är resor 

inom Malå kommun ska finnas sökbara på olika reseplanerare. 

 

För att uppfylla målet med kopplingar till tåget är det av vikt att det går att boka hela 

resan via olika reseplanerare.  

 

Malå kommuns ambition är även att förbindelsen till Lycksele flygplats med 

flygtransfer ska fortsätta då det antas öka resandet till och från orten.  

 

Hållplatser bör ha ett utrymme på sidan av vägen liksom att det ska vara god sikt – 

även under vintertid. Den vanligaste lösningen är väntkurer vilka är bra ur så väl 

säkerhetssynpunkt som komfort. Eftersom att hållplatsen ska ligga i närheten av var 

befolkningen bor finns det dock risk att kraven för väntkur inte uppnås.  

 

Väntkurer ställs ut efter att det identifierats att det finns ett behov och det kommit en 

in ansökan. 

 

Kommunen har två hållplatser där de boende har hört av sig till följd av att de upplever 

trafiksituationen som bristande. Detta är hållplatsen i Lövberg samt hållplatsen i Nåda. 

 

För att uppmuntra resor mellan studieort och Malå erbjuder Malå kommun rabatterade 

resor mellan hemmet och studieorten för malåbor som på heltid studerar vid 

eftergymnasial utbildning i Norrbottens och Västerbottens län, Mittuniversitetet och 

inom Akademi norr. 

 

1.6. Nordmaling 

-  

1.7. Norsjö 

Mål 
 

Kommunens trafikplanering syftar till att trygga de fast boendes trafikservice och att 

minska miljöbelastningen.  

 

Målsättningen är att de flesta medborgare skall ha tillgång till minst tre resemöjligheter 

per vecka till närmaste serviceort. I de områden som inte trafikeras med linjetrafik sker 

trafikservicen med ringbil.  

 

Antalet bussturer per dag och antal trafikeringsdagar per vecka får bedömas mot 

behovet. En dubbeltur per dag, fem dagar per vecka, utgör grundnivå. Ett större antal 

turer måste bedömas mot behovet och resandeunderlaget.  

 

Ringbilstrafiken bör ge möjlighet till tre dubbelturer per vecka till serviceort och 

anslutningar till övrig linjetrafik.  
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Viss arbetspendling till centralortens arbetsplatser från vissa byar är möjligt samt vissa 

angränsande kommuncentra.  

 

Gymnasieelever bör ha möjlighet att dagligen pendla till och från Skellefteå och 

Lycksele. 

 

För övriga trafikuppgifter som skolskjutsar till skolorter inom kommunen, färdtjänst 

samt godstransporter är målsättningen att i största möjliga utsträckning trafikmässigt 

samordna dessa med linjetrafiken.  

 

P.g.a ett minskat antal barn i vissa mindre byar måste linjetrafiken anpassas till 

resandeutvecklingen. En övergång till enbart skolskjuts måste övervägas allt eftersom 

trafikavtal på linjetrafik upphör. Anledningen är att kommunen har ett behov av större 

flexibilitet än som hitintills gällt när det gäller trafikavtal. 

 

Kommunens ambition är att järnvägsstationen i Bastuträsk även fortsättningsvis skall 

vara en viktig knutpunkt för tågtrafiken i regionen. Det är därför av största vikt att 

anslutningstrafik till och från Bastuträsk är anpassad till tågtiderna och att 

tågoperatörer angör stationen i Bastuträsk. 

 

Aktuell trafik ska karaktäriseras av en hög nivå på trafiksäkerhet. Upphandlare och 

beställare av trafik har att förhålla sig till följande punkter:  

 Trafikregler ska naturligtvis hållas och högsta tillåtna hastighet ska inte överskridas, men 

chaufförer ska också vinnlägga sig om att framföra fordonen på ett mjukt och behagligt 

sätt för att resenärerna ska känna sig trygga. Tidtabeller måste anpassas så att detta är 

möjligt.  

 Fordonskvalitet är en viktig del för en god trafiksäkerhet.  

 Samtliga fordon i skall vara utrustade med bilbälten.  

 Utrustning som minimerar risken att förare kör i onyktert tillstånd måste finnas.  

