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Abstract 

The world is shrinking with the help of different available travel options. But 
does it shrink our daily routine? What does location of travel nodes such as 
bus station or train station, giving for consequences in people’s daily life? And 
where are function of the society in relation to this travel stations? 

This study aims to analyze and investigate railway stations in a specific part of 
the northern Sweden. The research questions are to investigate their function 
and relation to the society and people in the area. And, to investigate if there 
are any correlation between where people live and where functions in the 
society are placed.  

The study has been performed with qualitative analyzes of the railway station 
in question and a quantitative approach for the correlation of people and 
function in the society. The presented data in the thesis has been collected 
from Statistics Sweden and analyzed in computer program.  

Analyses of the railway stations has showed that they are planed and built to 
gathering more than one way of traveling. They have been constructed to work 
for both busses, bicycle, train, cars and pedestrians. Analysis of people and 
function in the society has showed that there are some geographical relations 
between them.  

Key words: railway stations, function in the society, population, commuting. 
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1 INLEDNING 
 

Samhället är uppbyggt tillsammans med olika samhällsfunktioner som 

hjälper till att underlätta vår vardag i olika benämningar. Allt från skola till 

rättsväsendet. Dessa är placerade på olika platser i en stad eller ort, där vissa 

har en historisk bakgrund om varför de ligger där de ligger som exempelvis 

stadshus eller domstolar medan andra funktioner som skola eller vård kan 

vara placerad närmare den befolkning som nyttjar den.  

Många tar samhället och dess funktioner för givet. Att det ska fortgår utan 

problem. När börjar medborgare uppleva att samhällsfunktioner runt 

omkring dem inte är hjälpsamma eller lyfts bort från orten? Centralisering 

syftar till att placera samhällsfunktioner till de platser där det är mest 

människor. Detta i sig går att diskutera och undersöka. Men hur ter sig 

samhällsfunktionerna längs städerna och orterna i Norrland. En plats som 

många gångar får en känna av centraliseringen mot andra platser i Sverige. 

Resecentrumen på en ort har som uppgift att erhålla flera färdsätt och ett 

enkelt bytte mellan färdsätten. Dessa resecentrum blir därmed en viktig 

punkt för ett antal individer i deras vardag eller de åtaganden som de ska 

utföra. Därmed är det av vikt att dessa resecentrum är bra placerade till både 

samhällsfunktioner på platsen och den befolkning som finns i omgivningen. 

Befolkningsutbredningen på en plats beror på många saker, som geografiska 

förutsättningar, tillgänglighet, närhet till arbete och förmågan att kunna ha 

råd att bo där. Vilket även är något som påverkar avståndet och mängden 

invånare som behöver pendla till olika platser för utföra deras dagliga 

åtaganden. Personers val av färdsätt och färdsättens förmåga att 

sammanstråla med andra färdsätt vid exempelvis ett resecentrum spelar roll 

i valet av färdsätt. Förmågan att samla huvudpunkter som järnvägsstation, 

busstation för läns respektive lokal bussar, viktiga cykelstråk och större 

vägar till en eller få platser i nära anslutning till varandra. Bör vara av fördel 

för alla transportsätt och dess effektivitet samt för dem som nyttjar dessa 

olika transportsätt. 

Med förutsett att järnvägsstationerna är bra placerade i förhållande till de 
individer som bor på respektive ort kan järnvägen och dess resecentrum ge 
regioner och dess berörda platser en möjlighet att knyta samman bättre, 
samt dra fördelar av varandra.  

Ifall pendlingen är längre än 50-60min från dörr till dörr minskar 
benägenheten att pendla, medan varje minut under, ökar viljan. Därmed blir 
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platserna längs resan och dess funktioner allt viktigare i resenärernas 
vardag.  Något som varierar individuellt då vissa studier pekar på att gränser 
går vid 20-40min medan andra studier anser att den går vid 40-60min 
(Riksrevisionen, 2011). 

Byggnationen av Botniabanan innebar en möjlighet och utmaning för 
kommunerna och orterna längst järnvägens dragning, som till exempel 
potentiella störningar på grund av järnvägens dragning eller möjligheter 
som öppnades vid en ny dragning, kanske specifikt var järnvägsstationerna 
skulle placeras. I ett försök att optimera varje järnvägsstations nytta. 

Till detta finns det samhällsfunktioner som människor ibland behöver 
besöka. Som redan är placerade i staden eller orten. Även om individer själva 
inte nödvändigtvis besöker någon av dessa funktioner, har dessa garanterat 
någonting med dem att göra eller känner någon som berörs av funktionerna. 
Så som barn på en skola eller någon som använder den lokala idrottshallen. 

Urbanisering som sker i vår omgivning minskar den rumsliga balansen 
mellan landsbygd och stad, bland städer och emellan regioner. Något som 
riskerar att ge avfolkningsorter och regioner problem med finansiering av 
viktiga samhällsfunktioner (Berger & Forsberg, 2005). Något som då 
ytterligare aktualiserar resecentrumens placering i relation till befolkningen 
och samhällsfunktioner. 

Planer på att eventuellt bygga Norrbotniabanan och en höghastighetsjärnväg 
mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö leder alla till 
funderingar kring banans dragning, hinder, möjligheter och eventuella 
stationer och var de i sådana fall ska uppföras. För att maximera nyttan och 
befolkningsmängden för respektive järnvägsstations placering.  

Att placera en järnvägsstation centralt stöter på hinder som buller och 
föreskrifter om avstånd till järnvägen. Samtidigt som en centralt placerad 
järnvägsstation många gånger ger bättre förutsättningar för platsens 
invånare och besökare. När det kommer till resmönster, dagliga åtaganden 
samt åtkomsten till övriga platser på orten. 

Denna rapport kommer undersöka sju stationer längst Botniabanan, hur 
orternas befolkning är lokaliserad i relation till resecentrumen men även var 
dessa är placerade i förhållande till samhällsfunktioner som finns på platsen.  

1.1  Problemformulering 

Med utgångspunkt från att Botniabanan ska fungera som en samhällsviktig 
länk i transportnätet och människors vardag, är det av intresse att undersöka 
hur tankegångarna gick vid planeringen av resecentrumen, resultatet och 
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hur långt det är till funktioner i staden som kan betecknas som 
samhällsnyttiga för samhället. 

Det går även att anta utifrån regeringens transportmål (Prop. 2008/09:93) 
att det finns svårigheter att nå samhällsfunktioner för individer i deras 
vardag. Därför ställer jag mig frågande till hur väl detta mål uppnås längst 
Botniabanan och om dessa stationer är utformade som 
sammanstrålningspunkt av flera transportsätt. 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera Botniabanans sju stationer på sträckan Örnsköldsvik C 
och Umeå C, i avseende på utformning och läge, i förhållande till närliggande 
samhällsfunktioner och lokalt befolkningsunderlag på respektive ort. 

1.3 Frågeställning 

i. Hur ser resecentrumens utformning och placering ut? 
ii. Var ligger samhällsfunktioner i förhållande till resecentrumens 

placering? 
iii. Hur ser den lokala befolkningsutbredningen ut i förhållande till 

resecentrumens läge? 

1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar på människor och deras närliggande vardag och behandlar 
därför ej godstrafiken som trafikerar sträckan. Botniabanan är hela sträckan 
mellan Västerasby Station i Kramfors kommun, Västernorrland till Umeå 
Östra Station, Västerbotten, dock kommer denna studie att fokusera på 
sträckan mellan Örnsköldsvik Central och Umeå Central.  

Trots vetskapen om att dagligvaruhandel och arbetsplatser också är viktiga 
noder i människors dagliga liv och resekedjor, bortses dessa på grund av 
tidsbedömning. Då uppsatsen skrivs under ett antal veckor tillsammans med 
identifieringsproblemet om att dessa funktioner har varit tvungna att 
manuellt läggas in. Till detta uppenbarar sig även en definitionsbedömning 
av olika affärer eller arbetsplatser som då också tillkommit. Fokus har istället 
varit på byggnader som av SCB klassas som någon form av 
”samhällsfunktion”.  
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2 TIDIGARE STUDIER 

Den amerikanske forskaren Burgess gjorde med utgångpunkt från Chicago, 
under tidigt 1900-tal en cirkulär modell utifrån stadskärnan där han 
beskriver stadens sammansättning och koncentration. I centrum finns 
finansdistriktet, som är det mest mångkulturella och lättillgängliga att nå 
från staden olika hörn. Zon nummer två är blandad med industrier, företag, 
butiker och bostäder, detta gör att efterfrågan att bo där är lägre och 
tenderar även att ha högre kriminalitet än övriga delar. Den tredje är en 
arbetartät och familjetät zon med majoriteten av dess invånare anställda i 
någon av zonen närliggande fabriker eller affärer och som har råd att bo 
utanför den andra zonen.  I den fjärde zonen återfinns det som benämns som 
medelklass med egna villor eller välmående flerbostadshus med tillgång till 
mindre butiker i dess absoluta närhet. Den femte zonen klassas enligt 
Burgess som en sovstad där enfamiljsvillor står för största delen av 
bebyggelsen, avståndet till centrum är omkring 30 – 60 minuter med 
kollektivtrafiken. (Burgess, 1925, refererat i Pacione, 2009).  

Städers markanvändning tenderar även att förändras under tiden, områden 
som är centrala har tenderat att trycka undan grönytor i förmån för det som 
på engelska benämns som Central Business District, eller finansdistrikt på 
svenska, som har kapital och viljan att vara i stadens centrum (Pacione, 
2009). I en fri marknadsekonomi kommer vissa delar av staden ockuperas 
av dem som kan ta till vara på landytan bäst i relation till vad den kostar att 
bruka den (Pacione, 2009). 

Det finns flera teorier om stadens ekonomiska upp-/indelning. Allt från Von 
Thunen om agral kostnad, Burgess 1925, om stadens cirkulära indelning med 
utgångspunkt i Chicago, Kersley 1983, modifierade modell av Burgess, Hoyt 
1939, sektorsindelade stad, Vance 1964, indelning med överlappande 
distrikt till White 1987, mer komplicerade modell av stadens uppbyggnad 
(Ibid). Generellt för alla teorier är utgångspunkten i stadskärnan och en mer 
eller mindre cirkulär uppbyggnad (Ibid). 
Teoretiskt innebär det att mer central mark behöver ett större underlag för 
att täcka dess kostnad, vilket då ofta visar sig i högre byggnader, exempelvis 
Manhattan i New York. Högre bostadshus bör gå att härleda till att det bor 
fler individer i dem. Alltså att det finns en mer koncentrerad befolkning i 
stadens centrum. 

Det finns enligt Gehls (2010) fem principer för att förbättra staden utifrån 
människan med syfte på trygghet, rörelsemönster och vilja att vistas i den. 
Den första av dessa är att placera funktioner i staden nära och bra avstånd 
till befolkningen och de event som finns i staden. Den andra syftar på att få 
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en diversitet av funktioner och samhällsklasser för att uppnå en bättre 
trygghet. Den tredje syftar till att göra det säkrare för gående och cyklister i 
staden, den fjärde att öppna upp fasaderna längst byggnaderna i staden för 
att få en bättre miljö i staden, den femte och sista syftar på att få individerna 
att stanna längre i stadens offentlighet. 

Resecentrumets plats i staden spelar roll med utgångspunkt från vart fysiska 
platser som lockar eller har en betydelse för individerna i staden är 
placerade, som gallerior, sjukhus, skola, parker, fabriker, museum m.m. 
(Lynch, Banerjee & Southworth, 1990). Desto tätare dessa platser är 
varandra desto högre andel individer finns det i området enligt Lynch et al. 
(1990). Samtidigt som stadens olika rutnät, topografi och dess påverkan av 
rörelser i staden och att landmärken ofta fungerar som mötesplatser (Lynch 
et al, 1990). 

Det är en fördel om det är enkelt att ta sig mellan olika miljövänliga 
transportsätt säkert. Ett av sätten att uppnå det är genom att placera dem 
nära varandra. Om den fysiska planeringen uppmanar till gång och cykel i ett 
område och det leder till en ökad mängd människor, ger detta även en högre 
upplevd trygghet i området (Gehl 2010). Människor inspireras och 
attraheras av andra människor och deras aktiviteter. Ett exempel Gehls 
(2010) nämner är att barn som ser att andra barn är ute och leker också vill 
ut och leka. Det mest frekventa avståndet som människor uppger att de är 
villiga att röra sig i en stad är 500 meter, lite beroende på gångvägen och 
omgivningen kan avståndet variera både uppåt eller neråt (Gehl, 2010).  

3 METOD 

Studien bygger på en kvantitativ metod som kompletteras med offentliga 
handlingar och dokument.  

