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1. INLEDNING 

Sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur och samhällsutveck-
ling har varit föremål för många studier (Stough m.fl., 2002). Gemensamt för 
dessa studier är att effekterna av investeringarna observerats antingen under 
själva konstruktionsperioden eller efter investeringens färdigställande. Studier 
av konstruktionsperioden har framförallt varit inriktade mot ekonomiska ef-
fekter av själva byggnationen. Studier som behandlar perioden efter invester-
ingens färdigställande har däremot berört en rad olika effekter såsom ekono-
misk tillväxt, sysselsättning, näringsliv och befolkningsutveckling. Kunskapen 
om anpassningar till investeringar före färdigställandet är däremot begränsad. 
Eftersom planering och konstruktion av infrastruktur är en utdragen process 
har hushåll och individer gott om tid att agera innan färdigställandet. Heck-
scher (1907) visade att människor anpassade sig till utbyggnaden av järnvägens 
stambanor genom att flytta till stationsorterna redan innan järnvägarna var 
färdigställda.  
 
Däremot finns ingen kunskap om geografin i förväntningarna. Förväntning-
arna kan exempelvis vara höga i närheten av den blivande infrastrukturen, 
men vara i det närmaste obefintliga längre bort. Längs en järnvägslinje kan 
dessutom förväntningarna variera mellan olika delar av banan. Förväntningar-
na kan ge en indikation om volymen och inriktningen på det framtida resan-
det. Även kunskapen om när i tiden förväntningar uppkommer är bristfällig. I 
denna avhandling analyseras framförallt förväntningarnas geografiska variation 
på Botniabanan, men även om dessa förändras över tid. 

1.1 Förväntningar 

Gemensamt för järnvägsinvesteringar och andra infrastrukturprojekt är att 
motiven grundas på förväntningar om regional utveckling i vid bemärkelse. 
En förväntning är en bedömning av framtiden som anses vara sannolik. En 
bedömning kan exempelvis grunda sig på erfarenheter från tidigare invester-
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ingar och olika typer av utredningar. Olika aktörer har skilda förväntningar, 
såväl positiva som negativa, på en investerings effekter.  
 
Bland aktörerna återfinns politiker på olika nivåer. Politiker på riksplanet har 
en betydelsefull roll eftersom de beslutar om vilka projekt som ska genomfö-
ras och hur de ska finansieras. Även politiker på regional och lokal nivå kan 
vara viktiga aktörer bland annat genom att de kan vara pådrivande gentemot 
rikspolitiker och argumentera för att få investeringar genomförda (Carlsson, 
2001). Vid sidan av de folkvalda politikerna finns även beslutsfattare på myn-
digheter som har förväntningar utifrån sin verksamhet. I ett järnvägssamman-
hang är Banverket den mest centrala av dessa aktörer. Även Boverket som an-
svarar för samhällsplaneringen på nationell nivå påverkar inriktningen på tra-
fikplaneringen. Boverkets förväntningar om att orter ska samverka med hjälp 
av kollektiva färdmedel fick stort genomslag i planeringen av Botniabanan 
(Boverket, 1994). Dessutom finns aktörer på en överstatlig nivå som framför-
allt arbetar inom ramen för EU. Bland dem finns förväntningar om att inve-
steringar i transportinfrastruktur ska utjämna olikheter i utvecklingsnivån 
mellan regionerna i EU (Nyström, 2003).  
 
På det lokala planet återspeglas förväntningarna i debatten kring lokala frågor. 
Dessa förväntningar ger avtryck i sammanträdesprotokoll och plandokument, 
men även i media i form av nyhetsrapportering och debattinlägg. Media är 
också självständiga aktörer bland annat genom att tidningarnas ledarsidor tar 
ställning i aktuella frågor. Genom media kan även olika intressegrupper och 
andra föreningar göra sina röster hörda. Under planeringen av Botniabanan 
har exempelvis ornitologer och byaföreningar arbetat aktivt för att påverka 
sträckningen av banan.  
 
Förväntningarna på Botniabanan skiljer sig åt mellan olika delar av näringsli-
vet. Vissa företag är inblandade i byggandet eller driften av järnvägen och har 
därför stora förväntningar på bygget. Andra företag kan ha förväntningar på 
att företagets konkurrenssituation på längre sikt ska förbättras. Ytterligare 
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andra företag kanske inte har några förväntningar överhuvudtaget eftersom de 
inte tror att Botniabanan kommer att ge några större effekter.  
 
Privatpersoner har förväntningar på i vilken omfattning och för vilka ärenden 
de kommer att använda banan. Deras användning av banan är avgörande för 
persontrafikens utveckling. I denna avhandling kommer därför stor vikt att 
fästas vid privatpersonernas förväntningar.  

1.2 Tidsperspektiv 

Effekter av investeringar i transportinfrastruktur har olika lång varaktighet och 
uppkommer vid olika tidpunkter. Exakt när de första effekterna av en stor 
transportinfrastrukturinvestering uppkommer är inte klarlagt. Däremot står 
det klart att vissa effekter uppkommer före trafikstarten. Både hushåll och fö-
retag har tid att anpassa sig till den kommande trafiksituationen eftersom det 
ofta är en process på flera år från beslut till färdigställande (Lundqvist och 
Snickars, 2001). Efterfrågan på byggnadsmaterial och arbetskraft under kon-
struktionsperioden är ett exempel på en effekt som inträffar före trafikstarten. 
De regionala effekterna av denna efterfrågan beror på hur stor del av investe-
ringen som upphandlas lokalt, vilket enligt Lindgren (1997) förklaras av regio-
nens näringsstruktur, kapaciteten hos det lokala näringslivet och investering-
ens karaktär. Effekterna av konstruktionsperioden kan visserligen vara stora, 
men avklingar snabbt när byggnationen är slutförd.  
 
De kortsiktiga resbesluten visar sig direkt efter trafikstarten. Då tar de potenti-
ella resenärerna ställning till om de ska åka tåg eller ej till olika destinationer. 
På kort sikt påverkas varken boende eller arbetsplats av den nya transportin-
vesteringen (Johansson m.fl., 1996; Forslund och Karlsson, 1991). Transport-
investeringen innebär att ett nytt transportmedel har blivit tillgängligt som kan 
användas om det passar in i resenärernas dagliga resemönster.  
 
På medellång sikt sker en anpassning till den nya transportinvesteringen 
genom strukturella rörlighetsbeslut. (Johansson m.fl., 1996). Vid en järnvägs-
investering är det exempelvis tänkbart att delar av befolkningen flyttar 
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närmare stationerna. Eftersom den långsiktiga regionala anpassningen ännu 
inte är slutförd kan det dock finnas få lämpliga bostäder i närheten av 
järnvägsstationerna att flytta till eftersom framtida bostadsområden ännu 
befinner sig på planeringsstadiet.  
 
Anpassningen till de nya förutsättningarna som uppkommer efter trafikstart 
tar olika lång tid. Det kan ta upp till 25 år innan uppförandet av nya bostads-
områden och andra långsiktiga regionala anpassningar är genomförda. Det-
samma gäller för lokaliseringen av företag även om det kan gå snabbare för 
vissa enskilda företag (Johansson m.fl., 1996). Omlokalisering av företag är en 
trög process där det gäller att finna såväl det rätta tillfället som den rätta loka-
liseringspunkten. Även om en företagare anser att en omlokalisering för att 
kunna dra nytta av den nya transportinvesteringen skulle vara önskvärd är det 
oftast inte möjligt att flytta verksamheten på grund av att stora investeringar 
redan genomförts på andra platser. Dessa investeringar skulle vara bortkastade 
om verksamheten genast flyttades. Först när nyttan av en företagsinvestering 
ebbat ut och det är dags för nästa investeringsomgång öppnas en möjlighet 
för företaget att omlokalisera. Företag är dock en heterogen grupp med 
mycket skilda förutsättningar. För vissa storföretag är det exempelvis möjligt 
att lämna en nyuppförd fabrik för att flytta verksamheten till en annan lokali-
sering (Forslund och Karlsson, 1991).  
 
Avhandlingens undersökningsperiod omfattar åren 1994-2001, dvs. flera år 
före järnvägens färdigställande. Under denna period inträffar flera händelser 
som kan påverka allmänhetens förväntningar på Botniabanan. Några sådana 
händelser är riksdagens beslut att banan ska byggas och själva byggstarten. 
Dessa händelser är betydelsefulla för att de ger ett intryck av att projektet 
verkligen kommer att genomföras.  Därmed är det upp till varje enskild indi-
vid att förhålla sig till projektet. Ett förhållningssätt är att banan inte kommer 
att betyda något för dem, och då behöver de inte agera överhuvudtaget. De 
som tror att de kommer att kunna dra nytta av banan kan däremot börja agera 
utifrån detta. Exempelvis kan de som planerar att flytta ha den blivande banan 
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i åtanke. Även de som söker arbete kan anpassa sitt sökande till de pend-
lingsmöjligheter som uppkommer när banan står färdig.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med Botniabanan som studieobjekt är det möjligt att studera förväntningar på 
en stor infrastrukturinvestering och hur dessa varierar geografiskt. Studier av 
förväntningar ger en indikation om volymen och inriktningen på det framtida 
resandet. I huvudsak kommer denna avhandling att handla om persontrafiken 
på den blivande Botniabanan, medan eventuella effekter av godstrafiken en-
bart berörs indirekt. Avhandlingens syfte är att analysera dels effekter på fas-
tighetsmarknaden av förväntningarna på Botniabanan, dels förväntningar på 
framtida resande på banan. Dessutom kommer de visioner som arbetats fram 
av politiker och tjänstemän och som genomsyrar de olika plandokumenten att 
redovisas som en relief till de övriga aktörernas förväntningar. Syftet har upp-
fyllts genom att besvara ett antal frågeställningar.  
 