 Mobiltelefoner i fordonen ska vara utrustade med handsfreeutrustning samtidigt som de 

endast får användas för tjänstesamtal under färd.  

 Fordonen ska vara utrustade med skolskjutsskylt och dessa ska användas på turer med 

skolelever som åker till och från skola.  

 Busshållplatser och busskurar en viktig del i trafiksäkerheten. Dialog med kommunens 

ansvarige och trafikutövare om säkerhet vid hållplatser ska ske årligen.  

 Kommunens ställer sig bakom det branschgemensamma miljöprogram som arbetats 

fram i samarbete med Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, 

Svenska Taxiförbundet, branschföreningen Tågoperatörerna samt Sveriges Kommuner 

och Landsting. Se miljöprogrammet på www.svenskkollektivtrafik.se. 

 

 

Åtgärder 
 

Under 2014 var ambitionen att utreda förutsättningar för serviceturer från en del byar. 

Servicen i många byar skulle upplevas bättre om möjligheten fanns att en gång per vecka 

besöka centralorten med en turlinje. Utredningen är inte gjord eftersom det pågår en 

dialog om hur ringbilstrafiken kan utvecklas. Arbetet fortgår.  

 

Eftersom hållplatskurer i många fall är ett antal år gamla och minimalt underhåll har skett 

föreligger renoveringsbehov på de flesta. Under 2014 inköptes 5 nya glaskurar och 3 är 

utplacerade enl. plan. Två kurar finns uppställd vid den tillfälliga busstationen men 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/
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tanken är att båda ska placeras efter Storgatan så snart en ny busstation är i bruk. 

Målning och lagning av gamla kurar ska göras under 2015. 

 

Ny busstationsbyggnad uppförs med byggstart sommaren 2015. Den nya busstationen 

ska byggas utifrån bra tillgänglighetsaspekter och därför kommer en ansökan att nyttja 

medel ur kollektivtrafikåtgärder i Länstransportplanen att inlämnas.  

 

Järnvägsstationen i Bastuträsk bör utrustas med informationsskärm med bussavgångar. 

 

 

1.8. Robertsfors 

Robertsfors kommuns verksamhet styrs av två horisontella hänsyn – hållbar utveckling 

och jämställdhet - som är koncernövergripande vilket innebär att samtliga nämnder och 

styrelse har att beakta dessa i sitt arbete.  

 

Genom att kommunen har antagit Aalborg-antagandena för en hållbar utveckling samt 

undertecknat CEMR -deklarationen för jämställdhet tydliggörs kommunens 

prioriteringar.  

 

Aalborg-åtagandena består av 10 teman varav tema 6 ”Bättre framkomlighet, mindre 

trafik” omfattar kollektivtrafiken. Temat bryts ner i följande prioriteringar för trafiken:  

 

6.2 Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel  

 

6.3 Uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp  

 

I deklarationen omfattar artikel 26 ”Rörlighet och transport” trafikfrågor.  

 

För att Robertsfors ska nå sitt mål att bli Sveriges bästa kommun och att kommunen ska 

öka sin befolkning till 7500 invånare år 2020 krävs även satsningar på kollektivtrafiken 

inte minst när det gäller att vara en attraktiv kommun för både boende och företagande. 

Tät och snabb kollektivtrafik kan bidra till en positiv befolkningsutveckling.  

 

Robertsfors kommun har inte som avsikt att begränsa biltrafiken för att främja 

kollektivtrafiken 

 

Åtgärder som görs handlar om att förbättra förutsättningarna för linjetrafiken så att den 

i så stor utsträckning som möjligt motsvarar alla invånares behov och behoven hos dem 

som är anställda i kommunen.  

 

Robertsfors kommun ska aktivt arbeta för att upprätthålla och utveckla goda 

bussförbindelser mellan kommunen och Umeå respektive Skellefteå i syfte till 

förbättrade pendlingsmöjligheter. Här ska såväl mäns som kvinnors olika behov 

beaktas. 

 

Robertsfors kommun ska verka för byggandet av Norrbotniabanan på/i olika nivåer och 

sammanhang. 