Till den kvantitativa undersökningen av befolkning och antal 
samhällsfunktioner har data varit tillgängligt för inhämtning hos offentliga 
myndigheter. Och ämnar till att kunna besvara frågan om lokalt 
befolkningsunderlag och samhällsfunktioners placering i relation till 
resecentrumen. 

Till detta ger offentliga dokument information över hur kommuner och 
myndigheter har resonerat i frågan, vilket är relevant för att uppnå 
frågeställningen om resecentrumens utformning och placering. Dessutom 
har teorier lämpliga för forskningsämnet inhämtats. Aktuella dokument, 
böcker, forskningsartiklar och regeringsskrifter som undersökts har lästs 
övergripande för att hitta nyckelord och rubriker som i sin tur kan leda till 
relevant information.  
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Offentlig statistik och information som finns tillgänglig hos olika 
myndigheter är sekundärdata (Bryman, 2011). En fördel av att använda 
offentlig statistik, är att informationen redan är inhämtat, vilket minskar 
tiden som forskaren behöver lägga på denna del av studien. Något som ger 
mer tid till att analysera data. Användning av offentlig statistik ger även 
forskaren eller studenten i fråga, en möjlighet att få ta del av information som 
den själv kanske inte tid- eller kostnadsmässigt skulle haft möjlighet att 
inhämta själv (Bryman, 2011).  

I och med att mycket av den offentliga data som finns tillgänglig inte 
inhämtas under direkt konfontration med respondenten eller i ett direkt 
forskningssyfte, minskar risken för reaktivitet. Nämligen att inhämtaren 
eller respondenten påverkar resultatet av informationen eftersom den vet 
om att informationen inhämtas (Bryman, 2011). 

3.1 Tillvägagångssätt 

I huvudsak tillämpas ett induktivt angreppsätt, vilket innebär att det är svårt 
att renodla en ansats. Information och data har först inhämtats, för att 
därefter jämföras mot tidigare forskning och undersökningar (Bryman, 
2011).  

Huvudsakliga källor till information har varit statliga myndigheter, relevanta 
böcker och artiklar som därefter lett till en snöbollseffekt i 
informationsinhämtningen. 

Information kring resecentrumens utformning och perrongers längd har 
inhämtats från detaljplaner, myndighetsdokument och Internetkällor. När 
det gäller detaljplanerna har alla utom den för Nordmalings Resecentrum 
och Umeå Central kunnat inhämtas. Det finns en gammal detaljplan för Umeå 
Central men den anger ej den nya perrongens utformning med mera.  

För resetider längst sträckan har SJ.se (2018), DinTur.se (2018) och 
Resrobot (2018) använts där resans längd anges, de som återfinns i tabell 1 
och 2 kan variera med +/- 2-3 minuter.  

Inhämtning av statistik har skett från SCB:s data om arbetspendling, 
befolkningsmängd med mera. När det gäller statistiken för avstånd till 
samhällsfunktioner och geografisk befolkningsmängd har data inhämtats av 
Lantmäteriet och SCB via SLU:s servrar. Uppgifterna har därefter bearbetats 
i ArcGIS för att få fram de kartor och geografiska förhållanden för 
samhällsfunktioner och befolkningsmängd som visas gentemot 
järnvägsstationerna för respektive ort. Datamaterialet för 
samhällsfunktionerna är från 2011 – 2017. 



7 
 

Genom att använda ArcGIS för bearbetning av data ges det en möjlighet att 
urskilja mönster som i sin tur underlättar bedömmandet av den inhämtade 
informationen (Mitchell 1999). För detta användes Multipel Ringbuffer som 
verktyg i programmet för att skapa de zoner som nämns nedan. Till dessa 
zoner aggregerades därefter byggnader benämnda som 
”samhällsfunktioner” i dess ursprungsfil och befolkningsantal, som var 
indelat i 100x100 meters rutor.  

3.1.1 Indelning av zoner 

Indelningen av de olika zonerna grundar sig i ett flertal tidigare 
undersökningar tillsammans med ett uppsatt mål från Umeå kommun, vilka 
förklaras mer ingående nedan. 

SKL och Trafikverket (2012) skriver att det i en stad är optimalt ifall 
gångavståndet till en busshållplats eller kollektivtrafikplats är kortare än 
400 meter, efter 600 meter börjar avståndet gångmässigt upplevas för långt. 

I Danmark gjordes en regionplan 1989 där bostaden skulle placeras max 2 
kilometer från en buss eller tågstation fågelvägen och arbetsplatser inom 
500 meter, något som visat sig få positiva inverkningar på resandet med 
kollektivtrafiken (SKL & Trafikverket, 2012). Samtidigt visar Brants (2005) 
studie att boenden längst Botniabanan har en större benägenhet att pendla 
ifall de enbart har 3 kilometer till järnvägsstationen 

Det avstånd som individer ofta uppger att de är villiga att ta sig med cykel är 
mellan maximalt 5-10 kilometer. Därav brukar den verkliga tillgängligheten 
resevägsmässigt längst gång-, cykelvägar och vägar begränsas till ca 5km, 
men som fågelvägen egentligen blir omkring 3,8 kilometer från målpunkten 
(Trafikverket, 2010). Umeå kommun har även ett mål att förtätat och 
förbättra stadens alla punkter inom en 5 kilometersradie från centrum och 
universitetsområdet (Umeå kommun, 2015, 2018). 

Avståndet som har valts för rapportens har med vetskap om ovanstående 
fakta lett till en indelning av zoner som är 0 – 500, 500 – 1000, 1000 – 2000, 
2000 – 3000, 3000 – 4000 respektive 4000 – 5000 meter. 

3.1.2 Indelning av samhällsfunktioner 

Indelningen av samhällsfunktioner enligt tabell 3, grundar sig i egna 
preferenser och antaganden om samhällsfunktionens roll. Indelningen är 
gjord för att enklare kunna få en uppfattning om platsens samhällsfunktioner 
och jämföra med andra platser. Indelningen av ”4. Gymnasial-, grund- & 
förskolor” grundar sig i SCB:s benämning av dessa som skolor samt punkt ”6. 
”Idrottsläggningar” från SCB:s indelning av sportanläggningar. 
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För indelningen av samhällsfunktioner har följande kategorier använts 
(tabell 1), där första kategori-indelningen ”1. Samhällsfunktioner av större 
vikt” grundar sig i att de återkommande lockar mycket människor både från 
och utanför Umeå, är ett sjukhus eller är en viktig nod i kollektivtrafiken. 
Kategoriseringen ”2. Samhällsfunktioner av vikt” tar med platser som 
kommunhus, bibliotek, kulturhus, tingsrätt och liknande med 
utgångspunkten att dessa är funktioner eller platser som medborgare 
besöker ibland eller att de har en viktigare funktion för samhället i längden. 
”3. Eftergymnasiala kunskapsinrättningar” är universitet, högskolor och 
folkhögskolor. ”4. Gymnasial-, grund- & förskolor” grundar sig i SCB:s 
benämning av dessa som skolor. ”5. Vårdinrättningar” är äldreboende, vård- 
samt hälsocentraler. ”6. Idrottsanläggninar” grundar sig i SCB:s indelning av 
idrottsbyggnader, alltså räknas inte fotbollsplaner och el-ljusspår med i 
denna, då dessa ej är byggnader. ”7. Övriga funktioner” definieras funktioner 
med liten samhällsnytta för majoriteten men som ändå kan vara en viktigare 
plats eller landmärke för orten. 

Tabell 1. Tabell över indelningen av datamaterialet för samhällsfunktioner. 

1. Samhällsfunktioner av större vikt 

2. Samhällsfunktioner av vikt 

3. Eftergymnasiala kunskapsinrättningar 

4. Gymnasial-, grund- & förskolor 

5. Vårdinrättningar 

6. Idrottsanläggningar 

7. Övriga funktioner 
 

3.2 Metoddiskussion 

Nackdelar med sekundärdata är att nyckelvariabler kan saknas, att 
informationsinhämtning inte är en huvudsyssla för alla offentliga och statliga 
myndigheter kan leda till en begränsning för forskaren i fråga (Bryman, 
2011). 

Avvägningen om att inte ta med dagligvaruhandel och arbetsplatser som är 
stående punkter många individers vardag och orsaken till många resor. Var 
på grund av att dessa inte fanns med specifikt som benämnda byggnader i 
datamaterialet från SCB. Vilket i sådana fall tvungna att läggas till manuellt.  

Datamaterialet kan från början vara bristfälligt och sakna vissa funktioner. 
Vid inhämtning och bearbetningen av detta kan missar gjorts som möjliggör 
att vissa funktioner saknas. Det finns en risk att de zoner som befolkningen 
delas in efter i kartorna, kan bli missvisande, eftersom arealen som varje zon 
tar upp blir större, desto längre radie den har ifrån målpunkten.  
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Det finns ytterligare ett problem, då Burgess teori från 1925 är anpassad på 
Amerikanska storstäder vilket gör att det kan bli missvisande att tillämpa 
den på städer och små orter i Sverige. Dock kvarstår fortfarande grundidén 
om stadens indelning från Burgess. Med utgångspunkt från Burgess om att 
stadens centrum är den enklaste platsen för flest antal individer att nå, bör 
fortfarande vara applicerbar oavsett platsernas storlek. Genom att då kolla 
på resecentrumet som en central punkt i staden och en av de funktioner som 
hjälper till människor att nå staden eller platsens centrum. 

Zonindelning som studien grundar sig på är kopplat till fakta från Sverige, 
Danmark men även det aktuella området. Något som bör göra kopplingen 
mellan Burgess teori och de aktuella platserna mer relevant. Det finns 
fortfarande en skillnad i storlek mellan Umeå, Örnsköldsvik mot Hörnefors, 
Nordmaling och Husum. Som också bör tas i beaktning, vid bedömning av 
den lokala befolkningen som fångas upp och närheten till 
samhällsfunktioner.  

I datamaterialet finns alla byggnader med för den samhällsfunktion som tas 
upp, vilket innebär att exempelvis en skola med fyra byggnader får fyra 
referenspunkter, vilket gör det svårare att utföra spridningstest och liknande 
innan materialet är bearbetat. Ett problem med undersökningen är att den 
enbart tar med fysiska byggnader och ej viktiga mötesplatser som torg, park 
eller kollektivtrafikplats. Här gjordes valet att enbart lägga till det som kan 
ses som stadens centrum för Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik då dessa 
har ett mer tydlig uttalat centrum. Att mäta resecentrumen utifrån SCB data 
i ArcGIS ger inget absolut mått på deras areal men ändå en fingervisning om 
dess storlek. 

Nordmalings kommun har kontaktats i ett försök att få ut detaljplanen för 
resecentrumet, men utan resultat. SJ AB som trafikerar sträckan med 
snabbtåg och natt-tåg, och den regionala transportoperatören Svenska 
Tågkompaniet AB som trafikerar sträckan Umeå – Sundsvall kontaktades i 
ett försök att få fram mer detaljerad statistik gällande resandet mellan 
orterna. Bägge svarade dock att de ej lämnar ut information om resestatistik. 

Min egen roll i studien kan och har påverkat studien. Bland annat vid 
indelningen av samhällsfunktioner. Att jag personligen har en roll till 
Örnsköldsvik och Umeå ger en fördel i kontexten att förstå vissa 
järnvägsdragningar eller prioriteringar vid placeringen, men det kan å andra 
sidan ge fel bedömning eller leda till att viss data och information missas då 
det kan ses som självklart eller att jag utifrån min personliga roll går in med 
ett visst tankesätt redan innan studiens resultat. Utgången från min sida är 
att vara så pass objektiv som det är möjligt till det material och det 
datamaterial som har bearbetats. 
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4 BAKGRUND 

4.1 Botniabanan 

En stor del av Sveriges järnvägsnät uppfördes under sekelskiftet 1800 – 1900 
talet och i början av 1900 talet. För Norrlandskustens fanns det från 
Kramfors enbart stambanan att tillgå längst kusten, hela vägen upp till 
Boden, en järnväg som är belagd ett antal mil från kusten för vara skyddad 
från eventuella krigshandlingar (Trafikverket, 2013, 2014; Lindblom & 
Botniabanan, 2010). 