Frågeställning 1: Hur påverkas fastighetspriserna av förväntningarna på 
Botniabanan?  

Förväntningar på den regionala utvecklingen påverkar prisutvecklingen på 
fastighetsmarknaden. Fastighetspriserna är därför en indikator på vilka områ-
den som anses bli mer, alternativt mindre, attraktiva. Ett rimligt antagande är 
att fastighetspriset kommer att öka vid järnvägsstationerna om marknaden be-
dömer att områdets attraktivitet kommer att öka efter järnvägens tillkomst. 
Om fastighetspriserna stiger mer runt stationer på större orter är det en indi-
kation på att förväntningarna på regional utveckling är större där. Motsvaran-
de gäller även för sjunkande priser som är en indikation på att utvecklingen 
kommer att försämras som en följd av banans tillkomst.  
 
Frågeställning 2: Hur skiljer sig förväntningarna på regional utveckling och 
resande åt mellan boende på olika orter och personer med olika 
individegenskaper? 
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I likhet med stigande fastighetspriser är ökat resande en indikator på regional 
utveckling. I de flesta fall har resandet i sig inget egenvärde utan ska ses i ett 
sammanhang. Resenärerna är på väg till exempelvis en arbetsplats, utbildning, 
släkt och vänner, eller något kulturellt evenemang. Om många uppger att de 
har förväntningar på ett omfattande resande är det en indikation på att banan 
kan fungera som ett verktyg för regional utveckling. 
 
Det finns en rad individegenskaper som kan förklara förväntningarnas varia-
tion. Ålder, kön och utbildningsnivå är några exempel på sådana individfakto-
rer. En annan betydelsefull faktor är om personen i fråga bor nära eller långt 
bort från en av de planerade stationerna.  
 
Frågeställning 3: Hur bedömer boende i området att deras framtida arbetsresor 
kommer att påverkas av Botniabanan och tågtrafikens utformning. 

Botniabanans betydelse för arbetsresor har analyserats mer ingående eftersom 
matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande är ett av de viktigaste 
motiven för att bygga banan. Förutsättningen för att denna matchning ska 
förbättras är att befolkningen i området i hög utsträckning kommer att börja 
arbetspendla med tåg. I avhandlingen analyseras hur antalet tågpendlare på-
verkas av färdmedelsattribut som exempelvis restid och turtäthet. Det under-
söks även om förväntningarna på arbetsresor skiljer sig mellan de olika kom-
munerna.  

1.4 Undersökningsområden, metoder och datamaterial 

Frågeställningarna besvaras genom resultat från flera delundersökningar. 
Undersökningsområdena skiljer sig åt mellan de olika delundersökningarna (se 
figur 1.1). Fastighetspriserna har studerats genom att jämföra fastighetspriser 
under åren 1994 till 2001 och analysera dem kvantitativt med regressionsana-
lys. Datamaterialet består av fastighetsdata från Lantmäteriverket. Dessa fas-
tighetsdata innehåller samtliga försålda fastigheter i Umeå-, Nordmalings- och 
Örnsköldsviks kommuner under perioden 1/1 1994 – 21/9 2001. Framförallt 
studeras fastigheterna i en korridor utefter Botniabanan. Mer detaljerade upp-
gifter kring fastighetsdata redovisas i kapitel fyra. 
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Förväntningar på regional utveckling och resande med Botniabanan analyseras 
med två enkätundersökningar. I den ena enkäten (enkätundersökning 1) kart-
läggs resandet i nuläget mellan Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. Dess-
utom analyseras hur ofta och för vilka ärenden som befolkningen i de kom-
munerna tror att de kommer att använda Botniabanan. Förutom detta stude-
ras betydelsen av olika färdmedelsattribut med en Stated - Preference – under-
sökning (SP-undersökning). I SP-undersökningen målas ett scenario upp där 
svarspersonerna erbjuds ett arbete som innebär att de måste börja arbets-
pendla om de accepterar erbjudandet. Svarspersonernas uppgift är att ange 
sannolikheten för att acceptera arbetserbjudandet mot bakgrund av olika nivå-
er på restid, reskostnad, turtäthet och servicenivå. En mer detaljerad beskriv-
ning av undersökningen återfinns i kapitel sex. De avgivna svaren i SP-under-
ökningen sätts även i relation till svarspersonernas individegenskaper, tidigare 
resvanor och var de bor. 
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Figur 1.1:  Avhandlingens undersökningsområden. 

 
Förutom redan nämnda kommuner omfattar den andra enkätundersökningen 
även Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Bjurholm, dvs. Umeås kranskommu-
ner. I enkätundersökning två anger svarspersonerna sina förväntningar på 
banan för sin egen del, och vad de förväntar sig att banan kommer att betyda 
för den regionala utvecklingen.  
 
Med dessa olika metoder har flera tidsperspektiv och olika effekter av Botnia-
banan berörts. I enkätstudierna ges framförallt en bild av privatpersoners 
kortsiktiga beslut. Svarspersonerna tillfrågas bland annat hur ofta de tror att de 
kommer att resa med tåget för att uträtta ett visst ärende. Sannolikt grundas 
deras svar på en extrapolering från den nuvarande situationen och något en-
staka år in i framtiden. På kort sikt tänker de flesta svarspersonerna inte för-
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ändra tillvaron på något mer dramatiskt sätt som att exempelvis flytta eller 
byta arbete. I SP-studien tvingas däremot svarspersonerna att ta ställning till 
huruvida de kan tänka sig att byta arbete och börja arbetspendla till en annan 
ort, vilket är en typ av anpassning som sker på medellång sikt. Fastighetspri-
sernas variation speglar marknadens bedömning av orternas utveckling på lång 
sikt. Dock kan det finnas ett inslag av kortsiktighet i form av spekulation.  
 
Beskrivningen av politikers och offentliga tjänstemäns förväntningar på Bot-
niabanan baseras på kommunernas och länsstyrelsernas planeringsdokument 
samt i motiveringen av besluten att bygga Botniabanan och dess stationer.  
 
Redogörelsen av Botniabaneprojektet omfattar även kommuner som inte 
genomkorsas av banan. Dessa kommuner är belägna söder om Botniabanans 
sydligaste punkt. Där pågår och planeras flera järnvägsprojekt som är viktiga 
för Botniabanans anslutning söderut mot Stockholm. Dessutom utgör de en 
betydande del av banans passagerarunderlag.  

1.5 Avhandlingens disposition 

I kapitel två redovisas förväntningarna, förutsättningarna och planeringen för 
Botniabanan. Förväntningarna hos olika aktörer redovisas genom att redogöra 
för processen som ledde fram till beslutet att påbörja byggnationen av banan. 
Förutsättningarna för banan behandlas i form av befolkningsunderlag, när-
ingslivets inriktning och pendlingens omfattning i nuläget. Till förutsättning-
arna hör även hur man inom den lokala och regionala planeringen mer i detalj 
tänkt sig använda banan.  
 
Kapitel tre utgörs av genomgång av olika teorier som förklarar varför trans-
portbehov uppstår, och hur transportinvesteringar kan vara ett medel att 
uppnå regional utveckling. Till detta hör även hur transportinvesteringar på-
verkar fastighetspriserna. I kapitlet sammanfattas även resultaten av tidigare 
studier av järnvägars effekter på resande och regional utveckling. Kapitlet 
rymmer också ett avsnitt om beteende vid olika typer av resande. Det handlar 
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om i vilken utsträckning intentioner och förväntningar omsätts i faktisk 
handling. 
 
I det fjärde kapitlet redovisas resultaten från fastighetsprisundersökningen. 
Kapitlet syftar således till att besvara frågeställning 1. 
  
I kapitel fem och sex redovisas resultaten av enkätundersökningarna. Kapitel 
fem behandlar frågeställning 2 om förväntningar på regional utveckling och 
resande. Det följande kapitlet besvarar frågeställning 3, och handlar följaktli-
gen om betydelsen av färdmedels- och individattribut, för arbetsresor. Av-
handlingens slutsatser redovisas i kapitel sju. 
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2. FÖRVÄNTNINGAR, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANE-
RING AV BOTNIABANAN 

I detta kapitel beskrivs processen från idéstadiet fram till det slutgiltiga beslu-
tet om dragningen av Botniabanan. Beskrivningen visar att det ligger en lång 
rad olika aktörer bakom beslutet att bygga banan. Av denna beskrivning fram-
kommer även de skilda förväntningar som olika aktörer har haft på banan. 
Aktörerna har verkat på olika geografiska nivåer från den europeiska till den 
lokala. De har haft olika roller beroende på var i planeringsprocessen de 
kommit in. Exempelvis har kommunernas företrädare växlat från att ha haft 
rollen som lobbyister gentemot riksdagen till att fastställa Botniabanans drag-
ning genom hemkommunen. Centralt i planeringsprocessen har varit att an-
passa dragningen av Botniabanan till de speciella förutsättningarna i området. 
Planeringens huvudsakliga syfte är dock att vara framåtsyftande och aktivt på-
verka förutsättningarna för järnvägstrafiken.  
 
Järnvägstrafikens förutsättningar att vara effektiv påverkas av sysselsättning, 
bosättnings- och pendlingsmönster samt näringsliv. Kapitlet innehåller därför 
även en beskrivning av dessa aspekter i området genom vilket Botniabanans 
sträckning är planerad. Beskrivningen inkluderar även närområdet söderut där 
Ådalsbanan sammanbinder Botniabanans sydspets med Sundsvall.  