 

Robertsfors kommun ska aktivt arbeta för en utbyggd E4:a hela vägen mellan Umeå-

Skellefteå. 
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 Matartrafiken till E4:an och stomlinjerna ska ses över i syfte att förbättra 

pendlingsmöjligheterna. 

 Under 2015 undersöks möjligheterna till att ändra linje 143:s start- och slutstation till 

Södra Norum för att öka möjligheten till kollektivt resande inom kommunen. 

 En brukarundersökning ska genomföras bland kollektivtrafikresenärerna för att få ett 

underlag på vad som fungerar bra idag respektive vad som kan förbättras. 

 Fortsätta utveckla samarbetet med Umeå kommun när det gäller skolskjutsar 

 Vid framtagande av en ny översiktsplan för kommunen ska kollektivtrafiken vara ett 

tydligt perspektiv. 

Busskurerna ska inventeras och ses över för ett säkert och tryggt nyttjande av 

kollektivtrafiken för alla människor. 

1.9. Skellefteå 

Skellefteå har i dagsläget ingen särskild kollektivtrafikplan, men i strategiska dokument 

(Skellefteå 2030 - kommunens överordnade utvecklingsstrategi och åtgärdsprogrammet 

Renare stadsluft) lyfts kollektivtrafiken fram som en nyckelfaktor för utvecklingen. Obs, 

uppdelningen i mål och åtgärder har gjorts på Region Västerbotten. 

 

Mål 
 

 I Skellefteå 2030 (kommunens överordnade utvecklingsstrategi, antagen i 

kommunfullmäktige 2015) pekas kollektivtrafiken ut som en av tolv avgörande saker som 

Skellefteå kommun måste förbättra för att bli en attraktivare plats - inte minst för de 

målgrupper som är viktiga för den långsiktiga utvecklingen.  

 Kvinnors och mäns olika resmönster och behov blir bemötta av trafiklösningarna 

 Kollektivtrafikens andel av resandet ska öka från 3 % till 6 %  

 

Åtgärder 
 

 Trafiklösningarna ska utvecklas för att möta kvinnors och mäns olika resmönster och 

behov och se till hela resan – från början till slut och i samverkan med andra sätt att resa. 

 Gör det enklare att resa i Skellefteå kommun. Det handlar om enkla resor på människor 

villkor. 

 Väl utbyggda lösningar för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik som gör det 

lätt för alla människor att ta eget ansvar för klimat, miljö och hälsa.  

 Kollektivtrafikens status och attraktivitet måste höjas genom information och 

marknadsföring. 

 Utred alternativa lösningar för finansiering, biljettsystem, betalningssätt, linjestruktur 

och turtäthet. 

 Utreda och genomföra ett nytt resecentrum. 

 

1.10. Sorsele 

Alla invånare ska ha tillgång till resmöjligheter till närmaste serviceort och då i första 

hand centralorten. Grundnivån för antalet bussturer utgör en dubbeltur per dag fem 
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dagar i veckan. De områden som inte kan försörjas av regionala eller lokala linjer ska 

trafikeras av efterfrågestyrd trafik – även kallad Ringbilen. 

 

De ekonomiska konsekvenserna är avgörande för hur många turer och 

trafikeringsdagar som är möjliga. 

 

Utifrån de höga kostnaderna för den samhällsbetalda trafiken, se nedan, så har 

kommunen svårt att utveckla trafiken med exempelvis bättre tidslägen till 

stomlinjerna, tidslägen för arbetspendling osv, om det samtidigt innebär ett större 

ekonomiskt åtagande. 

 

Nuvarande kostnader kan istället innebära att kommunen ser över dagens trafik i 

samband med att den ska upphandlas, vilket kan innebära ytterligare neddragning av 

trafik i syfte att minska kostnaderna. 

 

Boende i Sorsele ska ha goda förbindelser med avseende på pendling, sjukresor, 

aktiviteter/ rekreation, godstrafik, turism, näringsliv med mera. Resmöjligheten 

till/från Umeå bör förbättras.  