Intressenter längst Norrlandskusten som bland annat berörda kommuner, 
fackliga organisationer, näringslivet och Umeå Universitet lobbade för att 
Botniabanan skulle byggas (Riksrevisionen, 2011). 1997 gav regeringen 
beslutet att Botniabanan skulle byggas, vilket innebar att 19 mil ny järnväg 
skulle anläggas mellan Nyland vid Ångermanälven i Kramfors kommun, 
Västernorrland till Umeå i Västerbotten (figur 1). Detta för att ge en ”… 
effektivare trafikförsörjning för Norrland…” (Riksrevisionen, 2011, s. 13), 
samt ge bättre möjligheter för näringslivet. Ett av ändamålen med 
Botniabanan var att ge möjlighet för dagspendling mellan de Norrländska 
orterna som i sin tur förbättrar arbetsmarknaden, näringslivet och 
fortbildningsmöjligheterna i regionen (Riksrevisionen, 2011). Studier gjorda 
på andra järnvägssträckor i Sverige visar på att en ökning av antalet 
resenärer, ifall antalet tåg som trafikerar en sträcka blir fler. (Brandt, 2005).  

Hela Botniabanans sträckning tillsammans med Ådalsbanan stod klar år 
2012, sträckan Umeå – Örnsköldsvik blev klar tidigare och kunde tas i bruk 
2010 (Trafikverket, 2013, 2015a). 
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Figur 1. Översiktskarta över det aktuella området. 

Historiskt går det att se att längst Stambanans stationer, där det avgick 
stickspår ifrån till fabriker eller en större ort, blev utfallet ibland att stationen 
vid stambanan växte till likvärdig storlek med den ort som stickspåret gick 
till (Hägerstrand, 1988, refererat i Ek, 1988). Byggnationer av 
järnvägssträckor har även ökat konkurrensen på vissa ställen som 
exempelvis i Bergslagen, där många järnbruk tvingades avvecklas 
(Hägerstrand, 1988, refererat i Ek 1988). 

Statistik från 2015 visar att enbart 65% av alla tåg i Sverige kom i tid till sin 
slutdestination, dock är det 90% av tågen som når sin slutdestination med 
maximalt 5 minuters försening (Trafikanalys, 2016). För Västernorrland och 
Västerbottens län var siffrorna 84,7% respektive 81,7% av tågen som ankom 
till slutdestinationen inom 5 minuter (Trafikanlays, 2016). 

Det finns en möjlighet att öka konkurrenskraften för en region genom att 
förbättra samarbetet mellan två eller flera städer (Docherty, Gulliver, & 
Drake, 2004). Detta genom att viktiga parametrar i staden och samhället 
förbättras eller förstoras, så som arbetsmarknad, högre utbildningsställen 
och forskningsställen i staden (ibid). 

Riksrevisionen (2011) har granskat Botniabanan och funnit flera brister, 
några av dessa är att Banverket lovade en restid på 5 timmar mellan Umeå – 
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Stockholm men som i realiteten blev 6,5 timme, även för regionaltågen är 
felbedömningen mellan Umeå - Sundsvall mer än 35 minuter, än vad som var 
utlovat (Riksrevisionen, 2011). Utöver ovanstående påpekar de att 
byggnationen har blivit dyrare, det har saknats ett systemperspektiv som 
visar på Botniabanans beroende av övriga järnvägssträckor, samt en 
ineffektiv planering och att byggnation har tagit längre tid än beräknat 
(Riksrevisionen, 2011). 

Problem med det för Sverige då nya signalsystemet, orsakade Botniabanan 
driftproblem under starten, fördelen med systemet är att det klarar av den 
hastighet som banan är byggd för, vilket är 250 kilometer i timmen 
(Banverket, 2002, refererat i Riksrevisionen, 2011). 

4.2 Resecentrumens roll 

Efter en utredning från 2003 om kollektivtrafikens roll där människan sattes 
i fokus framgår det att resecentrum bör uppföras i centrala lägen som också 
sammanfogar de olika transportsätten för att underlätta individers resande 
(Kollektivtrafikkommittén, 2003) 

När det gäller att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och effektiv, har den 
fysiska planeringen av samhället i längden en avgörande roll enligt 
kollektivtrafikkommittén (2003). Enligt Brandt (2005) är det sannolikt att 
personer som pendlar och bor nära eller har slutdestinationen på kort 
avstånd från stationen, något som bör leda till att stationernas placering 
hamnar närbelägen vikta funktioner större tätorter. Vidare skriver Brandt 
(2005) att byggnationen av Botniabanan kommer att underlätta 
tillgängligheten till viktiga funktioner nära stationerna.  

Regeringen har satt upp funktionsmål som innebär att resor ska underlättas 
för alla individer i Sverige, med ett delsyfte att underlätta resor till 
samhällsfunktioner. Då ett förenklande av resor även ger samhällsnyttiga 
fördelar (Prop. 2008/09:93). Vidare nämns i SOU (1996:95) att samverkan 
mellan olika transportslag är ofrånkomligt vid analyser av Botniabanan. 

Där resecentrumen är av vikt för att visa på fördelen med att komprimera 
alla transportsätt till ett resecentrum. Då forskning på om hur vi rör oss i 
staden visar att kvinnor i större utsträckning åker kollektivt, cyklar eller går 
än vad männen gör, som istället är överrepresenterade när det kommer till 
biltrafiken (Fredberg, 2012). I Västernorrland är det fler kvinnor än män som 
åker kollektivt, kvinnorna pendlar i regel kortare sträckor från hemmet än 
vad männen gör (Din Tur, 2015). Ett bra placerat resecentrum bör därmed 
förbättra resmöjligheterna för kvinnor.  
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Som syns i tabell 2 och 3 finns det klara tidsvinster med att åka tåg i 
jämförelse med buss mellan sträckorna oavsett färdriktning. Snabbast restid 
uppnås med SJ:s snabbtåg som kör sträckan Umeå - Örnsköldsvik på ca 44-
48 minuter beroende på avstigningsplats. Dock stannar ej dessa tåg på någon 
av stationerna på sträckan emellan städerna. 

Tabell 2. Resetid i minuter mellan Umeå Central och Örnsköldsvik Central. 
 

SJ snabbtåg Norrtåg Buss 
 

Umeå C x 2 x Umeå Östra Station  
x 18 34 Hörnefors Resecentrum  
x 29 45 Nordmaling Resecentrum  
x 46 75 Husum Resecentrum  
x 54 x Örnsköldsvik Norra Station  
47 56 100 Örnsköldsvik Central 

Källa: (Resrobot, 2018; SJ AB, 2018) 

 

Tabell 3. Resetid i minuter mellan Örnsköldsvik Central och Umeå Central. 
 

SJ snabbtåg Norrtåg Buss 
 

Örnsköldsvik C x 2 12*1 Örnsköldsvik Norra Station  
x 13 35 Husum Resecentrum  
x 27 40 Nordmaling Resecentrum  
x 39 55 Hörnefors Resecentrum  
44 53 90 Umeå Östra Station  
48 57 95 Umeå Central 

Källa: (DinTur, 2018; Resrobot, 2018; SJ AB, 2018). 

 

4.3 Fakta om kommunerna och stationsorterna 

I figur 2 framgår hur befolkningsförändringen har sett ut i hela kommunen 
från 2002 fram till 2017. Där går det att se att Umeå kommun har haft en 
konstant befolkningsökning, Örnsköldsviks kommun har legat oförändrat för 
att från år 2014 ha en positiv befolkningsförändring jämfört med 
referensåret 2002. Nordmalings kommun har haft en negativ förändring 
fram till 2013 då den stabiliserades något, men fortfarande ett minusnetto 
jämfört med 2002 års värden.  

                                                           
* Beräknat på stadsbussar 
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Figur 2. Procentuell befolkningsförändring i respektive kommun i jämna årsintervall 
mellan åren 2002 till 2017 (SCB, 2018a) 

Figur 3 visar befolkningsförändringen i tätorterna där stationerna ligger, 
alltså Umeå, Örnsköldsvik, Nordmaling, Hörnefors och Husum med 
utgångspunkt från år 1980. Detta för att få en uppfattning om 
befolkningsunderlagets förändring för respektive ort, som återkommer i 
resultatet. Som framgår i figur 3 för Örnsköldsvik, Nordmaling och Hörnefors 
är förändringen liten medan Husum upplevat en negativ utveckling och 
Umeå en positiv.  

 

Figur 3. Procentuell befolkningsförändring i femårsintervall utifrån 1980 års värden för 
tätorterna Umeå, Örnsköldsvik, Nordmaling Hörnefors och Husum (SCB, 2018b). 

4.4 Arbetsmarknadsförutsättningar 

För att förstå underlaget till Botniabanan och vikten av resecentrumens 
placering är det intressant att kolla på hur arbetsmarknaderna och 
arbetspendlingen sett ut för kommunerna Umeå, Nordmaling och 
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Örnsköldsvik. Detta för att det kan ge en indikation på hur många som 
besöker resecentrumen, givet att dessa åker tåg, vilket inte går att fastställa 
i denna undersökning. Dock ger det ett inblick om arbetspendlingens storlek 
för respektive kommun. Där går det att se att arbetsmarknaderna mellan 
Örnsköldsvik och Umeå kan komplettera varandra (Brandt 2005). 
Botniabanan har även en möjlighet att underlätta arbetspendlingen i 
regionen vilket i sin tur underlättar rekryteringen av arbetskraft i regionen 
(SOU 1996). 

Under 2008 var Örnsköldsvik den kommun som hade lägst andel 
dagspendlare hos förvärvsarbetare utanför den egna kommunen i jämförelse 
till de övriga platserna längst Botniabanan och Ådalsbanan (Nordlund, 
Westin & Östman, 2010). Vid en intervju med tjänstemän på Örnsköldsvik 
kommun, innan Botniabanan var klar, påpekade de att det fanns stora 
förväntningar på Botniabanan i kommunen (ibid). De undrar samtidigt hur 
det kommer se ut när den är klar och om de kommer att bryta den till stor 
del bilberoende kommuninvånarna, om invånarna kommer ta tåget eller 
cykeln i större utsträckning (ibid). 

Brandts undersökning från 2005 visar att det finns en positiv inställning till 
Botniabanan från Örnsköldsvik och Nordmaling. Där de boende i 
Örnsköldsvik var extra positiva till byggnationen, men samtidigt inte ansåg 
att det samma gällde arbetspendling och tjänsteresor. På den punkten var 
det istället Nordmalingsborna som var mest positivt inställda (Brandt, 
2005). Studien visar även att det finns en högre sannolikhet att individerna i 
Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå, kommer att välja tåget ifall de bor inom 
3 km från stationen. 

I figur 4 framgår det att Örnsköldsvik och Nordmalings kommuner har ett 
negativt arbetspendlingsnetto, vilket alltså tyder på att fler individer pendlar 
ut ur kommunen för att jobba. För Umeås del går det att se ett positivt 
pendlingsnetto men att skillnaden har minskat under 2015 och 2016, och är 
nu lägre än 2013 års värde.  
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Figur 4. Arbetspendlingsnetto för respektive kommun (SCB, 2017a). 

Umeå kommun har i figur 5, en hög andel som arbetspendlar till deras 
kommun från Nordmaling för att arbeta. Kurvan är relativt oförändrad efter 
Botniabanans tillkomst år 2010. Från Örnsköldsvik går det dels se en 
stabilisering och ökning av antalet arbetspendlare till Umeå kommun efter 
2010. 

 

 

Figur 5. Antal förvärvsarbetare över 16 år som arbetspendlar till Umeå från kommunerna 
Örnsköldsvik och Nordmaling (SCB, 2017b). 

Arbetspendlingen till Nordmaling i figur 6 är mer svårbedömd då den redan 
innan banans färdigställande har ökat och fortsätter att öka från både 
Örnsköldsvik och Umeå de närmaste åren efter banans färdigställande ända 
fram till 2012, för att därefter sjunka och återhämta sig något på slutet. 
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Figur 6. Antal förvärvsarbetare över 16 år som arbetspendlar till Nordmaling från 
kommunerna Örnsköldsvik och Umeå (SCB, 2017b). 

I Örnsköldsviks kommun har arbetspendlingen i figur 7, från Nordmaling 
minskat från 2004 för att förbättras och stabiliseras något år 2013. 
Arbetspendlingen från Umeå till Örnsköldsvik har fluktuerat fram till 2010-
2011 för att sedan öka stadigt. 

 

Figur 7. Antal förvärvsarbetare över 16 år som arbetspendlar till Örnsköldsvik från 
kommunerna Nordmaling och Umeå (SCB, 2017b). 

Umeå har i sin roll som residensstad flertalet myndighetsinrättningar samt 
regionsjukhuset för Norrland (Brandt, 2005). Något som i sin tur kan 
innebära att fler individer utanför staden kommer och besöker den för att nå 
någon av dessa inrättningar. Byggnationen av Botniabanan förväntas bland 
annat att underlätta arbetspendling och möjligheten att nyttja Nordmalings 
och närliggande orters kultur- och utbildningsutbud samt ett underlättande 
av pendling generellt för Nordmalings kommun (1999). 
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Örnsköldsviks nämns som en industritung stad jämfört mot Umeå som 
däremot tas upp som tjänstemannastad. Där det finns en möjlighet för 
Botniabanan att förenkla arbetsmöjligheterna och pendlingsmöjligheterna 
städerna emellan (SOU 1996:95). För Örnsköldsvik kommun ger 
resecentrumet i Husum ytterligare en möjlighet för kommunen att knyta 
samman deras egen arbetsmarknad (Örnsköldsvik kommun, 1998). 