2.1 Motiven för byggandet av Botniabanan  

Detta avsnitt utgör en sammanfattning av motiven bakom Botniabanan såsom 
de presenteras i olika utredningsmaterial. I de efterföljande avsnitten beskrivs 
tillblivelsen av Botnibanan från idéstadie fram till dess att byggnationen på-
börjats. Botniabaneprojektet omfattar nybyggnation av en 19 mil lång enkel-
spårig järnväg som förbinder Umeå med Nyland (se figur 2.1). I Umeå kom-
mer en station att lokaliseras till den nuvarande centralstationen och en ytterli-
gare station, Umeå Ö, att anläggas i anslutning till sjukhuset och universitetet. 
Även Örnsköldsvik kommer att få två stationer som är lokaliserade till cent-
rums utkant samt vid sjukhuset. Övriga stationer längs Botniabanan är 
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Husum, Nordmaling och Hörnefors. Utanför själva Botniabaneprojektet 
kommer även Ådalsbanan mellan Nyland och Sundsvall att upprustas. Detta 
banavsnitt är i vissa delar undermåligt, och utan upprustning av Ådalsbanan 
skulle flera av de förväntade fördelarna med Botniabanan gå förlorade. Resti-
derna för persontrafiken till exempelvis Stockholm skulle bli betydligt längre. 
Godstrafiken skulle tvingas att köra med kortare tåg som en följd av alltför låg 
bärighet och tvära stigningar (SOU 1996:95). 
 

 
Figur 2.1: Botniabanan och det svenska järnvägsnätet. 
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Kortare restid för gods- och persontransporter 

Genom Botniabanans tillkomst får stationsorterna efter banan mer direkt 
kontakt med det europeiska nätet. Innan Botniabanan är färdigbyggd är Umeå 
och Örnsköldsvik anslutna till järnvägsnätet via tvärbanor till Norra stamba-
nan genom övre Norrland, vilket försvårar för järnvägen att konkurrera med 
landsvägstransporter. Fördelen för de norrländska företagen är att de på detta 
vis får tillgång till ett relativt snabbt transportmedel för godstransporter mot 
kontinenten. Järnvägsutbyggnaden kan därför ses som en förbättring och ut-
vidgning av nuvarande järnvägsnät. Den norrländska näringsstrukturen med 
stora inslag av tunga och långväga transporter från skogs- och gruvnäringen 
anses särskilt lämpliga för tågtransport (Banverket, 2001; Länsstyrelsen, 1998a; 
Lansstyrelsen, 1999).  

Ökad kapacitet och minskad sårbarhet 

Störningarna i tågtrafiken på stambanan brukar tillskrivas banans tidvis hårda 
belastning. Botniabanan är tänkt att avlasta stambanan genom att de fullastade 
södergående godstågen nyttjar Botniabanan, och de tomma norrgående tågen 
använder den gamla stambanan. Undantag ska göras för tåg med farligt gods 
som även fortsättningsvis kommer att köras på stambanan i båda riktningarna 
eftersom den sträcker sig genom mer glest befolkade områden. Genom detta 
förfarande bildar alltså Botniabanan och stambanan genom övre Norrland ett 
dubbelspår. Förutom att järnvägstrafiken flyter smidigare medför också dub-
belspåret att systemet blir mindre sårbart. Om ett urspårat tåg skulle blockera 
trafiken på Botniabanan finns möjligheten att omdirigera trafiken till stamba-
nan (Banverket, 2001). 
 
På lång sikt finns även förhoppningar om att stora godsvolymer från nord-
västra Ryssland ska transporteras på Botniabanan. Även om Norrbotniabanan 
mellan Umeå och Haparanda byggs kvarstår dock problematiken med brist-
fälliga järnvägsförbindelser mellan Finland och Ryssland (SOU, 1996:95).  
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Regionförstoring 

Enligt förespråkarna för Botniabanan är en av de stora fördelarna med banan 
de ökade samspelsmöjligheterna mellan i första hand Botniabanans stations-
orter. I marknadsföringen av banan framhålls det att boende i regionen får 
tillgång till ett utbud som kan liknas vid en storstads, samtidigt som kvalité-
erna hos de små- och medelstora orterna kan tas tillvara. Det är tillgänglighe-
ten till service, utbildning, arbetsplatser och rekreation som ökar och därmed 
bli mer likt storstadens utbud. När det gäller arbetsmarknaden betonas vikten 
av orternas komplementära näringsstrukturer. Ett exempel är dominansen av 
industri i Örnsköldsvik och den offentliga sektorns stora betydelse för syssel-
sättningen i Umeå. I detta finns också en könsdimension genom att industrin i 
huvudsak anställer män och den offentliga sektorn domineras av kvinnor 
(Banverket, 2001). Från arbetsgivarnas horisont ökar tillgängligheten till kom-
petent arbetskraft. I en tid då yrkeslivet blir alltmer specialiserat ökar svårig-
heten att rekrytera personal. Eftersom människor i allmänhet är trögrörliga 
och inte gärna flyttar till arbete på en annan ort försvåras rekryteringen. Botni-
abanan kan därför underlätta rekryteringen genom förbättrade möjligheter att 
arbetspendla över större avstånd (SOU, 1996:95). 

Förbättrad miljö 

I motivbilden för Botniabanan är miljöaspekten viktig. Sänkta kostnader, 
högre kapacitet och mindre störningskänslighet ska göra det möjligt för järn-
vägen att behålla de nuvarande godsvolymerna och vinna marknadsandelar 
från lastbil och sjöfart samt konkurrera framgångsrikt om framtida volymer. 
Enligt Banverket (2001) är en försiktig bedömning att ungefär 1,5 miljoner 
nettoton kommer att överflyttas från andra trafikslag till järnväg, vilket kan 
jämföras med att det fraktas ungefär 15 miljoner nettoton på malmbanan 
mellan Kiruna och Narvik. Eftersom järnvägen är mer energieffektiv kan 
miljövinster göras genom överflyttning av gods till järnväg. Ytterligare 
miljövinster kan skapas genom att fler personer kan ställa bilen hemma och ta 
tåget istället. Överföringen av trafik till järnväg medför dessutom att 
olycksrisken minskar på vägarna (Banverket, 1991).  
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2.2 Planeringsprocessen 

Från idén att bygga en järnväg fram till att den färdigställs är det en lång pro-
cess. Redan under 1910-talet väcktes tanken på en förlängning av Ostkustba-
nan. Därefter har det under årens lopp producerats flera utredningar om en 
kustjärnväg. Under tidigt 1980-tal engagerade sig länsstyrelserna i Norrlands-
länen i järnvägsfrågan. De anlitade konsulten Stellan Lundberg som gjorde ett 
antal utredningar om behovet av en Botniabana. Argumenten för banan 
handlade om att stambanan var undermålig och regionförstoring för att knyta 
samman orterna längs norrlandskusten. I detta skede etablerades även ett 
samarbete med forskare vid Umeå universitet för att ytterligare vässa argu-
menten. Bildandet av Botniabanegruppen, som bestod av representanter för 
kommuner och näringsliv i Västerbotten och Västernorrland, år 1989 utgjorde 
dock startpunkten för den process som ledde fram till beslutet att bygga Bot-
niabanan (Andersson-Skog, 2001).  

2.2.1 Vägen till byggbeslutet 

Botniabanegruppen genomförde en idéstudie som visade på en samhällseko-
nomisk lönsamhet för projektet (Andersson, 2004). Idéstudien innehöll bland 
annat enklare analyser av behov och trafikunderlag. Det handlade inte om att i 
detalj besluta om antalet tågavgångar, utan att mer översiktligt bedöma trafik-
underlaget. Bedömningen var att det fanns en efterfrågan på både person- och 
godstrafik Banverkets roll i detta skede var att bedöma huruvida projektet 
passade in i stomnätsplanen och var samhällsekonomiskt lönsam. Enligt 
Banverket (1991) saknades ekonomiska möjligheter att ta med banan i 
stomnätsplanen, även om projektet kunde vara intressant ur en sam-
hällsekonomisk synvinkel. Resultatet blev att projektet skulle utredas vidare 
inom Banverkets regi.  
 
I den av Banverket utförda förstudien studerades effekterna av olika järnvägs-
sträckningar med avseende på miljöpåverkan, funktion, och ekonomi. Analy-
serna var fortfarande översiktliga och syftade till att finna ett antal korridorer 
som var värda att studera närmare. Förstudiens slutsats var att Botniabanan 
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bedömdes vara av så stor samhällsekonomisk betydelse att den borde tas med 
bland de projekt som skulle prövas i den följande planeringsomgången för pe-
rioden 1994 – 2003 (Banverket, 1991).  
 
Banverket var alltså positivt inställda till projektet, men för en satsning av 
Botniabanans storlek krävdes ett riksdagsbeslut om finansiering. I detta sam-
manhang var tillsättandet av två offentliga utredningar avgörande för den fort-
satta händelseutvecklingen. Först kom utredningen om Botniabanan som hade 
i uppdrag att utreda projektets samhällsekonomiska konsekvenser, de före-
tagsekonomiska förutsättningarna för att bedriva tågtrafik på banan samt om 
tillräckliga garantier fanns för godstrafikens omfattning på sträckan Örn-
sköldsvik – Husum (SOU 1996:95). Den andra utredningen genomfördes av 
kommunikationskommittén (KomKom) och hade till uppdrag att utarbeta en 
nationell plan för kommunikationerna i Sverige (SOU 1997:35). KomKom 
skulle dock inte ta ställning till Botniabanan eftersom den utreddes i särskild 
ordning. Däremot skulle utredningens förslag till transportpolitiska mål visa 
sig vara betydelsefulla för Botniabaneprojektet. Målen var positiv regional ut-
veckling, god miljö, tillgängligt transportsystem, säker trafik samt ökad välfärd, 
sysselsättning och konkurrenskraft. Framförallt kom Botniabanegruppen och 
andra förespråkare för banan att ta fasta på målen om en positiv regional ut-
veckling och god miljö.  
 