 

Åtkomst till flyg och tåg är också viktiga faktorer för invånare och besökare. Ett försök 

med marktransporter mellan Sorsele kommuncentrum och Arvidsjaur flygplats är beviljat 

och ska pågå under en två års period.  

 

Gymnasieelever ska ha möjlighet att åka kollektivt till/från studieorten på rimliga 

restider. 

 

Kommunen planerar tillsammans med Trafikverket en total upprustning av SJ-planen i 

anslutning till Inlandsbanan och Vindelälvens turistbyrå. Projektet innebär bland annat 

att busstrafiken ska ledas in i området för passagerares av- och påstigning. Tidplanen är 

inte helt fastlagd men projektering sker troligen under 2015 och byggnation under 2016. 

Kollektivtrafikmyndigheten informeras om projektet vid kommunrundemöten. 

 

I Karlsgård (längs Ammarnäsvägen) finns behov av att göra i ordning hållplats/ 

hållplatser på för säker påstigning för elev.  

 

I Blattnicksele behövs en väntkur i anslutning till skolan.  

 

 

1.11. Storuman 

Vision/Mål 
 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som genererar ökat 

välstånd till medborgarna. 

 

Här går det att lyckas. Vi är en bra kommun för alla 

 
Alla, som är eller vill bli kommuninvånare, har förutsättningar att skapa sig ett gott och 

tryggt liv nära naturen med goda kommunikationer och möjligheter till meningsfulla 
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aktiviteter och upplevelser samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. Vi är 

attraktiva att besöka och är en av Sveriges ledande turistkommuner. 

 

Gemensamt för alla prioriterade områden är att de alltid ska betraktas ur följande 

perspektiv: demokrati, öppenhet, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald, kultur, 

effektivitet samt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

 
Storumans kommun ska verka för att våra vägar, gator, vatten- och avloppsnät, fibernät, 

renhållning och övriga tjänster ska hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiva.  

 

Ökad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik  

 

 

Kommunstyrelsen väntas särskilt prioritera:  

 att förbättra befintliga kommunikationer såsom flyg, buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni 

och fibernät  

 att stärka transportstråken E12, E45, Inlandsbanan och Tvärbanan som del i ett 

logistiskt centrum  

 lokala kommunikationer, typ ”Ringlinje” i Storuman–Stensele resp Hemavan Tärnaby.  

 
Kommunens relativt stora avstånd till olika marknader kräver utveckling av alla trafikslag. 

Därför krävs ett aktivt deltagande i den nationella och internationella 

transportplaneringen. 

 

De högst prioriterade investeringarna för Storumans kommun i det nationella och 

regionala transportsystemet är:  

 

 Industriområde Stensele  

 Omlastningsterminal i Stensele  

 Hemavan tätort  

 Driftbidrag Storuman flygplats  

 Tvärstråket  

 Inlandsbanan  

 
 

Åtgärder  
Förslaget till trafikförsörjningsplan följer inte kommunens nuvarande mål i verksamhets- 

och strategisk plan, d.v.s. målet att förbättra befintliga kommunikationer såsom flyg, 

buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni och fibernät  

 
Förslaget att endast beställa delar av den befintliga linjetrafiken främjar inte kollektivt 

resande men anses kunna motiveras med att trafiken i stor utsträckning endast finns på 

grund av skolans behov av elevtransporter samt att vanligtvis är skolskjuts ett 

ekonomiskt mer fördelaktige alternativ än linjetrafik.  

 
Anläggning av nya busskurer och hållplatser utförs i dialog mellan kommunen, 

länstrafiken och trafikverket. Storumans kommun deltar aktivt i projektet, hållplatser 

efter E12, som Regionala kollektivtrafikmyndigheten har beviljats medel för via Sveriges 

kommuner och Landsting, SKL. Ansökan om genomförande har gjorts hos skyltfonden. 

Projektet är viktigt för Storumans kommun då det idag råder stora svårigheter att få till 

flexibla och fungerande hållplatser i glesbygd.  
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Behov av hållplatser och busskurer i båda riktningarna i Barsele, Åskilje, Hemavan, 

Skarvsjöby, Blaiken, Tärnaby samt Forsvik. Samtliga är inrapporterade till Länstrafiken.  