För Husums del nämns möjligheten att bo på orten och pendla till övriga 
arbetsplatser men även motsatsen att individer ska kunna pendla till 
fabriken som ligger i Husum (Örnsköldsvik kommun, 1998). 

Örnsköldsvik Norra Station beräknades vid full utbyggnation av järnvägen, 
detta tillsammans med Norrbotniabanan, ha en persontrafik på ca 1000 till 
1200 på- resp. avstigande personer per dag. Medan den vid starten av 
trafikeringen beräknades ha ca 500 resenärer (Örnsköldsvik kommun, 
2008b). 

5 RESULTAT 

Nedan följer en uppdelning av resultatet efter de sju stationsorterna. 
Därefter sammanfattas och jämförs platserna i ett avslutande stycke. 
Fullständiga tabeller över alla samhällsfunktioner för Umeå och 
Örnsköldsvik återfinns i bilaga 1. 

5.1 Umeå Central 

Både Umeå kommun och Länsstyrelsen ansåg att den östliga dragningen av 
Botniabanan var den mest optimala för Umeå, vilket också gjorde att en så 
kallad ”säckstation” undveks (Brandt, 2005). Alltså att en station där tågen 
svänger av från den riktiga banan för att köra in till stationen och sedan ut 
tillbaka till banan på samma väg som den körde in på. Den östliga dragningen 
passerade dock ett natura 2000 område vilket gjorde att regeringen vände 
sig till EU-kommissionen för att få deras utlåtande i saken, vilket gav dem 
rätten att bygga, men i förbehåll att de förlorade miljövärdena 
kompenserades (Miljödepartementet, 2003). 

Den befintliga järnvägsstationen Umeå Central är uppförd på motsatt sida 
från Rådhuset längst Rådhusesplanaden. Där Rådhuset går att bemärka som 
stadens centrum. (Länsstyrelsen Västerbotten, 2018)., stationsbyggnaden är 
uppförd mellan 1895-96 och började att renoveras 2011 för att 2015 bli 
klassificerat som byggnadsminne. Renovering gjordes med hjälp av 
Länsstyrelsen och antikvariska experter, vilket har inneburit att byggnaden 
återställs till sitt gamla utseende med trädörrar och fönster i likhet med de 
som fanns vid byggnationen på slutet av 1800-talet. Väntsalen har öppnats 
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upp och blivit större och handikappanpassade förändringar har gjorts (INAB, 
2018b). 

Ett mål var att bygga järnvägen så pass centralt att den konkurrerar med bil 
och busstrafiken (Lindblom & Botniabanan, 2010). I och med att Umeås 
godsbangård flyttades ut från området vid Umeå Central möjliggjordes en 
byggnation av dubbla perronger för påstigning av tåg tillsammans med ett 
separat spår i mitten som möjliggör att godstrafik passerar. I och med flytten 
av godsterminal aktualiserades även försöken i att bygga en kombinerad tåg 
och busscentral för Umeå (Lindblom & Botniabanan, 2010,).  

På Umeå Central är det anlagt 160 parkeringsplatser i det angränsande 
området och som ägs av Upab, vilket är ett kommunalt bolag. Ytterligare två 
stycken handikaplatser finns i nära anslutning till Umeå Central. I 
resecentrumet finns även en biljettautomat som möjliggör köp av tågbiljetter 
(INAB, 2018b). Perrongerna på Umeå Central är 455 meter för stationssidan 
respektive 175 meter för den nordliga sidan mot stadsdelen Haga. 
Stationshuset ligger på spårets södra sida vilket kräver en passage under 
järnvägen för att nå den norra perrongen. Ersättningsbussar nås på 
stationens ”framsida” som är riktad söderut mot staden (Trafikverket, 
2015b). Inga lokalbussar för Umeå tätort har någon anslutande hållplats vid 
stationen. Länsbussarna trafikeras från andra sidan ”Blå vägen” som 
passerar på stationens framsida. 

Enligt upphovsmannens mätning av byggnaden i ArcGIS med utgångspunkt 
ur statistik från Lantmäteriet om byggnadens yttermått, gavs en areal på ca 
508 kvadratmeter för stationshuset i centrala Umeå. 

Antalet potentiella resenärer för Umeå Centralstation framgår i tabell 4 där 
det går att se att största enskilda gruppen återfinns inom 3000 – 4000 meter 
från stationen. Som maximalt nås 91.950 personer inom 5 kilometer från 
Umeå Centralstation. Zonerna från 1000 – 5000 meter har alla ca 20% 
vardera av befolkningen i upptagningsområdet. 

Tabell 4. Befolkning i relation till Umeå Centralstation. 

Umeå Central 0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 5 % 9 % 21 % 23 % 24 % 18 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

4 144 7 975 19 591 21 528 22 298 16 414 

Ackumulerat antal 4 144 12 119 31 710 53 238 75 536 91 950 

Ackumulerat andel 5 % 13 % 34 % 58 % 82 % 100 % 
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En större del av bebyggelsen i Umeå återfinns norr om Umeälven (figur 8), 
och är utspridd åt olika håll från Umeå Centralstation. 

 

Figur 8. Geografisk indelning med utgångspunkt i Umeå Centralstation. 

Färgindelningen i tabell 5 och efterkommande grundar sig i tabell 1 ur 3.1.2 
Indelning av samhällsfunktioner. Detta för att lättare kunna läsa av och se 
skillnader i tabellerna. Utbredningen av samhällsfunktioner från Umeå 
Central i tabell 5 är relativt jämn men har något fler funktioner inom zonerna 
500 – 1000 och 1000 – 2000 meter. Samhällsfunktioner av större vikt 
återfinns Umeå Busstation inom 0 -500 meter och Umeås centrum, samt 
Umeå Stadsbibliotek inom 500 – 1000 meter. För samhällsfunktioner av vikt 
återfinns Norrlandsoperan och Umeå Folkets Hus inom 0 -500 meter och för 
500 – 1000 meter finns Hovrätten för övre Norrland, Tingsrätten, 
Lantmäteriet och Umevatoriet. I den zonen finns dessutom fem stycken 
skolor. Samhällsfunktioner av större vikt så som Norrlands 
Universitetssjukhus hamnar inom 1000 – 2000 meter från resecentrumet, 
Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet inom 2000 – 3000 
meter och Umeå flygplats inom 3000 – 4000 meter. 

Umeå Busstation, ämnad för länsbussar ligger ca 100 meter söder om 
stationen och Vasaplan som är knytpunkten för lokalbussarna är lokaliserat 
ca 500 meter söder om stationen (Trafikverket, 2015b). Inom en radie av 
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2km från Umeå Central är det ca 17.000 personer som arbetar och studerar 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2011).  

Tabell 5. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Umeå Centralstation. 

 

5.2 Umeå Östra Station 

Det fanns en vision att bygga Umeå Östra under Umeå Universitet och 
Norrlands Universitetssjukhus, för att då kunna använda sig av sjukhusets 
kulvertar samt hamna central mellan dessa platser. förslaget stoppades av 
Banverket, idag Trafikverket, på grund av säkerhets- och kostnadsmässiga 
hinder (Lindblom & Botniabanan, 2010). 

Umeå Östra Station istället placerat på sluttningen nedanför Norrlands 
Universitetssjukhus och ”Blå vägen” i riktning mot Umeälven. Mellan 
resecentrumet och Umeälven ligger bostadsområdet Öbacka Strand med 
flertalet flerbostadshus (Umeå kommun, 2007). Stationen förbinds med 
Norrlands Universitetssjukhus med hjälp av en inbyggd gångtunnel under 
vägen med sjukhuset ovanför stationen (Trafikverket, 2015b). 

Detaljplanens syfte för Umeå Östra Station lyder som följande:  

”att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av ett 
resecentrum med tillhörande funktioner. Syftet är också att skapa 
förutsättningar för närliggande centrumanknutna verksamheter.”  
(Umeå kommun, 2007, s. 1) 
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Målsättningen från kommunens sida var att området genom fysisk planering 
kan integreras med de närliggande områdena och bygga samman sjukhus 
och Universitetsområdet med centrala Umeå. För att detta ska gå behövs bra 
gång och cykelvägar mellan centrum och tidigare nämnda områden (Umeå 
kommun, 2007). Gång och cykelvägen ”Svingen”, som tillåter passage från 
sjukhusområdet ner till stan via en bro, hade utifrån planprogrammet Uttern 
m.fl, cirka 5.300 cyklister (Umeå kommun 2007) De nämner att närliggande 
bebyggelse skulle kunna uppföras för att bättre knyta samman sjukhus- och 
universitetsområdet med resten av staden (ibid). Stationens funktions ska 
till största utsträckning tillåta väderfri och korsningsfri passage till sjukhus 
området och stationen.  

”För upplevelsen av Umeå Östras status som det viktigaste 
resecentret längs Botniabanan bör platsen och centret tydligt 
markeras i stadsbilden” (Umeå kommun, 2007, s. 6) 

Umeå Östra är enligt Länsstyrelsen utvecklingsrapport den enskilt viktigaste 
stationen längst hela Ådals- och Botniabanan då det går att nå ca 35.000 
arbets- och studieplatser från stationen (Länsstyrelsen Västernorrland, 
2011). Det närliggandet området är också en av Umeås viktigaste 
kollektivtrafiknoder då lokal-, läns- och riks-bussar passerar på busstationen 
ca 200m norr om tågstationen, närområdet är även passage för gång- och 
cykel-huvudstråk till Ålidhem, Carlshem och Strömpilen (Länsstyrelsen 
Västernorrland, 2011). 

Umeå Östra Station rymmer två stycken 455 meter långa tågperronger, 
antalet parkeringsplatser är 257 stycken, där alla är avgiftsbelagda. (Umeå 
kommun, 2007; INAB, 2018d). Resecentrets roll tros bidra till en vis ökning 
av biltrafik i området (Umeå kommun, 2007).  Det finns fyra handikapplatser, 
ett kafé samt en biljettautomat på stationen (INAB 2018c).  

Huset är väl tilltaget och låter tågen passera under dess huvudbyggnad med 
perronger på vardera sida. Fasaden är klädd med glas och ger besökaren bra 
uppsikt (Trafikverket, 2015b). En uppmätning av Umeå Östra Station genom 
ArcGIS gav en area på ca 1985 kvadratmeter. 

Största gruppen som fångas upp av Umeå Östra Station är 25.216 personer 
och återfinns inom zonen 2000 – 3000 meter från stationen i tabell 6, detta 
motsvarar 29% av den totala andelen individer som fångas upp inom den 5 
kilometers radie som zonerna täcker. Som maximalt nås totalt 86.008 
personer inom zonerna.  
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Tabell 6. Befolkning i relation till Umeå Östra Station. 

Umeå Östra Station 0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 3% 10% 26% 29% 17% 15% 

Antal individer inom 
respektive zon 

2 604 9 021 21 970 25 216 14 249 12 948 

Ackumulerat antal 2 604 11 625 33 595 58 811 73 060 86 008 

Ackumulerat andel 3 % 14 % 39 % 68 % 85 % 100 % 

 

 

 

Figur 9. Geografisk indelning med utgångspunkt i Umeå Östra Station. 

Absolut flest samhällsfunktioner återfinns inom 1000 – 2000 meter från 
stationen, fyra stycken av större vikt, sju stycken samhällsviktiga och 15 
skolor (tabell 7). Inom 0 – 500 meter finns Norrlands Universitetssjukhus, 
Medicinhistoriskt museum samt två skolor. I zonen 500 – 1000 meter finns 
Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, konstnärligt Campus, fyra 
stycken skolor samt en vårdinrättning. 
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Tabell 7. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Umeå Östra Station. 

 

 

5.3 Hörnefors Resecentrum 

Det fanns flera alternativ om dragning mellan Nordmaling och Umeå, där alla 
västliga och mitten alternativet uteslöt en station i Hörnefors. Umeå kommun 
var emot dessa, och ansåg att dragningen skulle passera Hörnefors, vilket 
även skulle öka underlaget av antalet möjliga resenärer för Botniabanan 
(Lindblom & Botniabanan, 2010). 