Anledningen till att de målen lyftes fram var att botniabaneutredningen (SOU 
1996:95) visade på en betydligt sämre samhällsekonomisk lönsamhet än de 
föregående utredningarna. Botniabanegruppens taktik i detta läge var att 
argumentera för att de nya kalkylerna var felaktiga. Argumentationslinjen gick 
ut på att tillräcklig hänsyn inte tagits till banans förväntade dynamiska effekter, 
och att andra kalkylmetoder tillämpats på Botniabanan än på andra jämförbara 
projekt. Dessa argument framfördes genom debattinlägg i media, men också 
genom direktkontakt med ansvariga ministrar och riksdagsmän. Kritiken av 
utredningens kalkylmetoder fick stöd av Banverket. Anledningen var att de 
nya metoderna indirekt utgjorde ett underkännande av Banverkets metoder 
och kompetens (Andersson, 2004). Botniabanegruppen vann en delseger när 
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regeringen beslutade att en förhandlingsman skulle tillsättas för att undersöka 
om det var möjligt att finna en lösning av finansieringen till Botniabanan. 
Framförallt gällde det att finna en lösning där även lokala och regionala parter 
deltog i finansieringen (Kommunikationsdepartementet, 1996). 
 
Trots denna delseger fanns fortfarande en oro hos Botniabanegruppen att 
projektet inte skulle genomföras. Eftersom botniabaneutredningen ifrågasatte 
projektets samhällsekonomiska nytta flyttades tyngdpunkten i argumentatio-
nen från samhällsekonomi till regional utveckling och miljö. Den nya argu-
mentationslinjen var därmed i samklang med KomKom:s transportpolitiska 
mål. Andersson (2004) menade att fokus därmed flyttades från trafik- till regi-
onalpolitik, en förskjutning som dessutom passade väl in i den politiska dag-
ordningen och parlamentariska situationen i slutet av 1990-talet. Vid denna 
tidpunkt hade nämligen flera utredningar presenterats i samband med reger-
ingens regionalpolitiska proposition (Näringsdepartementet, 1997). Regional-
politik och miljö var dessutom viktiga frågor för Centerpartiet som utgjorde 
en del av regeringens parlamentariska underlag. Botniabanan var åtminstone 
ur ett realpolitiskt hänseende ett utmärkt projekt. Det ansågs vara bra både för 
miljön och för den regionala utvecklingen.   
 
Boverket var en annan statlig aktör som blev en betydelsefull förespråkare för 
Botniabanan. Visserligen är inte Boverket något trafikverk, men en betydelse-
full remissinstans med kontakter in i regeringen. Enligt Boverkets (1994) 
vision för Sverige år 2009 betonades betydelsen av snabba spårbundna trans-
porter. Poängen var att snabba transporter kan sammanbinda åtskilda arbets-
marknadsregioner med varandra. Botniabanan ansågs vara särskilt väl lämpad 
för detta ändamål eftersom stationsorterna låg på lagom avstånd från var-
andra. Det kan tilläggas att en av de externa konsulterna bakom visionen var 
Stellan Lundberg.  
 
I slutet av år 1997 fick förhandlingsmannen till stånd ett avtal mellan staten 
och berörda kommuner och landsting om formerna för Botniabanans utbygg-
nad och finansiering. I avtalet fastslogs bland annat att kommunerna skulle stå 
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för kostnaderna för uppförandet av resecentra. Dessutom förband sig länstra-
fikbolagen att under en 15-årsperiod bedriva regional tågtrafik på banan. En-
ligt avtalet ansvarade ett nybildat bolag, Botniabanan AB, för att Botniabanan 
skulle byggas i enlighet med planerna. Bolaget ägs gemensamt av staten och de 
berörda kommunerna (Näringsdepartementet, 1997). 

2.2.2 Från byggbeslut till genomförande 

När beslutet att bygga banan fattats av riksdagen återgick frågan till Banverket 
som fortsatte planeringen av järnvägens dragning. I denna järnvägsutredning 
genomfördes en fördjupad och mer detaljerad utvärdering av olika korridor-
alternativ för att finna de lämpligaste. Av initialt totalt 26 alternativa drag-
ningar på sträckan Umeå-Nordmaling kvarstod i järnvägsutredningen fyra al-
ternativ. Liknande järnvägsutredningar genomfördes på samtliga delsträckor. I 
järnvägsutredningarna gjordes en samlad bedömning av alternativens funk-
tion, betydelse för samhällsplanering och ekonomi Dessutom genomfördes 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av de olika alternativen (Banverket, 
1999). En MKB ska utgöra ett beslutsunderlag som gör det möjligt att ur 
miljösynpunkt fatta korrekta beslut. I beskrivningen ska miljöeffekterna av 
olika alternativ redovisas så att olika miljöstörningar kan vägas mot varandra 
(Westerlund, 1992). Järnvägsutredningen gick på remiss till kommuner, läns-
styrelser, intresseorganisationer, trafikutövare och andra intressenter. Järn-
vägsutredningen ställdes även ut för att allmänheten skulle kunna inkomma 
med synpunkter. Med järnvägsutredningen och inkomna synpunkter som 
underlag fattade Banverket beslut om den slutgiltiga sträckningen (Banverket, 
1999).  
 
När det enda återstående förslaget till dragning fick klartecken från regeringen 
upprättades en järnvägsplan. I järnvägsplanen utformades järnvägen i detalj 
efter den i järnvägsutredningen föreslagna korridoren. Även i denna fas upp-
rättades en MKB som tillsammans med järnvägsplanen ställdes ut till allmänt 
beskådande och skickades på remiss till samma instanser som under tidigare 
remissförfaranden. Efter utställelsen yttrade sig återigen länsstyrelsen efter att 
ha tagit del av synpunkterna som lämnats på järnvägsplanen. Efter utförda 
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revideringar av järnvägsplanen som en följd av inkomna synpunkter beslutade 
Banverket om att fastställa planen. Samtliga sakägare underrättades om beslu-
tet och hade möjlighet att överklaga till regeringen. Vid överklagande är det 
regeringen som bedömer om planen kan vinna laga kraft. När planen vunnit 
laga kraft kan marklösen ske och därefter kan byggandet av järnvägen påbörjas 
(Banverket, 2004).  
 
En av de stora stridsfrågorna under planeringsarbetet gällde om banan ska ha 
en västlig eller östlig ingång till Umeå. Banverket i likhet med länsstyrelsen i 
Västerbottens län och Umeå kommun förordade den östliga dragningen. Den 
sträckningen ansågs vara mest fördelaktig med avseende på funktion, sam-
hällsekonomi och övergripande miljökonsekvenser. Stor vikt fästs vid att detta 
alternativ ger den kortaste restiden till Umeå Ö som beräknas få flest 
resenärer. Trots att det västliga alternativet uppvisade den lägsta byggkostna-
den var det östliga alternativet mer samhällsekonomiskt lönsamt. En nackdel 
med den västliga ingången var att Umeå Ö skulle bli en säckstation (Banver-
ket, 1999). Motståndet mot den östliga dragningen grundade sig främst på 
passagen genom Umeälvens delta. Deltaområdet anses vara en unik fågellokal 
som har utpekats av EU som ett Natura 2000-område. Syftet med Natura 
2000-områden är att skydda unika arter och livsmiljöer. En åtgärd som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område får endast ske 
efter en särskild prövning av regeringen. Regeringens uppdrag var att pröva 
om det saknades alternativa lösningar och om åtgärden var av ett väsentligt 
allmänintresse (Naturvårdsverket, 2003). Inför beslutet lät regeringen EU-
kommissionen yttra sig i ärendet. Med kommissionens stöd beslutade reger-
ingen att ge tillstånd till dragningen genom deltaområdet. Enda förbehållet var 
att åtgärder för att kompensera för de förlorade miljövärdena skulle vidtas 
(Miljödepartementet, 2003).  
 
Naturvårdsintressen företrädda av Sveriges ornitologiska förening och 
Svenska naturskyddsföreningen överklagade dock beslutet att tillåta drag-
ningen genom deltaområdet till miljödomstolen. Enligt deras uppfattning 
saknas det inte alternativa järnvägssträckningar och föreligger inte något 
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väsentligt allmänintresse som motiverar dragningen genom deltat. De menar 
dessutom att de föreslagna kompensationsåtgärderna inte är tillräckliga för att 
kompensera för de förlorade naturvärdena (Anon, 2005). Miljödomstolen 
godkände dragningen genom deltat med motiveringen att de inte kan ändra 
regeringens beslut (Miljödomstolen, 2005). Miljödomstolens beslut kan 
överklagas hos miljööverdomstolen under förutsättning att prövningstillstånd 
beviljas (Rubenson, 1999). Om även eventuella överklaganden ogillas av 
domstolen kan järnvägsplanen fastställas och bygget påbörjas.  
 
Under hela planprocessen har det pågått ett samspel mellan Banverket och de 
berörda kommunerna. Ett utryck för detta är remisserna som kommunerna 
har lämnat på Banverkets utredningar. Kommunerna har dessutom spelat en 
betydelsefull roll i kraft av deras planmonopol. Översiktsplanen (ÖP) och för-
djupningar av denna är ett av de viktigaste planeringsverktygen. I plan och 
bygglagen (PBL) framgår att ÖP ska redovisa den avsedda vatten- och 
markanvändningen, miljö och riskfaktorer samt riksintressen. ÖP är dock inte 
juridiskt bindande utan kan upphävas i andra planer (Nyström, 1999). 
Trafiksystemet utgör en betydande del av bebyggelsen och trafiksystemet 
påverkar i sin tur bebyggelsens typ, utformning och lokalisering (Holmberg 
och Hydén, 1996). Botniabanans planerade dragning ska framgå av 
översiktsplanen liksom eventuella intressekonflikter. Intrånget i Natura 2000-
området har redan berörts. Andra konflikter rör intrång i grönområden och 
kulturmiljöer samt bullernivåer. Till skillnad från ÖP är detaljplanerna 
bindande och utgör därför det viktigaste instrumentet för att genomdriva 
intentionerna med planerna (Westerlund, 1992). För planer som innebär en 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser krävs enligt PBL att en MKB upprättas. 
 