 

För Storuman resecentrum har ombyggnationer inne/ute och samlokalisering av gods 

och persontrafik påbörjats och slutförs under sommaren 2015.  

 

I Tärnaby finns behov av gång och cykelanslutningar till busstationen samt ett 

färdigställande av hållplatsen vid Statoil.  

 

I Hemavan planeras för tre kollektivtrafikhållplatser av Trafikverket. Troligt 

genomförande under 2016. Dessa har under lång tid funnits inrapporterade hos 

Länstrafiken.  

 

Resecentrum i Hemavan är under utredning. 

 

Barns skolvägar ses över i pågående hastighetsplan och inrapporterade brister finns 

delvis med i Länstransportplanens potter och kommer att åtgärdas inom plantiden. 

Exempelvis gäller detta runt skolan i Stensele, passage över Inlandsbanan på 

Kungavägen. 

 

Ett aktivt deltagande i den regionala, nationella och internationella transport-

planeringen.  

 

Aktivt deltagande i föreningen Blåvägen och MidtSkandia. Kommunen deltar i 

framtagandet av ett trelandsprojekt rörande näringsliv, forskning och innovation samt 

transport.  

 

Kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en trafikstrategi. 

 

Storumans kommun har regelbundna möten med Trafikverket och deltar aktivt i de 

forum som Västerbotten har för kollektivtrafik, färdtjänst och samhällsbetalda resor.  

Kommunen har tillsammans med verksamma entreprenörer ett dialogforum för den 

trafik som berör Storumans kommun. Länstrafiken och Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten deltar vanligtvis vid dessa tillfällen. 

 

Stomlinjenätet: Prioriet måste läggas på att man kan köpa en biljett för hela sträckan 

oavsett byte mellan buss och tåg. Det måste också finnas resegarantier vid förseningar 

mellan buss och tåg som inte drabbar resenären med långa väntetider som följd. 

Västerbottens Läns Landsting besparing i Hemavan Tärnaby området innebär att 

området nu helt saknar kollektivtrafik mellan Sverige och Norge. Storumans kommun 

önskar dagliga resmöjligheter mellan Tärnaby – Mo i Rana. 

Storumans kommun har under många år tagit ansvar för att daglig pendling mellan 

Sorsele och Storumans gymnasium varit möjlig. Kommunen anser sig inte längre ha 

ekonomiska möjligheter till detta och begär att Landstinget tar ansvar för att sträckan 

Sorsele – Storuman får daglig gymnasie- och arbetspendling då sträckan går mellan två 

kommuncentra.  

 

Storumans kommun och Trafikverket har under flera år arbetat med tätortsupprustning 

Hemavan och är nu i skedet att Trafikverket arbetar med att ta fram arbetsplan. 

Länstrafiken har deltagit i arbetet och verkat för att hållplatssituationen ska säkras i 

Hemavan. Tre hållplatser finns föreslagna och behöver iordningställas under 2016. 

Kvarstår gör arbetet med att formera ett framtida resecentrum; Att Landstinget avsätter 

medel för de tre hållplatserna i Hemavan.  
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Storumans kommun har lyft fram vissa frågor i stomlinjetrafiken som särskilt 

betydelsefulla;  

 Anslutningstider till/från Umeå för arbetsresor, konferenser, möten, studier och besök 

på sjukhuset. Storuman kommun har i sin resepolicy tagit beslut om att tjänsteresor ska 

göras med kollektivtrafik längs med E12 om så är möjligt.  

 Storumans kommun har efterfrågat Landstingets prioritering för linje 31. Det ifrågasätts 

varför godset prioriteras före persontrafik på en av de viktigaste pendlingstiderna till 

Umeå på morgonen. Storuman och Sorsele kan inte ansluta till Umeå före 10.00, med 

rimlig starttid, på grund av denna prioritering.  

 Körtiderna mellan Blåvikssjön och Gunnarn måste ses över då man fortfarande får stå 

och vänta på att få avgå från Gunnarn.  

 Snabba upp den långväga trafiken  
 Expressbuss Umeå – Hemavan under högsäsong och på fredagar.  