Resecentrum i Hörnefors är placerat i nordvästra delen av samhället och 
trafikerat av både länsbuss och tågtrafik. Detaljplanens syfte för 
resecentrumet i Hörnefors var: 

”…att skapa förutsättningar för att anlägga Botniabanan genom 
Hörnefors samhälle och medge plats åt resecentrumbyggnad med 
tillhörande ytor för angöring, busshållplatser, bilparkering, 
cykeluppställningar samt anslutning till perrong.” (Umeå kommun 
2004, s. 1) 

Resecentrumet är till stor del byggt i tegel, med större glaspartier, för att 
koppla byggnaden till Hörnefors historia som bruksort (INAB, 2018d). 
Uppmätning av resecentrumet i ArcGIS ger en areal på ca 452 kvadratmeter. 
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Perrongen är upphöjd från marknivån och tillåter gående att nå den från 
bägge sidor av Hörneån, därmed når också individer resecentrumet från 
bägge sidor (INAB, 2018a). Järnvägsperrongen är 175 meter lång (Umeå 
kommun, 2004). Det finns totalt 58 parkeringsplatser, varav 18 av dem är 
försedda med motorvärmare, vilka är avgiftsbelagda under vinterhalvåret, 
annars är alla platser avgiftsfria. Det finns ingen biljettautomat på 
resecentrumet (INAB, 2018d). Cykel- och bilparkeringar finns på bägge sidor 
av uppgångarna till spåret, på perrongen finns väderskydd placerade och i 
västra entrén finns det både rulltrappa och hiss. Från norra entrén på 
resecentrumet nås hållplatsen för länsbusarna. (Trafikverket, 2015b) 

Störst andel av befolkningen i tabell 8 återfinns inom 500 – 1000 meter från 
resecentrumet, vilka uppgår till 41% av individerna som fångas upp inom en 
radie av 5 km. Totalt fångas 3.610 individer upp av zonerna. 

Tabell 8. Befolkning i relation till Hörnefors Resecentrum. 

Hörnefors 0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 19 % 41 % 26 % 5 % 3 % 5 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

696 1 487 942 185 122 178 

Ackumulerat antal 696 2 183 3 125 3 310 3 432 3 610 

Ackumulerad 
andel 

19 % 60 % 87 % 92 % 95 % 100 % 

 

Majoriteten av bebyggelsen återfinns söder om resecentrumet (figur 10). 
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Figur 10. Geografisk indelning med utgångspunkt från Hörnefors Resecentrum. 

För Hörnefors del återfinns alla samhällets funktioner i tabell 9 nära 
tågstationen, störst andel finns inom 500 – 1000 meter från stationen, vilket 
stämmer väl överens med befolkningsutbredningen från resecentret i tabell 
8. I zonen 0 – 500 meter återfinns det en skola och en övrig funktion, zonen 
500 – 1000 meter ses tre stycken skolor och två vårdinrättningar. I 1000 – 
2000 återfinns en skola, två idrottsanläggningar och en övrig funktion. 

Tabell 9. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Hörnefors. 

0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m 3000 – 4000 m 4000 – 5000 m 
Förskolan 
Eriksdal 

Förskolan 
Paletten 

Hörnefors 
centralskola xxx xxx xxx 

Bruks-
kyrkan 

Förskolan 
Sandgärdan Bråvallahallen 

  

Åvillans 
förskola Vallabadet 
Astridgården, 
Vårdhem Rosornas kyrka 
Solgårdens 
vård- och 
omsorgs-
boende   
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5.4 Nordmalings Resecentrum 

Vid Nordmaling fanns det flera alternativ för den tilltänka dragning av 
järnvägen innan den kom fram till själva Nordmaling. För stationen 
beträffande fanns det också ett alternativ där den placerades mer västerut 
än dagens position, vilket skulle innebära ett längre avstånd till centrum än 
dagens. En av Botniabanans utredare fick hålla ett offentligt möte med den 
större grupp som var emot det närmaste alternativ, för att övertala dem om 
samhällsnyttan och vikten av att placera stationen i ett mer centralt läge 
(Lindblom & Botniabanan, 2010). 

Resecentrumet är placerat norr om samhället och angränsar till E4 som går 
parallellt med järnvägen förbi Nordmaling. Byggnaden är fördelat på en övre 
del med alla funktioner och därefter en övergång över spåren för att nå en 
rulltrappa samt hiss, ner mot perrongen och spåren som är nedsänka i 
relation till övrig angränsande marknivå vid resecentrumet. Arealen på 
byggnaden uppgår enligt uppmätning av data från SLU till ca 879 
kvadratmeter. 

Nordmalings resecentrum inhyser tåg och busstation, bussgods, cafeteria 
samt kommunens turistbyrå (Lindblom & Botniabanan, 2010, Nordmalings 
kommun 2018a). Det finns 60 stycken parkeringsplatser med motorvärmare 
i anslutning till resecentrumet, dessa är avgiftsbelagda, utöver dessa finns 
ytterligare parkeringsplatser utan motorvärmare. Det finns även en 
bemannad biljettförsäljning på resecentrumet (Nordmalings kommun, 
2018b, 2018c). Busstationen ligger i resecentrumets västra del och har en 
egen väntsal. Perrongen är 460 meter lång och har två spår på vardera sida 
(Trafikverket, 2015b).  

I tabell 10 återfinns största gruppen av befolkningen inom 2000 – 3000 
meter från tågstationen och totalt bor det 4.013 individer inom alla zoner 
tillsammans. 

Tabell 10. Befolkning i relation till Nordmalings Resecentrum. 

Nordmalings 
Resecentrum 

0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 8 % 26 % 40 % 12 % 0 % 13 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

332 1 026 1 616 485 17 537 

Ackumulerat antal 332 1 358 2 974 3 459 3 476 4 013 

Ackumulerad 
andel 

8 % 34 % 74 % 86 % 87 % 100 % 

 

Som framgår i figur 11 ligger själva Nordmaling alldeles söder om 
resecentret, och majoriteten av all bebyggelse återfinns inom en 3 kilometers 
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radie vilket även stärks av tabell 10. Det finns dock även en större bebyggelse 
i det sydöstra hörnet av kartan. Avståndet till Nordmalings centrum är ca 1,3 
kilometer (Trafikverket, 2015b) 

 

Figur 11. Geografisk indelning med utgångspunkt från Nordmalings Resecentrum. 

För Nordmalings del går det att se att två zoner inte har några registrerade 
samhällsfunktioner i deras omgivning varav en är zonen 0 -500 meter, som 
är närmast resecentrumet. Zonen 500 – 1000 meter har två skolor. Flest 
antal samhällsfunktioner återfinns inom zonen 1000 - 2000 meter från 
resecentrumet, där återfinns samhällsfunktioner av vikt som Nordmalings 
kommunhus, bibliotek och räddningstjänst (tabell 11). Det framgår också att 
fem skolor, tre idrottsanläggningar, en vårdinrättning och en övrig funktion 
återfinns i samma zon.  
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Tabell 11. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Nordmaling. 

0 – 500 
m 500 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m  3000 – 4000 m 4000 – 5000 m 

xxx 

Förskolan 
Holken Kommunhus 

Förskolan 
Tulpanen xxx 

Bergslyans 
förskola 

  

Förskolan 
Rödhaken Bibliotek Hälsocentral 

      

Brandstation 

  
 
 

Kyrkovallens 
skola 

Artediskolan 
Stallgatan 
skolan 
Skogsdungens 
förskola 
Speldosans 
förskola 

Hälsocentral 

Badhus 
Hammarhallen 
sporthall 

Ridhus 
Nordmalings 
Kyrka 

 

5.5 Husum Resecentrum 

Det fanns tre alternativ när det gällde passagen av Husum, Västernorrland, 
där den nuvarande passagen och stationsläget ansågs ge störst sammanlagd 
funktionsnytta. De två andra alternativen var belägna längre norrut om 
Husum vilket därmed gav en oro att persontrafiken skulle drabbas negativt. 
Varav en av dragningarna skulle åka in och vända vid fabriken där en 
eventuell stationsbyggnad skulle uppföras och ett tredje alternativet med 
den nordligaste dragningen, som var billigast och gav en bättre 
järnvägsmässig genomfart (Örnsköldsvik kommun, 1998). För det alternativ 
som idag är byggt skrivs det att det finns en utvecklingspotential runt 
omkring stationsområdet både för företag och bostäder (Örnsköldsvik 
kommun, 1998). Resecentrumet är idag placerat i samhällets ytterkant där 
topografin i området gör att spåret, perrongen och byggnaden är upphöjt 
över marknivån i dalgången (Lindblom & Botniabanan, 2010). Syftet med 
detaljplanen över Husums resecentrum var att: 

”…reglera markanvändningen inom järnvägsstationsområdet och 
inom idrottsplatsen. Väster om idrottsplatsen planläggs en gång- och 
cykelväg. Vidare tas en tidigare planlagd gc-förbindelse längst 
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Movägen bort och en kortare gata planläggs vid Mobacksvägen.” 
(Örnsköldsviks kommun, 2005, s. 1) 

Stationen är uppförd med större glaspartier längst väggarna och innehar 
rulltrappa samt hiss. Den uppmätta arealen på byggnaden utifrån inhämtad 
data uppgår till ca 73 kvadratmeter. Både tåg och länsbussar trafikerar 
stationen (Örnsköldsvik kommun, 2018a). Det planlagda stationsområdet 
rymmer maximalt 95 parkeringsplatser, dock väntas en anläggning av 50 
platser vara tillräcklig i en första etapp (Örnsköldsviks kommun, 2005). 
Resultatet blev 39 stycken parkeringsplatser varav 24 stycken är med 
motorvärmare samt tre handikapplatser (Örnsköldsviks kommun, 2018b). 
Alldeles intill stationen ligger Husums idrottsplats med ishall och 
fotbollsplan (Örnsköldsviks kommun, 2005). 

85% av befolkningen i Husum har fångats upp inom zonen 0 – 2000 meter 
från Husums resecentrum baserat på en 5 km upptagningsradie från 
stationen. Resterande 15% bor inom 2000 – 5000 meter från stationen. 
Totalt bor det 2.319 individer inom alla zoner. 

Tabell 12. Befolkning i relation till Husum Resecentrum. 

Husum Resecentrum 0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 16 % 18 % 51 % 7 % 5 % 3 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

369 429 1 178 167 109 67 

Ackumulerat antal 369 798 1 976 2 143 2 252 2 319 

Ackumulerad andel 16 % 34 % 85 % 92 % 97 % 100 % 

 

En större del av byggnationerna i figur 12 om Husum, återfinns söder om 
stationsläget, utöver det är bebyggelsen utspridd över en 5 kilometers radie.  
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Figur 12. Geografisk indelning med utgångspunkt från Husums Resecentrum. 

Närmast resecentrumet i zonen 0 – 500 meter återfinns en idrottsanläggning 
och i nästa zon 500 – 1000 meter återfinns en vårdinrättning (tabell 13). I 
zonen 1000 – 2000 meter framgår det att Husum har två grundutbildning, en 
vårdinrättning och två idrottsanläggningar. Därefter finns det tre zoner 
varav enbart en har en samhällsfunktion benämnd som övrig funktion. Där 
utbredningen av antalet samhällsfunktioner överensstämmer med tabell 12 
om var majoriteten av invånarna bor.  

Tabell 13. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Husum. 

0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m 3000 – 4000 m 4000 – 5000 m 

Ishall 

Husum-
Trehörningsjö 
hälsocentral Husumskolan xxx 

Grundsunda 
kyrka xxx 

 

Husum förskola 

  

Husums vård och 
omsorgsboende 

Simhall 

Sporthall 
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5.6 Örnsköldsvik Norra Station 

Resecentrumet är placerat nedanför Örnsköldsviks sjukhus, vid väg 352, och 
ligger alldeles innan norra tunnelmynningen till Åsberget. Arealen på 
byggnaden är ca 44 kvadratmeter enligt uppmätningar i datamaterialet. 
Byggnaden inhyser enbart en hiss mellan gatunivån för väg 352 och 
perrongen under. Anslutande trappor finns utomhus, samt en lägre 
nivåskillnad på perrongens bortre del vilket möjliggör en trappfri anslutning. 
Örnsköldsvik Norra station ligger ca 1km norr om stadens centrum 
(Örnsköldsvik kommun, 2008b).  

Detaljplanens syfte för Örnsköldsvik Norra Station lyder: 

”Detaljplanen reglerar genomförandet av regionaltågstationen 
Örnsköldsvik Norra inklusive parkeringar m.m. Detaljplanen 
reglerar även gränsen mellan järnvägsmark och angränsande 
industrimark.” (Örnsköldsvik kommun, 2008b, s. 1) 

Möjligheten att åka kollektivt tillgodoses med de landsorts och stadsbussar 
som passerar resecentret tillsammans med de 49 parkeringsplatser och ca 
40 cykelparkering som uppförts (Örnsköldsvik kommun, 2008b, 2018c). 26 
stycken av parkeringsplatserna har motorvärmare och samtliga 49 platser är 
avgiftsbelagda (Örnsköldsvik kommun, 2018c). Två handikapplatser finns på 
området. Tågperrongen är ca 180 meter lång (Örnsköldsvik kommun, 
2008b). 