En ÖP kan ha ett tidsperspektiv på upp emot två decennier och kan därför 
utgöra en utgångspunkt för en diskussion kring olika visioner för en kom-
muns framtid (Nyström, 1999). Enligt kollektivtrafikkommittén har den fysis-
ka planeringen på lång sikt en avgörande inverkan på möjligheten att åstad-
komma en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Det gäller att planera bebyg-
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gelsen så den blir åtkomlig med kollektiva färdmedel (SOU 2003:67). Det är i 
den visionära funktionen som ÖP kan vara av intresse i en avhandling om 
förväntningarna på Botniabanan. I planerna går att utläsa hur kommunen 
ämnar dra nytta av Botniabanan och minska dess negativa effekter. Exempel 
på centrala frågor är hur järnvägsstationerna ska integreras med det övriga tra-
fiksystemet, och hur bebyggelsemönstret påverkas.  
 
Innan de enskilda kommunernas planer presenteras ska bilden av planeringen 
nyanseras något. Planprocessen beskrivs ofta som ett antal förutbestämda steg 
som bockas av. Enligt denna rationella planering sätter politiker upp mål, och 
därefter tar professionella planerare fram olika planer för att uppfylla målsätt-
ningarna. Det slutliga planförslaget fastställs genom optimering, dvs. den plan 
som bäst uppfyller målen samtidigt som resursåtgången minimeras väljs 
(Khakee, 2000). En förutsättning är dessutom att det finns vattentäta skott 
mellan planering som utförs av myndigheter och planering som äger rum hos 
privata företag. I själva verket är det offentliga och privata många gånger 
sammanflätade med varandra. Denna förhandlingsplanering förekommer 
framförallt vid genomdrivandet av enskilda projekt där en byggherre är finan-
siär och den pådrivande kraften. Förhandlandet sker utanför de formella 
kanalerna för beslutsfattande, vilket är ett demokratiskt problem då medbor-
garnas insyn försämras (Cars, 1992; Cars och Snickars, 1994). Enligt Sundin 
(1997) kan det ifrågasättas om det fortfarande är relevant att tala om ett kom-
munalt planmonopol. Han menar att det är rimligare att se kommunerna som 
en del av ett planoligopol. 

2.2.3 Botniabanan och den lokala planeringen 

Enligt PBL ska den huvudsakliga planeringen ske på kommunal nivå, vilket 
motiverar en beskrivning av den kommunala planeringen av Botniabanan. Att 
planeringen i huvudsak sker på kommunal nivå kan vara ett problem eftersom 
det kan finnas behov av samordning mellan kommuner. Möjligen kan länssty-
relserna spela en koordinerande roll genom upprättandet av länstransportpla-
ner (SOU 2003:104). Denna samordning är särskilt angelägen om det finns en 
förhoppning om att förbättrade transportmöjligheter ska bidra till regionför-
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storing. Bristande samordning mellan kommunernas planering kan skapa 
onödiga hinder för regionförstoring. När det gäller kommunal planering och 
Botniabanan redovisas planerna för Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. 
Till grund för redovisningen ligger officiella planeringsdokument i form av 
kommunernas översiktsplaner, detaljplaner och trafikplaner. Planeringen för 
Botniabanan är dock inte färdig som en följd av att bygget av banan försenats. 

Planering av järnväg i tätort 

Att bygga järnväg genom tätbebyggda områden är komplicerat eftersom det 
kan vara svårt att finna en lämplig korridor för järnvägen. I många fall måste 
befintlig bebyggelse rivas för att bereda plats. Boende i närheten av banan ris-
kerar dessutom att bli utsatta för buller och vibrationer från järnvägstrafiken. 
Därtill innebär det en risk att transportera farligt gods genom tätbebyggda 
områden. Under järnvägens barndom uppkom inte dessa svårigheter eftersom 
järnvägsstationerna i många fall anlades i städernas utkanter. Trots detta var 
avståndet mellan stationen och stadscentrum inte särskilt stort eftersom dåti-
dens städer var mindre och mer kompakta än dagens (Book, 1974). I dag 
skulle däremot en extern lokalisering av en station medföra att avståndet till 
centrum skulle bli långt. En nackdel med en sådan lokalisering är att färre per-
soner kan nå eller lämna stationen till fots eller med cykel. Enligt kollektivtra-
fikutredningen (SOU 2003:67) bör därför stationer ligga centralt. Utredningen 
rekommenderar att stationerna byggs ut till resecentra som förutom tågtrafik 
även betjänar stadens och omlandets övriga trafiksystem. Såväl tåg-, buss, bil 
som gångtrafik ska sammanstråla i resecentret. För passagerarna viktiga mål-
punkter bör ligga i resecentrumets närhet liksom tät bostadsbebyggelse som 
kan utgöra ett passagerarunderlag. Bostadsbebyggelse belägen längre bort bör 
lokaliseras i närheten av busslinjer med hög turtäthet (se figur 2.2). 
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Figur 2.2: Principskiss över resecentrums lokalisering. 

        Källa: Lundberg, 2003. 

Örnsköldsvik 

I Örnsköldsvik ska det byggas två stationer. Den ena stationen, Örnsköldsvik 
N, har mer karaktären av en hållplats och erbjuder enbart en perrong med 
regnskydd som ska göra det bekvämt att stiga av och på tåget. Syftet med 
Örnsköldsvik N är dels att den ska ligga i anslutning till sjukhuset som är en 
viktig målpunkt, dels att fler personer ska ha gångavstånd till en järnvägssta-
tion. Centralstationen får en mer påkostad utformning och kommer att ligga i 
nära anslutning till stadens centrum. Ett centralt läge anses vara viktigt efter-
som man når fler boende och arbetande samt kan minska det totala trans-
portarbetet. För att skapa goda förutsättningar för tågpendling kommer sta-
tionen att placeras inom gång- och cykelavstånd till viktiga målpunkter och i 
närhet av busslinjerna. Det framhålls att en central lokalisering inte enbart är 
av vikt för den egna kommunen, utan även är av intresse för pendlingsmöjlig-
heter till andra kommuner (Örnsköldsviks kommun, 1999).  
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Det knyts också förhoppningar om att Botniabanan ska fungera som en kata-
lysator för stadsförnyelse. Framförallt erbjuder det inre av Örnsköldsvikfjär-
den möjligheter att skapa ett attraktivt stadsrum vid vattnet nära centrum och 
Örnsköldsvik C. Här ska bostäder blandas med annan typ av bebyggelse. Här 
planeras också för en ny arena där olika arrangemang som ska locka besökare 
även från andra orter. Förhoppningen är att dessa besökare ska komma med 
Botniabanan. Redan idag finns Paradisbadet som lockar resenärer från andra 
stationsorter. Det finns en förhoppning om att Botniabanan ska vara ett 
hjälpmedel att utveckla turismen ytterligare, exempelvis genom att anknyta till 
världsarvet Höga kusten. I ÖP påtalas att en lämplig lokalisering för ett nytt 
hotell vore i anslutning till centralstationen (Örnsköldsviks kommun, 2004).  

Nordmaling 

I Nordmalings planering betonas att Botniabanan kan underlätta samspelet 
med andra kommuner. Snabba persontransporter ska göra det enklare att nå 
arbetsplatser, utbildnings- och kulturutbud i andra kommuner. Det framhålls 
att stationen ska lokaliseras så att även fotgängare och cyklister enkelt kan nå 
stationen. Stationen kommer att lokaliseras så att banan tangerar ytterkanten 
av Nordmalings tätort (Nordmalings kommun, 1999). 
 
När det gäller markområden i nära anslutning till stationen konstateras att de 
obebyggda tomterna med fördel kan användas för bostadsbyggande. I ett ytt-
rande från länsstyrelsen betonas vikten av att stationerna får ökad tyngd i pla-
neringen för att underlätta arbetspendling, vilket innebär att arbetsplatser och 
bostäder bör lokaliseras till stationernas närhet (Länsstyrelsen, 1998b). 

Umeå 

Gällande översiktsplan för Umeå antogs 1998 och innehåller inte särskilt 
många kommentarer om Botniabanan. I likhet med Örnsköldsvik planeras två 
stationer i Umeå. Umeå C utgörs av den nuvarande järnvägsstationen, och 
Umeå Ö kommer att anläggas i närheten av universitetssjukhuset. Umeå Ö 
ska utformas till ett resecentrum där olika trafikslag sammanstrålar. Förutom 



 
 

25

biljettförsäljning och andra funktioner som direkt kan kopplas till tågtrafiken 
bör resecentret innehålla ett kafé och några mindre butiker (Umeå kommun, 
1998). En detaljplan håller på att utarbetas för Umeå Ö som antas bli den 
viktigaste stationen i Umeå med avseende på passagerarantal. Det 
övergripande målet är att sjukhusområdet tillsammans med resecentret och ett 
nytt bostadsområde ska bli en funktionell och omsorgsfullt gestaltad del av 
Umeå. Genom nybyggnation ska det nya stationsområdet integreras med den 
befintliga stadsstrukturen. Dessutom ska det nybyggda området förbättra den 
fysiska kontakten mellan staden och sjukhuset/universitetet (Umeå kommun, 
2004).  
 
Det ska vara enkelt att nå resecentret oavsett vilket färdmedel som används. 
Cyklister och gångtrafikanter ska i stor utsträckning kunna använda befintliga 
cykelbanor för att nå resecentret. Eventuellt ska en ny cykelbro byggas över en 
hårt trafikerad väg som annars riskerar bli en barriär. Bussar kommer även i 
framtiden att trafikera den befintliga bussterminalen vid sjukhuset som är 
belägen i nära anslutning till resecentrets östra entré (Umeå kommun, 2004).  
 