 Samordning av kollektivtrafiken sommartid gentemot Inlandsbanan.  

 

1.12. Umeå 

 

Som en fortsättning av arbetet med fördjupad Översiktsplan för Umeå och Fördjupad 

Översiktsplan för de centrala stadsdelarna har en remissversion till Kollektivtrafikstrategi 

för Umeå framarbetats, men det är mycket osäkert att den som sådan kommer antas. 

Möjligtvis blir dess innehåll en integrerad del av kommunens översiktsplanering. Tanken 

är att Umeå kommun utifrån strategin ska kunna planlägga och förbereda 

kollektivtrafiken på kort och lång sikt, och remissversionen innehåller flera ambitiösa mål 

och åtgärder som alltså inte är beslutade än. Här redovisas det som är politiskt beslutat i 

kommunen. Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken i Umeå pekas ut i 

Fördjupad översiktsplan för Umeås framtida tillväxtområde (antagen 2011), som också 

innehåller kommunens trafikstrategi.  

 

 

Mål 
 

 Hållbar tillväxt, hållbar stadsutveckling 

 Målet är att andelen hållbara resor (gång, cykel och kollektivtrafik) sammantaget ska 

utgöra 65 % av resorna i Umeå år 2022.  

 

Åtgärder 
 

 Förtäta staden för att motverka urban sprawl och ge bättre förutsättningar för 

människor att resa hållbart 

 Kollektivtrafikens stomlinjenät i Umeå ska utgöra en fast struktur som ger tydlighet och 

långsiktighet 

 Huvuddelen av ny bebyggelse ska tillkomma i stomlinjers influensområde 

 Koncentrera stomlinjenätets utbredning och därigenom erbjuda tätare trafik längs 

dessa sträckor 

 Att bussar prioriteras före bil i stomlinjenätet 

 Att bussprioriterade körfält prioriteras vid ombyggnad av trafikleder i stomlinjenätet 

 Att hållbara kombinationsresor med tåg ska underlättas 
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1.13. Vilhelmina 

Mål 
 

 Alla kommunmedborgare ska ha resemöjligheter till centralorten och/eller närmaste 

serviceort.  

 Trafiken ska vara samordnad med övrig linjetrafik och landstingets stomlinjer 

 Att kollektivtrafiken ska vara miljöanpassad 

 Att stomlinjetrafiken som idag passerar eller angör Vilhelmina resecentrum även i 

fortsättningen ska vara anpassad så att det är möjligt för resanden att nå dels 

angränsande kommuner men även kunna resa dagligen till Umeå, Östersund, Lycksele 

 Att kollektivtrafiken ska anpassas så att elever från närliggande orter ska kunna 

dagpendla och studera i Vilhelmina 

 Att turistbefrämjande trafik även i fortsättningen ska finnas till Vilhelminafjällen 

 Att färd- och riksfärdtjänst så långt möjligt samordnas med befintlig linjetrafik 

 Att resanden utanför tätorten ges möjlighet att dagligen under skoltid resa med 

kollektivtrafik till centralorten. Detta genom ordinarie bussturer. Under skolloven löses 

trafikbehoven med ringbil. 

 Att elevtransporter ska utföras säkert, samhällsekonomiskt kostnads- och 

miljöeffektivt som möjligt. 

 Att godstransporter med kollektivtrafik till och från kommunen tillgodoser och uppfyller 

de krav på effektivitet som ställs av kunderna. 

 Att tillgängligheten i kollektivtrafiken för medborgare och näringsliv ska öka 

 

 

 

Åtgärder 
 Att regelbundet genomföra översyn av trafikplanering 

 Att anlägga gång- och cykelbanor när behov uppkommer 

 Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid 

busskurar/hållplatser 

 Att öka antalet parkeringsplatser i anknytning till busstationen 

 Att vid varje ny upphandling även se över behovet av godstransporter 

 Att anpassa fordonen efter trafiksituationen och antalet resande, ska ske vid varje ny 

upphandling, s.k. flexibla fordon 

 Vid förändringar på landsbygden införa eller dra in avropsstyrda linjer 

 Att samordning sker med miljö- och byggnadskontoret och tekniska avdelningen när 

översiktsplan tas fram. Särskild hänsyn till kollektivtrafiken tas när känsliga områden 

exploateras t ex i Kittelfjäll, Saxnäs och Klimpfjäll 

 Att vid förändring och eller planering av skolor och fritidshem gällande trafik och vägar 

ska samordning ske med tekniska avdelningen, skolverksamhet samt med trafikutövare 