Nästan 50% av befolkningen återfinns inom 1000 – 2000 och 2000 – 3000 
meter från stationsläget. Inom zonen för 5 kilometer återfinns 23% av den 
totala befolkningen medan enbart 3% återfinns inom de närmaste 500 
meterna (se tabell 14). Totalt bor det 29.822 individer inom alla zoner. 

Tabell 14. Befolkning i relation till Örnsköldsvik Norra Station. 
 

Örnsköldsvik 
Norra Station 

0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 3 % 15 % 26 % 21 % 12 % 23 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

836 4 588 7 715 6 138 3 684 6 861 

Ackumulerat antal 836 5 424 13 139 19 277 22 961 29 822 

Ackumulerad 
andel 

3 % 18 % 44 % 65 % 77 % 100 % 

 

Bebyggelsen i Örnsköldsvik sträcker sig ut från centrum åt flera väderstreck 
i figur 13 där det också går att se att en större del av bebyggelse finns söder 
om Örnsköldsvik Norra station. 
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Figur 13. Geografisk indelning med utgångspunkt från Örnsköldsvik Norra Station. 

Närmast resecentrumet i zonen 0 – 500 återfinns enbart funktion, detta en 
samhällsfunktion av större vikt, vilket är Örnsköldsvik Sjukhus. I 
nästkommande zon 500 – 1000 meter finns det två skolor, en vårdinrättning 
och en övrig funktion.  Majoriteten av samhällsfunktionerna återfinns i zonen 
1000 – 2000 meter från Örnsköldsviks Norra Station vilket bland annat är 
samhällsfunktioner av vikt som Polishuset, Örnsköldsviks museum och 
Tingsrätten. Här finns även en samhällsfunktion av större vikt vilket är 
centrum, utöver de ovan nämnda återfinns även Umeå Universitets Campus 
Örnsköldsvik, sex stycken skolor, två vårdinrättningar och två 
idrottsanläggningar. I övriga zoner från 2000 – 5000 meter återfinns det ett 
flertal skolor, två vårdinrättningar och en idrottsanläggning. 

I närheten finns dessutom bilaffärer, industrier, matvarubutiker och sydöst 
om stationen ligger Örnsköldsviks sjukhus (Örnsköldsvik kommun, 2008b). 
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Tabell 15. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Örnsköldsvik Norra Station. 

0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m 
3000 – 
4000 m 

4000 – 
5000 m 

Örnsköldsviks 
sjukhus 2 skolor 

Torget 
/Centrum 2 skolor 2 skolor 5 skolor 

  

Örnskölds-
gården Kommunhuset 

  

Arnäsgården 
Domsjö 
vårdcentral 

Örnsköldsviks 
Kyrka Polishuset Modohallen 

    

Stadshuset 

  

Tingsrätten 
Örnsköldsviks 
museum 
Umeå 
universitet 
Campus 
Örnsköldsvik 

6 skolor 

Ankaret 

Söränget 

Paradiset 
Parkskolan 
idrottshall 

 

5.7 Örnsköldsvik Central 

Det fanns tre versioner för järnvägssträckningen genom Örnsköldsvik, den 
första förordade en sträckning med enbart en station norr om staden vid 
sjukhuset och dagens Norra station, ett andra alternativ med passage genom 
Domsjöfabrikens industriområde med en station i inre hamnen likt dagens, 
det tredje alternativ som också valdes går med tunnel genom Varvsberget för 
att komma fram alldeles innan resecentrumet, för att sedan passera över 
E4an och gå vidare in i Åsberget i nordlig riktning (Lindblom & Botniabanan, 
2010). 

Örnsköldsvik Central är alltså placerat på slutningen mot Varvsberget och 
ligger i nära anslutning till inre hamnen. Det är också utformat för att avskilja 
länsbussarnas trafik med biltrafiken (Lindblom & Botniabanan, 2010; 
Örnsköldsviks kommun, 2002). I den fördjupade Översiktsplan som finns för 
inre hamnen i Örnsköldsvik nämns det att järnvägsstationens etablering 
innebär att busstationen flyttas dit, att området runt omkring bör utnyttjas 
ytterligare samt att det är fördelaktigt om fler verksamheter flyttar till det 
närliggande området.  (Örnsköldsvik kommun, 2002). 

Syftet med detaljplanen för resecentrumet i Örnsköldsvik lyder  



35 
 

”Detaljplanen avgränsar den mark som behövs för resecentrum och 
intilliggande Järnvägstorget samt anger byggnadsreglerande 
bestämmelser. Detaljplanen möjliggör byggande av kompletterande 
kommersiella lokaler.” (Örnsköldsvik kommun, 2008, s. 1) 

Från Örnsköldsvik Central finns det goda möjligheter att nå betydelsefulla 
funktioner i staden till fots och med cykel, samt att den angränsande marken 
bör utnyttjas väl för relevanta funktioner kopplat till resecentrumet närhet 
(Örnsköldsvik kommun, 2012). 

Resecentrumets byggnad är relativt hög med en viadukt över en väg för att 
nå perrongerna ovanför resecentrumets huvudbyggnad, stora delar 
byggnaden är klädd med glasväggar och arealen på Örnsköldsvik Central är 
uppmätt till ca 3 805 kvadratmeter. 

Närmast stationen beräknas 30-40 parkeringsplatser anläggas medan ett 
flertal ytterligare ytor i närheten nämns som möjliga parkeringsplatser. 
Bland annat har parkeringsplatser anlagts i nära anslutning till järnvägen 
samt avskilt från bostadsbebyggelse och övrig verksamhet som kan tänkas 
konkurrera om platserna (Örnsköldsvik kommun, 2008a). Totalt finns det 
149 parkeringsplatser, varav alla är avgiftsbelagda, 30 stycken av 
parkeringarna har motorvärmare och 3 stycken parkeringar är 
handikapparkeringar (Örnsköldsvik kommun, 2018d). 

Örnsköldsviks Central har två perronger varav huvudperrongen är 455 
meter och den sekundära 200 meter (Örnsköldsvik kommun, 2004). 

Utifrån tabell 16, framstår det att flest människor bor inom 1000 - 2000, 
2000 - 3000 och 3000 - 4000 meters zonerna från Örnsköldsvik Central, där 
alla tre har 20% eller mer av invånarna i hela cirkelns upptagningsområde. 
Totalt fångar 34 455 individer upp av alla zoner. 

Tabell 16. Befolkning i relation till Örnsköldsvik Central. 
 

Örnsköldsvik 
Central 

0 - 500 
m 

500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m 

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Andel 3 % 12 % 23 % 20 % 28 % 14 % 

Antal individer inom 
respektive zon 

910 4 242 7 873 6 912 9 534 4 984 

Ackumulerat antal 910 5 152 13 025 19 937 29 471 34 455 

Ackumulerad andel 3 % 15 % 38 % 58 % 86 % 100 % 
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Figur 14. Geografisk indelning med utgångspunkt från Örnsköldsvik Central. 

I tabell 17 finns samhällsfunktioner av vikt, nämligen tingsrätten och 
kommunhuset inom 500 meter från stationen. Detta gör även en 
eftergymnasial inrättning och en idrottsanläggning. I zonen 500 – 1000 
meter återfinns en samhällsfunktion av större vikt som centrala 
Örnsköldsvik och samhällsfunktioner av vikt som Stadshuset och polishuset. 
I den zonen finns även två skolor och en övrig funktion. Flest funktioner 
återfinns inom 1000 – 2000 meter från stationen, varav en är av större vikt, 
nämlingen Örnsköldsvik Sjukhus, det finns en samhällsfunktion av vikt vilket 
är Örnsköldsviks museum. I zonen finn också fyra skolor, två 
vårdinrättningar och två idrottsanläggningar. I övriga zoner mellan 2000 – 
5000 meter från resecentrumet återfinns flertalet skolor och några 
vårdinrättningar. 
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Tabell 17. Samhällsfunktioner inom respektive radie för Örnsköldsvik Central. 

0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m  3000 – 4000 m 4000 – 5000 m 

Kommun-
huset 

Centrum/ 
Torget 

Örnsköldsviks 
sjukhus 3 skolor 5 skolor 3 skolor 

Tingsrätten Stadshuset 
Örnsköldsviks 
museum 

Domsjö 
vårdcentral 

  

Prästbordet 
Umeå 
universitet 
Campus 
Örnsköldsvik Polishuset 4 skolor 

  

Själevads 
vårdcentral 

Paradiset, 
badhus 2 skolor 

Örnskölds-
gården 

    

Örnsköldsviks 
Kyrka Ankaret 

  

Parkskolan 
idrottshall 

Modohallen 
 

5.8 Resultatsammanfattning 

Utformningen av de olika resecentrumen varierar stort. De största 
stationerna är Umeå Östra Station och Örnsköldsvik Central med en uppmätt 
areal på 1985 m2 respektive 3805 m2 medan den minsta är Örnsköldsvik 
Norra med 44 m2.  

Det finns dock en likhet i utformningen, då alla resecentrum är byggda för att 
kunna vara nåbara för alla slags färdsätt i staden idag. Som cykel, bil, buss, 
tåg och gående. Däremot finns det en skillnad i vilka stationer som tar emot 
bussar kontinuerligt i direkt anslutning. Varken Umeå Central eller Umeå 
Östra Station ger någon möjlighet att vänta på länsbussar, dock återfinns 
dessa i inom ett nära avstånd. Det är däremot något som återfinns i både 
Örnsköldsvik Central, Örnsköldsvik Norra Station, Nordmaling resecentrum, 
Husums resecentrum och Hörnefors resecentrum. Eftersom bara 
Örnsköldsvik och Umeå har kontinuerlig trafik av lokalbussar är det dessa 
som berörs av den aspekten. Här har tre av fyra stationer en direkt visuell 
kontakt med lokalbussarna från resecentret, Umeå Central den enda som ej 
har någon lokal busstation i dess närhet  

Stället som resecentrumen är placerade på skiljer sig emellan platserna där 
Umeå Central och Örnsköldsvik Central ligger relativt nära stadens centrum. 
För deras systerstationer Umeå Östra Station och Örnsköldsvik Norra Station 
är de bägge placerade någon kilometer från centrum men med nära 
anslutning till ett sjukhus.  

När det gäller resecentrumens läge har alla en speciell lösning för de olika 
hinder och barriärer som finns i respektive stations omgivning. Hörnefors 
har löst problemet med Hörneån genom att tillåta åtkomst till tågperrongen 



38 
 

från bägge sidor av ån och därmed även en passage till resecentrumet. 
Husums resecentrum är placerat strax utanför men angränsar till ett 
idrottsområde. Umeå Östra Station ligger nära ”Blå vägen” och relativt nära 
Umeälven. Örnsköldsvik Central ligger på Varsvbergets slutning ovanför inre 
hamnen, järnvägen fortsätter sedan norrut över E4:an och in genom 
Åsberget för att därefter komma ut vid Örnsköldsvik Norra Station, placerad 
nedanför väg 352 och direkt efter tunnelmynningen. Umeå Central och 
Nordmalings resecentrum har haft mindre hinder och barriärer att ta hänsyn 
till, Umeå Central använde yta som tidigare var bangård för järnvägen och 
Nordmaling resecentrum placerades i utkanten av samhället med nära 
anslutning till E4:an. 

För Umeå och Örnsköldsvik som har två resecentrum är det lokala 
befolkningsunderlaget störst för Umeå Central respektive Örnsköldsvik 
Central. Bägge resecentrumen har också störst enskild andel befolkning i zon 
3000 – 4000 meter, vilket skiljer sig från övriga resecentrum, vars 
befolkningsunderlag återfinns närmare resecentret. Umeå Östra Station har 
störst andel i 2000 – 3000 meter medan Örnsköldsvik Norra Station har flest 
i 1000 – 2000 meter. Nordmaling, Hörnefors och Husums resecentrum 
sticker ut med att över 40% av befolkningsunderlaget återfinns i en och 
samma zon. För Husums del återfinns hela 51% av befolkningen i zonen 
1000 – 2000 meter. Hörnefors resecentrum har störst andel av 
befolkningsunderlaget nära resecentret. 19% återfinns inom 0 – 500 meter 
och ytterligare 41% i zonen 500 – 1000 meter. 