I anslutning till stationsområdet planeras ett nytt bostadsområde, Öbacka II, 
som kommer att omfatta 400 – 600 lägenheter. Trots att området kommer att 
störas av framförallt buller från Botniabanan anses området besitta andra kva-
liteter som kompenserar för dessa olägenheter. Till dessa kvaliteter hör det 
älvnära läget och närheten till resecentret (Umeå kommun, 2004).  
 
Även Umeå C kommer att utformas som ett resecentrum. Den nuvarande 
järnvägsstationen ligger i nära anslutning till busstationen för regional trafik. 
Det är inte bestämt om den nuvarande järnvägsstationen ska behållas, eller om 
det ska byggas en helt ny stationsbyggnad. Umeå C kommer att ligga i anslut-
ning till stadens centrum med dess utbud av service och arbetsplatser. På dra-
gonfältet som ligger inom gångavstånd från centralstationen håller ett nytt 
bostadsområde på att uppföras. Inom gångavstånd återfinns även det gamla 
regementsområdet som idag är ombyggt till en företagspark med ett stort ut-
bud av arbetsplatser (Umeå kommun, 2004).  
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Några reflektioner kring den lokala planeringen 

Planeringsdokumenten präglas av en blandning av mycket konkreta uppgifter 
och mer oklara visioner. När det exempelvis gäller broars höjd, cykelbanors 
bredd och andra tekniska detaljer är uppgifterna mycket exakta. I de mer 
visionära delarna är däremot begrepp som långsiktighet och hållbar utveckling 
vanligt förekommande, utan att det ges någon förklaring till vad som avses 
med begreppen.  
 
Några konkreta upplysningar går det ändå att hämta från plandokumenten. I 
både Umeå och Örnsköldsvik framhålls vikten av en central lokalisering av 
stationerna. Planerarna verkar ha resonerat i enlighet med skissen i figur 2.2, 
eftersom de betonar vikten av att viktiga målpunkter och bostäder bör lokali-
seras till stationernas närhet. Även i Nordmaling planeras bostäder inom gång- 
och cykelavstånd från stationen. I Nordmaling placeras dock stationen något 
utanför tätortens centrum. I Banverkets planering har det aldrig varit aktuellt 
med ett mer centralt stationsläge. Kommunens planering inriktas därför mot 
att bygga bort barriärer och att integrera stationsområdet med tätorten. 
 
I Örnsköldsvik verkar tilltron vara allra störst till vad en järnväg kan åstad-
komma. Stämningarna påminner om hur det var i tågets barndom då järnvä-
gen ansågs vara den stora samhällsomvandlaren. Ett av målen med Botniaba-
nan tycks vara att skapa en profil av att vara en modern framstegsvänlig stad 
med goda framtidsutsikter. 

2.3 Bosättningsmönster  

I kommunerna utmed Botniabanan och dess förlängning till Sundsvall bor 
ungefär 330 000 personer (se tabell 2.1). De befolkningsmässigt största 
kommunerna är Sundsvall och Umeå som tillsammans har 2/3 av folk-
mängden. Sett över en 20-årsperiod har befolkningen i området ökat något, 
även om variationen mellan de enskilda kommunerna är stor. I Umeå har 
befolkningen ökat med 28 procent, och i Sundsvall har den i stort sett varit 
stabil. De övriga kommunerna har minskat sin befolkning. Befolkningen är i 
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huvudsak bosatt i stråk längs kusten, samt i stråk längs älvdalarna (se figur 
2.3). Botniabanan kommer således att gå genom de mer tätbefolkade delarna 
av området.  
 
 

 
Figur 2.3: Befolkningsfördelningen i Västerbottens och Västernorrlands län 1995. 
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Tabell 2.1: Folkmängden och dess förändringar 1984-2003. 
 

Kommun Folkmängd  
(1984)  

Folkmängd 
(2003)

Förändring 
(%) 

Umeå  84 192 107  917 28 

Nordmaling  7 952 7 616 -4 

Örnsköldsvik 59 918 54 950 -8 

Kramfors 25 501 20 508 -20 

Härnösand 27 556 25 272 -8 

Timrå 18 405 17 854 -3 

Sundsvall 93 569 93 307 0 

Summa 317 093 327 424 3 

         Källa: SCB, 2004. 

 
Även åldersstrukturen är av betydelse för passagerarunderlaget. Exempelvis 
minskar rörligheten vid pensionsåldern som en följd av att arbetsresandet fal-
ler bort (Krantz, 1999). Med undantag av Umeå överstiger andelen pensionä-
rer i samtliga kommuner genomsnittet för Sverige (se tabell 2.2). Att under-
lätta arbetspendling utgör ett av huvudmotiven för byggandet av banan. Umeå 
uppvisar den största andelen (66 %) i åldersgruppen 18-64 år där de förvärvs-
arbetande återfinns, vilket dock i stor utsträckning förklaras av det stora 
studentantalet. Den lägsta andelen i arbetsför ålder uppvisar Nordmaling och 
Kramfors. 
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Tabell 2.2:  Åldersstrukturen 2003. 
 

Åldersgrupper (%) Kommun 

0-17 18-64 65+ 

Umeå 21 66 12 

Nordmaling 22 56 21 

Örnsköldsvik 21 58 21 

Kramfors 19 57 24 

Härnösand 20 59 20 

Timrå 23 60 18 

Sundsvall 20 62 18 

Medelvärde i riket 22 61 17 

         Källa: SCB, 2004. 

Passagerarpotentialen för Botniabanan 

För att ett färdmedel ska uppfattas som attraktivt krävs korta restider med få 
byten eller uppehåll. Om det krävs färdmedelsbyten för att nå fram till resmå-
let går värdefull tid till spillo. De som reser ofta med tåg bor därför sannolikt i 
närheten av, eller har besöksmål nära en järnvägsstation. Konsekvensen är att 
stationer bör vara lokaliserade till stora tätorter och viktiga besöksmål.  
 
Flera studier har visat att startpunkten för tågresenärer ofta ligger i järnvägs-
stationens närhet. I en studie av några svenska städer1 visade Prather-Persson 
(1998) att ungefär 25 procent av samtliga anslutningsresor sker till fots eller 
med cykel. Om enbart pendlingsresor studeras är mönstret ännu tydligare. 
Enligt Lundberg (2003) går eller cyklar merparten av pendlare till järnvägssta-
tionen. En nederländsk studie har kommit till liknande resultat (Rietveld, 
2000). Även om de nederländska och svenska förhållandena skiljer sig åt när 
det gäller såväl trafikens utformning som befolkningstäthet är resultaten in-
tressanta eftersom betydelsen av avstånd framgår tydligt. Oavsett ärende hade 
drygt 40 procent av tågresenärerna mindre än två kilometer till järnvägsstatio-
                                           
 
1  Följande städer ingick i studien: Stockholm, Malmö, Norrköping, Linköping och Lund. 
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nen, antingen från startpunkten eller från destinationspunkten. Enbart 20 pro-
cent av samtliga tågresenärer hade anslutningsresor som översteg fem kilo-
meter (se figur 2.4).  
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Figur 2.4 Kumulativ avståndsfördelning för resor till och från järnvägsstationer 

 i Nederländerna 1994. 
               Källa: Rietveld, 2000. 

 
Det ska observeras att resultaten inte säger något om hur stor andel av be-
folkningen på olika avstånd från järnvägsstationerna som väljer tåg. Enligt 
Rietveld (2000) kan det i själva verket vara en lika stor andel av befolkningen 
som väljer tåg oavsett hur långt från stationen de bor. Att de flesta tågresenä-
rer har nära till en station beror i sådana fall på att stationerna lokaliserats till 
större tätorter. Oavsett tolkning visar resultaten vikten av att stationerna loka-
liseras så nära de större tätorterna som möjligt för att maximera passagerarun-
derlaget.  
 
Passagerarunderlaget för Botniabanan och dess förlängning till Sundsvall visas 
i tabell 2.3. Enligt den nederländska studien är nära 80 procent av det totala 
antalet resenärer bosatta inom ett avstånd på 5 km från järnvägsstationerna. 
Befolkningsunderlaget inom en radie av 2 km från de olika stationerna uppgår 
till knappt 90 000 personer, och inom en radie av 5 km till knappt 200 000 
personer. Ungefär 60 procent av befolkningen i de berörda kommunerna bor 
inom en radie på 5 km från de planerade järnvägsstationerna.  
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Tabell 2.3 Antalet boende på olika avstånd från varje enskild station 1995. 
 

Avstånd 
(km) 

Umeå 
C 

Umeå 
Ö 

Hörne-
fors 

Nord-
maling 

Husum Ö-vik 
C 

Ö-vik 
Ö 

Kram-
fors 

Härnö-
sand 

Timrå Sunds-
vall 

Summa

1 14 144 1 585 1 234 815 7 271 4 164 7 000 3 622 7 271 37 121 

2 34 150 2 474 2 540 2 206 14 229 6 543 14 918 5 622 21 240 87 789 

3 49 059 2 620 2 893 2 375 20 563 7 051 19 231 8 872 30 441 127 743

4 59 916 2 743 2 899 2 465 26 691 7 678 19 665 12 724 41 591 170 804

5 67 495 2 818 3 542 2 552 30 581 8 147 20 067 14 841 48 675 198 718

Källa: Topswing. 