 Att se över behovet av avropsstyrd trafik i samband med sjukresor 

 Resegaranti för personer med funktionsnedsättning i samband med upphandling och 

avtal. Vilhelmina kommun ställer inga krav på fordonsutrustning eftersom teknik 

förändras och fordonen är olika utrustade med olika hjälpfunktioner. 

 På- och avstigning sker vid fastställda uppsamlingsplatser eller annan påstigningsplats 

som fastställs. Där linjetrafik finns nyttjas befintliga linjetrafikhållplatser. 
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 Trafikutövarna har ansvar för utbildning och regelbundna träffar med skolor, polis och 

kommunens trafikplanering 

 Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning med bl.a. anpassade fordon 

 Säker trafik med färre olyckor 

 Förbättrad miljö med minskade koldioxidutsläpp och andra föroreningar, minskat buller 

samt bevarade kulturmiljöer 

 Jämställt transportsystem. Kollektivtrafiken ska utformas så att den uppfyller mäns och 

kvinnors transportbehov.  

1.14. Vindeln 

 

En övergripande vision i Vindelns kommun är att det skall finnas möjlighet för människor att 

kombinera ett boende i kommunen med studier och arbete i kringliggande kommuner.  

 

De resande ska känna sig trygga och säkra med den kollektivtrafik som erbjuds och 

kollektivtrafiken skall även uppfattas av resenärerna som en viktig del i arbetet med hållbar 

utveckling. 

 
 Antalet turer på viktiga pendlingsrelationer skall bibehållas och om behov finns skall 

kommunen arbeta för att dessa utökas.  

 Andelen som reser kollektivt (tåg eller buss) mellan Vindeln och Umeå ska öka.   

 Busslinjer och fordon skall optimeras med hänsyn till antalet resenärer samt vad som 

kan anses vara acceptabel restid. 

 

 Gemensamt med Landstinget arbeta för snabba, bekväma och säkra resmöjligheter. 

 Arbeta för att antalet helgturer med buss och tåg utökas till/från Umeå. 

 Verka för att övergångar mellan stomlinje- och tågtrafik samordnas med den 

inomkommunala trafiken, i syfte att möjliggöra kollektivt resande till Umeå för boende 

utanför Vindelns tätort.   

 

1.15. Vännäs 

Mål 
 Ökat antal resor som sker med kollektivtrafik, med cykel och till fots. (Ålborgsåtagande).  

 En integrerad och hållbar plan för framkomlighet i samhället/kommunen är upprättad. 

(Ålborgsåtagande)  

 Kollektivtrafiken bidrar till hållbar utveckling.  

 Kollektivtrafiken bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män.  

 De resande känner sig trygga och säkra med den kollektivtrafik som erbjuds.  

 Medborgarna kan kombinera boende i Vännäs kommun med resor (med kollektivtrafik) 

till arbete, utbildning i länet och kringliggande län, samt till kultur- och fritidsaktiviteter 

i Umeå.  

 Kollektivtrafiken med pendeltåg och buss är, i största möjliga mån, anpassade till de 

största arbetsplatserna och gymnasieskolorna i främst Vännäs och Umeå.  

 Ökade möjligheter till pendling med kollektivtrafik mellan landsbygd och 

Vännäs/Vännäsby tätorter (s.k. matartrafik).  
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 Landsbygdsbefolkningen har möjlighet till serviceresor till Vännäs även under icke 

skoltid, samt anslutning till busslinjer mot Tärnaby/Hemavan fredag, söndag och 

helgdagar, för resa till och från besöksmål i inlandet.  

 Politiker och tjänstemän deltar i första hand i resfria möten (t ex genom 

telefonmöten/videokonferens), i andra hand reser de kollektivt till möten, och endast i 

tredje hand används leasingbil.  