I tabell 18 går det att se hur Umeå och Örnsköldsvik korrelerar i ökning av 
andel befolkning med några procentandelar för varje zon och att dessa har 
en mer stabil ökning av befolkningen för respektive zon än övriga. Hörnefors 
och Husum sticker ut med att inneha mer än 15% i första zonen 0 – 500 
meter. Därefter sticker Hörnefors iväg och innehar totalt 60 % av dess lokala 
befolkning inom 0 – 1000 meter från resecentrumet, minst andel här har 
Umeå Central som ligger på 13%. Trenden fortsätter för Hörnefors 
resecentrum och Umeå Central om att inneha högst respektive längst andel 
ackumulerad befolkningsmängd. Det går också att se att Umeå Östra Station 
och Örnsköldsvik Central följer varandra någorlunda i ackumuleringen av 
befolkning. 
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Tabell 18. Ackumulerad andel av befolkningen som fångas upp av respektive resecentrum 
 

0 - 500 
m 

0 - 1000 
m 

0 - 2000 
m 

0 - 3000 
m 

0 - 4000 
m 

0 - 5000 
 m 

Umeå Central 5 % 13 % 34 % 58 % 82 % 100 % 

Umeå Östra Station 3 % 14 % 39 % 68 % 85 % 100 % 

Hörnefors 
Resecentrum 

19 % 60 % 87 % 92 % 95 % 100 % 

Nordmalings 
Resecentrum 

8 % 34 % 74 % 86 % 87 % 100 % 

Husum 
Resecentrum 

16 % 34 % 85 % 92 % 97 % 100 % 

Örnsköldsvik 
Norra Station 

3 % 18 % 44 % 65 % 77 % 100 % 

Örnsköldsvik 
Central 

3 % 15 % 38 % 58 % 86 % 100 % 

 

Närmast till flest antal samhällsfunktioner har Umeå Central med relativt 
jämn fördelning på i varje zon (tabell 19). Nordmalings resecentrum ligger 
här sämst till då de inte har en enda inom zonen 0 – 500 meter från dess 
resecentrum. Med inblick om att kyrkan ofta var samhällets mötespunkt förr 
i tiden är det intressant att Husums kyrka inte ligger i anslutning till övriga 
samhällsfunktioner, utan i en annan zon än de andra samhällsfunktionerna. 

Umeå Östra Station, Nordmalings resecentrum, Husum resecentrum och 
Örnsköldsvik Norra Station har alla flest samhällsfunktioner i zonen 1000 – 
2000 meter, med relativt få i innanför 1000 meters zonen. Umeå Östra har i 
och för sig både Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet 
innanför vilka båda lockar stora mängder människor kontinuerligt. Däremot 
har Nordmaling resecentrum och Husum resecentrum få samhällsfunktioner 
inom 1000 meter, flest samhällsfunktioner i dess närhet i relation till det 
totala antalet har Hörnefors. Vilket också bör ses som den mest lyckade 
stationen i relation till avståndet till andelen samhällsfunktioner på orten. 
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Tabell 19. Totala antalet samhällsfunktioner för respektive zon 
 

0 - 500 m 500 - 
1000 m 

1000 - 
2000 m 

2000 - 
3000 m  

3000 - 
4000 m 

4000 - 
5000 m 

Totalt  
0 – 5000 m 

Umeå Central 6 16 29 20 11 16 98 

Umeå Östra 
Station 

4 9 33 33 7 13 99 

Hörnefors 
Resecentrum 

2 5 5 1 0 0 13 

Nordmaling 
Resecentrum 

0 2 13 2 0 1 18 

Husum 
Resecentrum 

1 2 5 0 1 0 9 

Örnsköldsvik 
Norra Station 

1 4 17 2 4 5 33 

Örnsköldsvik 
Centralstation 

5 6 9 4 5 5 34 

 

Planerings och utformningsmässigt tillåter Örnsköldsvik Central ett enkelt 
byte mellan cykel, bil samt läns- och lokalbuss. Resecentrumet närhet till 
centrum är ytterligare en fördel jämfört mot Nordmalings resecentrum och 
Umeå Östra Station som ligger närmast efter planerings och 
utformningsmässigt. 

Med utgångspunkt från det lokala befolkningsunderlaget är placeringen av 
Hörnefors resecentrum mest optimal, då detta resecentrum når flest andel 
individer närmast resecentrumet av det totala antalet tillgängliga i 
befolkningsunderlaget för orten. 

Samhällsfunktionernas förhållande till resecentrumens på respektive plats 
är svårare att bedöma, men en viss fördel finns för Umeå Central, Hörnefors 
resecentrum och Örnsköldsvik Central som alla har relativt många 
samhällsfunktioner nära stationen. 

Det finns en viss korrelation mellan samhällsfunktioner och det lokala 
befolkningsunderlaget, detta ter sig tydligast vid de mindre orterna. 

6 DISKUSSION  

Utifrån kollektivtrafikkommittén (2003) om att människan bör sättas i fokus 
vid planeringen av nya resecentrum, samt att den fysiska planeringen har en 
avgörande roll för kollektivtrafiken. Finns det här ett samband till de 
undersökta resecentrumen, där dessa försökt att uppnå just detta. Vilka de 
får anses ha uppnått relativt väl, som bäst går det att ranka Örnsköldsvik 
Central och Hörnefors resecentrum med koppling till placering av stationen, 
avstånd till läns- respektive lokalbussar, dess befolkningsunderlag och 
närheten till omkringliggande samhällsfunktioner. Lite sämre är det för 
Nordmalings resecentrum som förvisso har bra anslutningsmöjligheter till 
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länsbussar och biltrafik men å andra sidan ligger långt från dess 
befolkningsunderlag och samhällsfunktioner. Umeå Central har nära till 
samhällsfunktioner och ett bra befolkningsunderlag men själva 
utformningen av stationen är bristfälligt då det inte möjliggör ett enkelt byte 
till läns- och lokalbussar. 

Tyvärr gick det inte att få tag i information om antalet pendlare från 
respektive ort från tågoperatörerna, vilket hade varit intressant att 
undersöka om hur det förhåller sig mellan platserna. Om det går att se ett 
samband mellan antalet resenärer och antalet invånare som respektive 
resecentrum fångar upp. Eftersom Botniabanan hade höga förväntningar på 
sig samt det ideal som ligger i tiden idag om att åka ”grönt” och kollektivt 
skulle sådan information lyft studien ytterligare.  

Resecentrumen bör med utgångspunkt från de olika 
stadsplaneringsteorierna som nämns i Pacione (2009) placeras i stadens 
absoluta centrum då det skulle möjliggöra bästa transportmöjligheter 
eftersom det är den plats som alla sammanstrålar och har lätt åtkomst till. 
Det finns en problematik att applicera en teori för en miljonstad på orter och 
städer i Norrland med en befolkning på 3 000 till 120 000 invånare. Eftersom 
det finns stora skillnader i markförutsättning, ekonomiskt, andelen berörda 
människor och att stadens storlek i sig är en avgörande för den planerings 
som utförs och behövs. Men principen bör ändå vara densamma om att 
individer enklast når den centrala punkten på orten eller i staden. Här faller 
Umeå Central bort eftersom sammanstrålningspunkten i Umeå centrum bör 
kunna anses vara navet för lokalbussarna, nämligen Vasaplan, eller torget i 
centrum, det vill säga Rådhustorget. Umeå Östra Station bör därmed ha ett 
bättre läge då både sjukhuset och universitetet ligger i en nära anslutning 
och därmed också en potentiellt bättre lokaltrafik nära resecentrumet även 
om stationen i sig inte befinner sig i stadens centrum enligt Burgess (Pacione 
2009). 

Umeå Central och Örnsköldsvik Central är å andra sidan bra placerade ifall 
man jämför till vad Lynch et al. (1990) pratar om, nämligen att de är 
placerade nära platser som lockar folk, där de ligger nära ett flertal av sådana 
platser som exempelvis skolor, stadsbibliotek och kommunhus. Däremot 
ligger de längre bort från sjukhuset, vilket nämns som en av dessa platser. 
Det är dock något som i stället deras systerstation på platsen ligger nära.  

För Örnsköldsvik och Umeå går det att se en slags kompromisslösning i 
placeringen av resecentrumen då det finns en fördel att vara nära dels 
sjukhuset och universitetet eller förtagsintensiva platser och dels stadens 
centrum och nå störst befolkningsunderlag. Istället för att välja en placering 
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går det att se ett tänk på samhällsnyttan och ge städerna två resecentrum 
som därmed också ger ett totalt större befolkningsunderlag. 

Nordmalings och Husums resecentrum har en sämre placering eftersom 
dessa ligger längre bort från de funktioner som Lynch et al. (1990) menar 
lockar människor.  

Som ovan nämnt framgår det en tydlig fokus på att få utformningen av 
resecentrumen att bli ett kombinerat transportcentra för flera 
transportmedel. Det ska gå att byta färdsätt från tåg till buss eller exempelvis 
tåg till cykel något som gör att resecentrumets roll i samhället får den som 
Gehl (2010) förespråkar, nämligen att de olika transportsätten 
sammanstrålar och tillåter miljövänliga färdsätt. Att samla resesätten till ett 
resecentrum bör även uppmuntra fler individer till resande då det finns en 
större risk att de någon gång passerar resecentrumet, som utifrån Gehl 
(2010) teori om att människor attraheras utav andra människors aktiviteter 
bör leda till att fler känner att de vill de testa på färdsättet. I och med att det 
blir enkelt att byta färdsätt, underlättar det också flexibiliteten och den 
individuella kontrollen av vardagen för individerna vid respektive 
stationsort. 

Placeringen av resecentrumen har till stor del varit beroende av järnvägens 
möjliga och icke möjliga dragning. För Husum och Hörnefors var det inte 
självklart att de skulle få ett resecentra. Inte heller att Örnsköldsvik skulle få 
två stationer var självklart i en början, där en del diskussioner gick om att 
enbart anlägga ett resecentra vid Örnsköldsvik Norra. Ett sådant beslut 
skulle utifrån denna studie få ett lägre befolkningsunderlag och hamna 
längre ifrån samhällsfunktionerna i staden, vilket då väcker diskussionen om 
resecentrets nytta för befolkningen på platsen.  

Utifrån Gehl (2010) forskning om att individer är mest benägna att gå 500 
meter i en stad vid rörelser från punkt A till B, går det att urskilja att få 
samhällsfunktioner återfinns inom 0 – 500 meter från resecentrumen, 
däremot återfinns en större majoritet av alla samhällsfunktioner inom 500 – 
1000 meter från stationen. Funktioner som dessutom är korrelerade i sin 
placering i staden bör leda till en högre befolkningsmängd i området och 
därmed öka den upplevda tryggheten enligt vad Lynch et al. (1990) menar 
att ett ökat antal individer innebär för en plats.  

Det finns även en mer specifik planering för respektive resecentrum att 
passa in för respektive orts befolkning och dess färdsätt i normala fall. 
Antalet motorvärmarplatser ger en indikation på att befolkningen till stor del 
är bilbunden vilket också nämns av Västernorrlands läns 
kollektivtrafikmyndighet. 
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I relation till studien som gjorts i Danmark om att bostaden ska placeras 
maximalt 2 kilometer från en tågstation och arbetsplatser inom 500 meter 
från en station, (SKL & Trafikverket, 2012), går det att se ett samband mellan 
Hörnefors, Nordmaling och Husum i det lokala befolkningsunderlaget medan 
det är svårare att påstå att sådant är fallet för Umeå och Örnsköldsvik. Det är 
förvisso en relativt stor andel människor som återfinns inom 2 kilometer, 
men den större majoriteten finns utanför 2 kilometersradie.  

Ifall samhällsfunktionerna i denna rapport räknas som arbetsplatser, 
stämmer det dåligt mot den danska studien som nämns i SKL och 
Trafikverkets rapport från 2012. Det är egentligen bara Umeå 
Universitetssjukhus, Örnsköldsviks sjukhus och Kommunhuset i 
Örnsköldsvik som är större arbetsplatser inom en 500 meters avstånd från 
något av resecentrumen. Det finns dock en problematik här eftersom 
arbetsplatser ej tas med i denna studie och att dessa i sin tur med stor 
sannolikhet också skulle kunna ligga nära resecentrumen. Men med 
utgångspunkt från denna studie är det svårt att finna samhällsfunktioner i en 
nära anslutning.  

Att städernas centrum eller attraktiva områden har en mindre 
befolkningsandel kan förutom det faktum att arealen är mindre för zonerna 
närmast resecentrumet bero på att marken i attraktiva områden tenderar att 
vara betydligt dyrare och därmed trycka ut bostäder till ytor som inte kräver 
samma kapital (Pacione, 2009). 