2.4 Sysselsättning och pendling 

Näringslivets inriktning påverkar Botniabanans kundunderlag för både per-
son- och godstrafik. Näringslivets inriktning påverkar persontrafiken eftersom 
vissa branscher är mer kontaktintensiva än andra, och därför kan antas ut-
nyttja Botniabanan i högre grad. Till dessa branscher hör olika kredit- och 
finanstjänster, konsulttjänster samt olika typer av transportförmedling (Jo-
hansson m.fl., 1996). Dessutom produceras tjänster framförallt inom den of-
fentliga sektorn som utgör stora besöksmål för allmänheten. En ensidig in-
riktning på näringslivet kan skapa komplementära arbetsmarknader som kan 
sammanbindas med Botniabanan för att tillskapa en bredare arbetsmarknad. 
Komplementära arbetsmarknader kan därför utgöra ett underlag för pendling.  
 
Godstrafiken på järnväg har förlorat marknadsandelar till framförallt lastbils-
trafik under den senaste 30-årsperioden (SOU 2003:104). En orsak är företa-
gens ansträngningar att minimera sina lagerkostnader. Strategin att minimera 
lagerkostnaderna kräver att transporterna anländer punktligt till företagen. 
Därtill krävs flexibilitet från transportfirmorna att anpassa sig efter kundernas 
behov (Tarkowski m.fl., 1995). Möjligheten till flexibilitet och att transportera 
gods från dörr till dörr har bidragit till lastbilens framgång i konkurrensen med 
godståg. 
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Godståg har däremot andra fördelar som ger konkurrensfördelar. Enligt Järn-
vägsutredningen är järnvägens komparativa styrka transporter av stora gods-
volymer i tidsmässigt och volymmässigt stabila flöden företrädesvis på längre 
avstånd. Ungefär 75 procent av järnvägens inrikes transportarbete är relaterad 
till skog och malm (SOU 2003:104). För godstrafiken är den optimala järn-
vägstransportlösningen att företagen är knutna till godsterminalerna med in-
dustrispår. Transportstatistiken visar att ungefär 30 procent av järnvägstrans-
porterna sker med intermodalitet, dvs. en kombination av lastbil och järnväg 
(Nelldal och Wajsman, 2003). Järnvägsanslutning ända fram till det enskilda 
företaget är ovanligt, och därför måste omlastning ske från lastbil vilket tar tid 
i anspråk. Resultatet blir ofta att hela transporten sker med lastbil. 
 
Med undantag för Umeå och Härnösand står det privata näringslivet för mer 
än hälften av sysselsättningen i de undersökta kommunerna (se tabell 2.4). 
Framförallt har Örnsköldsvik ett omfattande privat näringsliv. Kommunen är 
den största arbetsgivaren efter det privata näringslivet i samtliga kommuner. 
Utmärkande för Umeå och Härnösand är betydelsen av den statliga sektorn, 
vilket i stor utsträckning beror på lokaliseringen av högre utbildning till dessa 
orter, samt förekomsten av ett antal myndigheters regionkontor. De båda or-
terna är dessutom residensstäder, vilket genom länsstyrelserna ytterligare bi-
drar till sysselsättning inom den statliga sektorn. Regionsjukhuset är av stor 
betydelse för sysselsättningen i Umeå, vilket visar sig i att andelen anställda i 
landstingssektorn är högre där än i övriga kommuner. Sysselsättningssiffrorna 
ger visst stöd för att det finns en komplementaritet i strukturen mellan Umeå 
och Örnsköldsvik som ligger i linje med botniabaneförespråkarnas argumen-
tation. Den offentliga sektorn är större i Umeå, medan det privata näringslivet 
är störst i Örnsköldsvik. 
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Tabell 2.4:  Förvärvsarbetande (dagbefolkning) indelade efter sektorstillhörighet i kommunerna 
längs med Botniabanan och dess förlängning söderut till Sundsvall år 2002 (%). 

 
Kommun Kommun Landsting Statlig 

 förvaltning/ 
affärsverk 

Näringsliv 
(privat) 

Övriga 
organisationer/ 
off. institutioner 

Umeå 19,6 12,2 11,8 43,5 12,9 

Nordmaling 36,4 1,9 1,3 54,3 6,3 

Örnsköldsvik 24,9 6,2 1,9 58,0 9,0 

Kramfors 28,4 3,9 4,3 51,4 12,0 

Härnösand 26,3 9,6 15,5 38,4 10,2 

Timrå 31,1 1,2 3,7 53,3 10,7 

Sundsvall 20,2 7,9 6,2 53,1 12,6 

Källa: SCB RAMS. 

 
En kompletterande bild av arbetsmarknaden i form av näringsstruktur redovi-
sas i tabell 2.5. Det har redan nämnts att Umeå har en stor utbildningssektor. 
Umeå förväntas ju bli ett stort pendlingsmål för personer som ska utbilda sig. 
Örnsköldsvik framstår som den mest industrialiserade kommunen följd av 
Timrå och Nordmaling. Dessa kommuner borde därför vara betydelsefulla för 
godstransporter. Sundsvall och Timrå har den största andelen anställda inom 
handel och kommunikation. Även inom företags- och personliga tjänster är 
Sundsvall ledande. Dessa näringsgrenar anses vara mer kontaktintensiva än 
andra. Tjänstesektorn är emellertid mycket heterogen vilket gör det svårt att 
bedöma dess betydelse för den blivande Botniabanan. Många enklare tjänster 
utförs säkert med telefon eller via internet. Mer avancerade tjänster förutsätter 
däremot mer omfattande kundkontakter vilka kan underlättas med Botniaba-
nan.  
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Tabell 2.5:  Förvärvsarbetande uppdelade efter näringsgren (dagbefolkning)i kommunerna längs 
med Botniabanan och dess förlängning söderut till Sundsvall år 2002 (%). 

 
Kommun Jord- och 

skogsbruk
Tillverkning, 

byggverk-
samhet,energi 
och avlopp 

Myndig- 
heter 

Hälso- 
och 

sjukvård

Handel  
och 

kommu-
nikationer

Företags- 
och 

personliga 
tjänster 

Utbildning 
och forsk-

ning 

Ej 
specifice-

rade verk-
samheter 

Umeå 0,7 20,6 5,3 21,2 16,4 16,8 18,2 0,7 

Nordmaling 4,3 31,9 2,8 22,1 15,3 8,5 13,0 2,1 

Örnsköldsvik 2,5 35,3 3,6 16,3 16,3 12,1 10,1 3,9 

Kramfors 5,3 27,7 6,5 19,7 13,4 14,6 11,0 1,9 

Härnösand 1,5 14,6 15,8 19,5 12,6 18,5 15,6 1,7 

Timrå 2,1 32,4 3,7 15,7 20,5 11,6 12,8 1,2 

Sundsvall 1,4 22,1 6,6 16,9 19,6 22,2 10,4 0,8 

Källa: SCB. 

 
Den totala arbetslösheten är högst i Kramfors under samtliga undersökta år. 
Nordmaling uppvisar den lägsta arbetslöshetsnivån även om den har ökat det 
senaste året och närmat sig nivån i Umeå. Arbetslösheten i båda kommunerna 
har understigit nivån för riket som helhet (se tabell 2.6). I samtliga kommuner 
är arbetslösheten lägre för kvinnorna. En förklaring är att produktivitetsök-
ningen inom den manligt dominerade industrin gjort det möjligt att friställa 
många utan att minska produktionen. Inom hälso- och sjukvård som domine-
ras av kvinnor är det däremot inte möjligt att i samma utsträckning öka pro-
duktiviteten genom att friställa personal.  
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Tabell 2.6: Arbetslöshet (årsmedeltal %). 

 
2004 2002 2000 Kommun 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Umeå 3,4 4,8 4,1 2,4 3,5 3,0 2,7 4,1 3,4
Nordmaling 3,3 4,6 4,0 1,3 2,5 1,9 1,8 3,5 2,7
Örnsköldsvik 3,7 4,6 4,2 2,8 4,3 3,6 4,0 6,0 5,1
Kramfors 4,2 6,4 5,3 3,1 5,6 4,4 5,1 8,3 6,8
Härnösand 3,8 6,3 5,1 2,8 4,8 3,8 4,4 7,7 6,1
Timrå 3,5 5,3 4,4 2,9 4,3 3,6 5,1 6,7 5,9
Sundsvall 3,9 5,9 4,9 3,0 4,9 3,9 4,5 6,3 5,4
Riket 3,7 4,7 4,2 2,9 3,7 3,3 3,8 4,5 4,1

Källa: AMS, 2004. 

 
I tabell 2.7 visas omfattningen av arbetspendlingen över kommungräns i 
Örnsköldsvik och Umeåregionen2. Den överlägset största mottagaren av 
pendlare är Umeå med drygt 4 500 inpendlare. Pendlarna till Umeå kommer 
framförallt från Vännäs och Nordmaling även om det förekommer inpendling 
från övriga kommuner i undersökningsområdet. Pendlingen är blygsam mellan 
kommunerna utmed Botniabanans sträckning med undantag av sträckan 
Nordmaling-Umeå. Mellan de befolkningsmässigt två största kommunerna, 
Umeå och Örnsköldsvik, uppgår pendlingen till drygt 500 personer. Andelen 
pendlare är låg vilket framkommer vid en jämförelse mellan antalet förvärvs-
arbetande i varje kommun och antalet pendlare över kommungräns. Visserli-
gen tillkommer pendling från- och till kommuner utanför undersökningsom-
rådet, men den är inte tillräckligt omfattande för att påverka den allmänna bil-
den.  

                                           
 
2            I Umeåregionen ingår följande kommuner: Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln 
och Robertsfors. 
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Tabell 2.7: Pendling mellan kommunerna i undersökningsområdet 2001. 
 