 

Åtgärder 
 Information och marknadsföring i samarbete med olika aktörer inom kollektivtrafik och 

hållbart resande för att öka andelen personer som reser kollektivt, samåker, cyklar och 

går.  

 Fortsatt samarbete med bl.a. landstinget för att utveckla och förbättra avgångs- och 

ankomsttider. Detta för att öka resandet bland både kvinnor och män, och för att kunna 

bo i Vännäs kommun och resa med kollektivtrafiken till t ex arbete, studier samt kultur- 

och fritidsaktiviteter.  

 Fortsatt samordning med övrig samhällsplanering i kommunen tillsammans med 

tjänstemän och politiker, samt även med entreprenörer och andra 

organisationer/myndigheter.  

 Antagande av en kommunal mötes- och resepolicy.  

 Genomföra en ny utredning om intresset, och möjligheterna, för ökad pendling med 

kollektivtrafik mellan landsbygd och Vännäs/Vännäsby tätorter.  

 Se över hållplatser för buss inom kommunen vad gäller t ex behov av att skylta upp/om 

och rusta upp. Fokus är hållplatser längs linje 15 och 55.  

 Cykelparkering med tak var planerade att under 2013 sättas upp vid hållplats 

Umevägen/Familjecenter, hållplats Vegagatan samt i centrala Vännäsby. Medel avsattes i 

investeringsbudget 2013 och cykelparkeringarna är beställda och levererade. På grund av 

att Umevägen (och därmed också nämna hållplatser) stängdes av i maj 2013 har 

kommunen valt att avvakta med att placera ut parkeringarna tills den nya sträckningen 

av Umevägen är färdigställd.  

 På ett flertal platser i Vännäs behövs åtgärder för att säkra skolvägen för elever som går 

på Vegaskolan. En om- och tillbyggnation av Vegaskolan pågår, där kommunen även 

planerar för förändringar i syfte att säkra skolvägen. Både Umevägen och Östra 

Järnvägsgatan är hårt trafikerade gator som många barn måste korsa/passera.  

 

1.16. Åsele 

”Kommunens trafikplanering syftar till att trygga de fast boendes trafikservice. 

Målsättningen är att samtliga medborgare skall ha tillgång till minst en resmöjlighet per 

vecka till närmaste serviceort”. 

 

I Åsele kommun utförs kollektivtrafiken av ringbilar. Skolan har behov av buss och mindre 

fordon. Färdtjänst nyttjar taxibilar och vid behov specialfordon.  

Kommunens åtagande inriktar sig på persontransporterna. 

Ringbilen kan beställas en dag i veckan i respektive område och målpunkten är 

serviceorterna Åsele och Fredrika. Ringbilen går mitt på dagen med uppehållstid i 

serviceorterna kl. 10-12. Hämtnings- och lämningstider avgörs på avstånd till 

serviceorten. 
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För närvarande pågår ett ringbilsprojekt i länet. Det startades upp av Landstinget 2014. 

Det har kommit till av anledningen av att ringbilar nyttjas väldigt olika i kommunerna och 

i vissa fall inte alls.  

Projektet går ut på att undersöka;  

 Vem är ringbilarna till för och vid vilka tillfällen går de?  

 Vilka målgrupper/funktioner skulle ringbilstrafiken kunna ha?  

 Hur sprids informationen om ringbilarna?  

 Intäkter i ringbilstrafiken är begränsad, avgift?  

 Ringbilar som inte används, utformning, utbud – förändring?  

 Projekter fortgår och en sammaställning beräknas vara klar under 2015. 

 

En översyn bör göras över vilka hållplatser som används. Eventuellt kan busskurer tas 

ned eller flyttas där de behövs bättre. 

 

I korsningen mellan riksväg 90 och 92 vid f.d. Statoil byggdes en rondell under 2013. Nu 

pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan vid rondellen för att möjliggöra en 

rastplats. I anslutning till den kan det vara lämpligt att en busshållplats/stopp planeras. 

 

Utvärdering av den nya områdesindelningen för ringbilar beräknas ske innan 

förändringar eller nybeställningar sker. 
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