6.1 Vidare studier 

En fortsatt studie av detta skulle med fördel använda sig av någon slags 
viktning av samhällsfunktionerna och dess avstånd till resecentrumen. För 
att fram en mer kvantitativ och vägande studie mellan orterna. Likaså skulle 
en mer precis avgränsning i avstånd kunna användas tillsammans med 
eventuella analyser av väg, gång, samt cykelvägnätet relation till 
resecentrumen. Samt det skulle vara intressant att undersöka en alternativ 
placeringen av resecentrumen på ett annat håll på orten. Att till detta få tag i 
information om antalet pendlare för respektive ort skulle också göra en 
fortsatt studie mer exakt i dess antaganden om pendling för respektive 
resecentrum. 

Till samhällsfunktionerna skulle även arbetsplatser och dagligvaruhandel 
kunna adderas för att få en ytterligare aspekt och klar bild om hur området 
närmast resecentrumen ser ut och vilka möjligheter det finns att utföra 
dagliga rutiner som matvaruhandling vid resecentrumens närhet. 

Det skulle även gå att fokusera på de stationsorter som planeras för 
Norrbotniabanan. Genom att med utgångspunkt från denna studie 
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undersöka möjliga placeringar för att nå störst befolkningsunderlag med ett 
nära avstånd till samhällsfunktionerna på platsen.  

7 SAMMANFATTNING 

Studien syftade till att undersöka stationerna, dess utformning, placering, 
lokala befolkningsunderlag och vilka samhällsfunktioner som fanns i dess 
omgivning. För att utifrån detta kunna jämföra och undersöka samband och 
skillnader mellan platserna. Bakgrundsmaterialet ger en inblick om hur 
tankegångarna gick innan byggnationen och hur relationen till kollektivt 
resande såg ut som innan. Tillsammans med resultatet och de teorier som 
har använts går det dra en slutsats om att resecentrumens planering syftar 
till att uppnå en kombinerad resnod för samhällets olika transportmedel. 
Resecentrumen uppnår detta i olika nivåer men det finns en tydlig planering 
för att sammanstråla transportsätten och ge dem utrymme vid 
resecentrumet. 

Resecentrumens placering är diskutabel där en del av dem lyckats bra medan 
andra kan ses ha hamnat på en sämre placering relaterat till det 
befolkningsunderlag och närliggande samhällsfunktioner som funnits att 
tillgå.  

Samhällsfunktionerna och befolkningen i orterna tenderar att någorlunda 
korrelera med varandra, där antalet ökar i de tre första zoner från 
resecentrumet för att därefter minska eller sjunka mycket, men ligga på 
relativt lik procentuell fördelning av andelen individer. Detta till trots att 
arealen för varje cirkel ökar upptagningsområdet betydligt mer.  
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http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/ornskoldsviknorraangermanlandsgatan.4.35fde78f1504881c21fd31a.html
http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/resecentrumc.4.35fde78f1504881c21fd09a.html
http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/resecentrumc.4.35fde78f1504881c21fd09a.html
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Bilaga 1.  

1 Umeå Central Station 
Tabell över samhällsfunktionerna för Umeå Central 

0 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m  3000 - 4000 m 4000 - 5000 m 

Umeå 
Busstation 

Rådhustorget 
/ Centrum 

Norrlands 
Universitets-
sjukhus 

Sveriges 
lantbruks-
universitet Umeå flygplats 

Carlshöjds-
skolan 

Norrlands-
operan 

Umeå stads-
biblioteket 

Umeå Östra 
resecentrum Umeå Universiet 

Ersboda Folkets 
hus 

Linblommans 
skola 

Umeå 
Folkets hus Tingsrätten 

Västerbottens 
museum Aula Nordica 

Ålidhems-
biblioteket Ersängs-skolan 

Folk-
universitet
et 

Hovrätten för 
övre Norrland 

Arkitekthögskol
an 

Medicinhistoriskt 
museum 

Totalförsvarets 
forskningsinstit
ut Rosens förskola 

Umeå 
Musikskola Lantmäteriet Konsthögskolan 

Beteendevetar-
huset Grubbeskolan Sjöfruskolan 

Haga vård- 
och 
omsorgs-
boende Umevatoriet Designhögskolan Biologihuset 

Mariebergs-
skolan 

Tomtebogårds 
skola 

  

Dragonskolan 

Lärar-
utbildnings-
huset Fysikhuset Ålidhemsskolan 

Östra 
Ersbodaskolan 

Hagaskolan 
Samhällsvetar-
huset Fysiologihuset 

Ersdungens 
skola 

Biskopens 
förskola 

Midgårdsskol
an Vårdvetarhuset 

Humanistpaviljong
en 

Förskolan 
Professorn 

Förskolan 
Kragen 

Minervaskola
n Berghemsskolan Humanisthuset 

Förskolan 
Tanden 

Förskolan 
Skattelden 

Primaskolan 
Maja 
Beskowsskolan 

Kemisk-biologiskt 
centrum 

Smörets 
förskola 

Krubbans 
förskola 

Dragonens 
vård- och 
omsorgs-
boende 

Sandalidens 
skola Mit-Huset Älgens förskola 

Umeå 
Waldorfförskola 

Navet, badhus 
Tegs 
Centralskola Naturvetarhuset Sporthushallen Elofssonhallen 

Gammliahalle
n Hedlundaskolan Polishögskolan 

Backens 
trivselboende Musköten 

Stadskyrkan 
Internationella 
Engelska Skolan Teknikhuset 

Backens 
trygghetsboend
e Sjöfruhallen 

Väven 
Östermalmsskol
an 

Minervagymnasiu
m 

Bäckbacka 
vård- och 
omsorgsboende 

Umeåker 
travbana 

  

Östtegs skola Bräntbergsskolan 

Ersboda vård- 
och 
omsorgsboende 

  

Berghemsskolan Böleängsskolan 

Sjöjungfruns 
vård- och 
omsorgsboende 

Hedlundaskolan Mariehemsskolan 

Tomtebo vård- 
och 
omsorgsboende 

Förskolan 
Hedlunda Rödängsskolan   
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Förskolan 
Passaren Sofiehemsskolan 
Förskolan 
Pennan Språkskolan 

Förskolan Uven Förskolan Dungen 
Sandalens 
förskola Förskolan Gitarren 

Duvans förskola Förskolan Hoppet 
Förskolan 
Rymden Grisbacka skola 
Stengärdans 
förskola 

Karlavagnens 
förskola 

Tallkottens 
förskola 

Professorns 
förskola 

Visionens 
förskola Språkförskolan 
Tegs vård- och 
omsorgsboende Umeå ishall 
Hemgårdens 
vård- och 
omsorgsboende 

Marielunds vård- 
och 
omsorgsboende 

Berghems vård- 
och 
omsorgsboende 

  Noliahallen 

 

2 Umeå Östra 
Tabell över samhällsfunktionerna för Umeå Östra Station 
0 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m  3000 - 4000 m 4000 - 5000 m 
Norrlands 
Universitets
-sjukhus 

Umeå 
Universitet 

Rådhustorget 
/ centrum 

Umeå 
flygplats 

Total-försvarets 
forsknings-
institut 

Ersboda Folkets 
hus 

Medicin-
historiskt 
museum 

Sveriges 
lantbruks-
universitet Umeå Central 

Hovrätten för 
övre Norrland Böleängs-skolan 

Ersdungens 
skola 

Förvaltnings-
huset Aula Nordica 

Umeå stads-
biblioteket Stadshuset 

Mariebergsskola
n Ersängs-skolan 

Vårdvetar-
huset Akademiska hus Lantmäteriet Umevatoriet 

Varglyans 
förskola 

Förskolan 
Gitarren 

Förskolan 
Uven 

Arkitekt-
högskolan 

Norrlands-
operan   Älgens förskola Grisbacka skola 

Östermalms-
skolan 

Beteendevetar-
huset Tingsrätten 

Bräntbergs-
skolan 

Ängsgårdens 
förskola Grubbeskolan 

 

Biologihuset 
Umeå Folkets 
hus 

Carlshöjds-
skolan Noliahallen 

Krubbans 
förskola 

Designhög-
skolan 

Västerbottens 
museum Dragon-skolan 

 

Röbäcks-skolan 

Fysikhuset 
Ålidhems-
biblioteket 

Förskolan 
Hedlunda Rödängs-skolan 

Fysiologihuset 
Folk-
universitetet 

Förskolan 
Passaren 

Smörets 
förskola 

Humanisthuset 
Berghemsskola
n 

Förskolan 
Pennan 

Östra Ersboda-
skolan 
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Kemisk-
biologiskt 
centrum 

Förskolan 
Hoppet 

Förskolan 
Skattelden 

Bäckbacka 
vård- och 
omsorgs-
boende 

Konsthögskolan 
Förskolan 
Professorn Hagaskolan 

Ersboda vård- 
och omsorgs-
boende 

Lärar-
utbildnings-
huset 

Förskolan 
Rymden 

Hedlunda-
skolan 

 

Polishögskolan 
Förskolan 
Tanden 

Internationella 
Engelska 
Skolan 

Samhällsvetar-
huset 

Karlavagnens 
förskola 

Midgårds-
skolan 

Säkerhetshuset 
Minerva-
gymnasium Primaskolan 

Teknikhuset Minervaskolan 
Sandalens 
förskola 

Duvans förskola 
Professorns 
förskola Sjöfruskolan 

Förskolan 
Dungen 

Sofiehems-
skolan Språkskolan 

Maja 
Beskowsskolan Språkförskolan 

Stengärdans 
förskola 

Växthusets 
förskola Vasaskolan 

Tallkottens 
förskola 

Berghems vård- 
och 
omsorgsboende 

Visionens 
förskola 

Tegs 
Centralskola 

  

Ålidhems-
skolan 

Tomtebogårds 
skola 

Östtegs skola 
Umeå 
Musikskola 

Haga vård- och 
omsorgsboende 

Hemgårdens 
vård- och 
omsorgsboend
e 

Tegs vård- och 
omsorgs-
boende 

Marielunds 
vård- och 
omsorgs-
boende 

Egilhallen 

Dragonens 
vård- och 
omsorgs-
boende 

Gammliahallen 

Sjöjungfruns 
vård- och 
omsorgs-
boende 

Navet, badhus 

Tomtebo vård- 
och omsorgs-
boende 

Stadskyrkan Sjöfruhallen 

Väven Umeå ishall 

 

Vildmanna-
hallen 
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3 Örnsköldsvik Norra Station 
Tabell över samhällsfunktionerna för Örnsköldsvik Norra Station 

0 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 2000 m 2000 - 3000 m  3000 - 4000 m 4000 - 5000 m 
Örnsköldsviks 
sjukhus Nolaskolan 

Torget 
/Centrum Skärpeskolan Hållängetskolan Alneskolan 

 

Örnskölds-
skolan Kommunhuset Sörlidenskolan Järvedsskolan 

Genebackens 
förskola 

Ankaret 
Hälsocentral Polishuset 

  

Arnäsgården Geneskolan 
Örnskölds-
gården Stadshuset Modohallen, ishall Själevadskolan 
Örnsköldsviks 
Kyrka Tingsrätten 

  

Sundskolan 

  

Örnsköldsviks 
museum 

Domsjö 
vårdcentral 

Umeå universitet 
Campus 
Örnsköldsvik 

  

Höglandsskolan 

Höglidenskolan 
Kroksta dagliga 
verksamhet 

Parkskolan 

Ängetskolan 

Örnsköldsskolan 

Söränget 

Paradiset 
Parkskolan 
idrotthall 

4 Örnsköldsvik Central 
Tabell över samhällsfunktionerna för Örnsköldsvik Centra 

0 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 2000 m 
2000 - 3000 
m  3000 - 4000 m 

4000 - 5000 
m 

Kommunhuset 
Centrum/ 
Torget 

Örnsköldsviks 
sjukhus Geneskolan 

Genebackens 
förskola Alneskolan 

Tingsrätten Stadshuset 
Örnsköldsviks 
Museum Söränget 

Höglands-
skolan Skärpeskolan 

Umeå universitet 
Campus Örnsköldsvik Polishuset Höglidenskolan Ängetskolan Järveds-skolan 

Själevads-
skolan 

Paradiset, badhus Nolaskolan Hållänget-skolan 
Domsjö 
vårdcentral 

Kroksta dagliga 
verksamhet Prästbordet 

  

Örnskölds-
skolan Parkskolan 

  

Sundskolan 
Själevads 
vårdcentral 

Örnsköldsviks 
Kyrka Sörlidenskolan 

    

Ankaret 
Hälsocentral 
Örnskölds-
gården 
Parkskolan 
idrottshall 
Modohallen, 
ishall 

 