Arbetsplatskommuner 
 

Umeå Nord-
maling

Örn-
sköldsvik

Vännäs Vindeln Bjur-
holm

Roberts-
fors 

 
 
 

Antal 
förvärvs- 
arbetare

Umeå  224 280 482 247 43 232 57 941 

Nordmaling 1015  102 45 1 26 4 3 591 

Örnsköldsvik 250 76  3 8 4 0 27 178

Vännäs 1760 18 7  39 30 3 4 021

Vindeln 490 0 2 81  6 9 2 829

Bjurholm 201 34 9 93 7   1 140

Robertsfors 794 4 0 6 14 0  3 566

Bo
sta

ds
ko

mm
un

 

Totalt 4510 356 400 710 316 109 248 100 266

Källa: Bearbetning av Sandow och Westin, 2005. 

2.5 Långdragen planering för få personer 

Kapitlet har givit en inblick i området som Botniabanan genomkorsar med av-
seende på planering, befolkningsfördelning och sysselsättning. I argumenta-
tionen för banan har de transportpolitiska målen om en god miljö och en po-
sitiv regional utveckling blivit allt viktigare under årens lopp. Även efter be-
slutet att banan skulle byggas har planeringsprocessen varit långdragen på 
grund av att sträckningen av banan överklagats flera gånger till högre 
instanser. En bidragande orsak kan vara att Botniabanan är det första större 
infrastrukturprojekt som provas enligt den nya miljöbalken.  
 
Trots att banans dragning går genom de mer tätbefolkade delarna av kommu-
nerna uppgår befolkningen inom 5 km från stationerna till knappt 200 000 
personer. I jämförelse med de flesta järnvägssatsningar är det ett litet befolk-
ningsunderlag. Ett viktigt inslag i planeringen på stationsorterna är att öka be-
folkningsantalet i stationernas närhet. På samtliga stationsorter planeras därför 
nya bostadsområden nära stationerna.  
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Den nuvarande pendlingen i området utgör inte något stort underlag för trafi-
ken med Botniabanan. Pendlingen till Umeå från Nordmaling och Vännäs ut-
gör dock två undantag med betydligt större pendlingsströmmar. Förespråkare 
för banan skulle hävda att den blygsamma pendlingen är ett argument för be-
hovet av snabbtåg. Enligt dem är restiderna med bil eller buss alltför långa för 
att någon omfattande pendling ska uppkomma. Med Botniabanans förkortade 
restider skulle däremot pendlingen öka enligt banans förespråkare. 
 
Det finns en viss komplementaritet i strukturen mellan de undersökta kom-
munerna. I Umeå och Härnösand arbetar en stor andel inom landsting och 
statlig förvaltning, medan en stor andel arbetar inom den privata sektorn i 
Örnsköldsvik. Även nivåerna i arbetslöshet skiljer sig mellan kommunerna. 
Både den komplementära strukturen och skillnader i arbetslöshet utgör en 
grund för att pendla i en större omfattning mellan kommunerna. Tillgänglig-
heten till service, arbetsplatser och bostäder som ligger nära stationerna kom-
mer att öka med Botniabanans tillkomst. Huruvida den ökade tillgängligheten 
även kommer att resultera i rörlighet undersöks i kapitel fem och sex.  
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3. JÄRNVÄGARS BETYDELSE I TEORI OCH PRAKTIK 

Detta kapitel innehåller en genomgång av olika teorier kring samspelet mellan 
transportinfrastruktur och regional utveckling. De teorierna ligger till grund 
för förväntningarna hos de personer som arbetar professionellt med trans-
portfrågor. Med tiden sprider sig dessa förväntningar till en bredare allmänhet 
genom exempelvis olika utredningar, debattinlägg och andra utspel i media.  
 
Transporter uppstår för att tillgodose ett behov av att frakta varor och männi-
skor mellan orter. Transportnätets framväxt är därför i stor utsträckning bero-
ende av ortsstrukturen. Sambandet är dock inte enkelriktat, utan transport-
nätets uppbyggnad påverkar även ortsstrukturen. Av den orsaken beskrivs 
ortssystemets framväxt och varför interaktion mellan orterna uppkommer.  
 
En positiv regional utveckling underlättas av en fungerande arbetsmarknad 
där arbetssökanden snabbt kan finna ett arbete som motsvarar deras kompe-
tens. I kapitlet beskrivs hur regionförstoring kan bidra till att skapa en bättre 
fungerande arbetsmarknad. Stöd hämtas från sökteorin som hävdar att det 
finns ett samband mellan arbetslöshetens längd och utbudet av arbetstillfällen. 
En förhoppning är att regionförstoring ska öka utbudet av arbetstillfällen ge-
nom att arbetspendling underlättas.  
 
En förutsättning för att en järnvägsinvestering ska ha någon inverkan på den 
regionala utvecklingen är att den lyckas locka till sig resenärer. Av den anled-
ningen redovisas erfarenheter från redan genomförda järnvägsinvesteringar. 
De olika exemplen sträcker sig i tid från sent 1800-tal fram till nutid och foku-
serar på resandeutveckling och regional utveckling i vid bemärkelse. Erfaren-
heterna från de tidigare järnvägsinvesteringarna skall ses i ljuset av våra resva-
nor som också redovisas.  
 
Järnvägsinvesteringar kan påverka fastighetspriserna vilket motiverar en över-
sikt av fastighetsprisstudier. Enligt teorin ska de tidsvinster som genereras av 
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en transportinvestering återspeglas på fastighetsmarknaden. Förväntningar på 
ett stort resande bör således ge ökade fastighetspriser. Resandeutvecklingen 
påverkas i hög grad av vårt beteende. I synnerhet är det betydelsefullt hur till-
komsten av ett nytt transportmedel påverkar resvanorna.  

3.1 Transportinfrastruktur och ekonomisk utveckling 

Enligt Aschauer (1989) har länder som genomfört stora infrastrukturinvester-
ingar utvecklats bättre än andra. Idén att investeringar i infrastruktur är en ut-
väg för underutvecklade länder är tilltalande i sin enkelhet. Enligt detta synsätt 
ska stora investeringar i infrastruktur genomföras om ett land utvecklas sämre 
än jämförbara länder. I själva verket är sambandet mellan investeringar och 
utveckling mer komplicerat, vilket delvis kan förklaras av att infrastruktur är 
ett begrepp som omfattar vitt skilda företeelser. Under vissa förutsättningar 
kan utbyggnad av ett mobilnät leda till regional utveckling, medan det vore 
bättre att satsa på uppbyggnaden av ett universitet under andra förutsättning-
ar.  
 
Aschauer avsåg infrastruktur i en vidare bemärkelse som omfattar allt som kan 
sägas utgöra samhällets underbyggnad såsom avlopps- och elnät, vägar och 
järnvägar. Denna avhandling fokuserar på transportinfrastruktur som ett me-
del för att åstadkomma regional utveckling. Dessa investeringar leder normalt 
till sänkta transportkostnader och kortare restider, vilket kan vara till nytta för 
både företag och privatpersoner. Sänkta transportkostnader medför att kost-
nadsnackdelen av en avlägsen lokalisering i förhållande till marknaden mins-
kar, vilket innebär att varje anläggning kan producera för ett större omland. 
Vinsten för företagen ligger i att de kan dra nytta av stordriftsfördelar (Evers 
m.fl., 1987). De kortade restiderna är även en fördel för resenärer eftersom de 
gör det möjligt att pendla över större avstånd på samma tid som tidigare (Oos-
terhaven och Romp, 2003). De längre pendlingsavstånden möjliggör för ar-
betstagare att behålla sitt nuvarande arbete samtidigt som de exempelvis kan 
välja en billigare bostad med högre standard längre bort. Alternativt kan ar-
betstagaren välja ett arbete längre bort från bostaden.  
 



 41

Enligt Nijkamp (1986) kan dock enbart investeringar i transportinfrastruktur 
inte generera en positiv regional utveckling. Infrastruktur är ett nödvändigt 
men inte tillräckligt villkor för ekonomisk tillväxt. Infrastrukturinvesteringar 
kan dock ha en positiv utvecklingseffekt om regionen besitter utvecklingspo-
tential på andra områden, och framförallt om det är en investering i infrastruk-
tur som inte redan finns i området. I svaga områden kan däremot infrastruk-
turinvesteringar rent av ha en negativ effekt då den öppnar för konkurrens ut-
ifrån (Forslund och Karlsson, 1991).  

3.1.1 Lokalisering och transportinfrastruktur 

Transportinfrastruktur knyter samman orter med varandra för att människor 
och varor ska kunna färdas däremellan. Transportnätets uppbyggnad påverkas 
därför av hur orter av olika storlek är belägna i förhållande till varandra. Chris-
taller (1966) studerade ortssystemet i södra Tyskland och fann ett mönster i 
orternas lokalisering som sammanfattades i centralortsteorin. Enligt teorin 
finns det ett begränsat antal stora orter som erbjuder ett stort utbud av specia-
liserade varor och tjänster. De allra flesta orterna är dock små och erbjuder ett 
begränsat utbud av varor och tjänster. Denna ortsstruktur uppkommer inte 
slumpmässigt utan är resultatet av att köpare och säljare möts på en marknad. 
Personer som köper enklare varor är inte beredda att resa långt eftersom 
transportkostnaden kommer att överstiga värdet på varorna. För mer speciali-
serade varor är däremot köparna beredda att resa längre och därmed betala en 
högre transportkostnad. Försäljarna önskar däremot att maximera markna-
dens geografiska utsträckning. Marknadsomlandet måste innehålla så stor 
köpkraft att företagen kan sälja ett tillräckligt antal av sina produkter. Följden 
blir att olika varor och tjänster får omland av varierande storlek beroende på 
specialiseringsgraden. Mer avancerade och dyrare varor och tjänster får ett 
större omland och utbudspunkterna koncentreras till större städer. Mindre 
specialiserade varor köps i de närmaste, och i de flesta fall, mindre orterna.  
 
Det är inget enkelriktat samband mellan ortssystemet och utbyggnaden av 
transportinfrastruktur. Om så vore fallet skulle exempelvis ett järnvägsnät 
byggas ut i enlighet med den existerande efterfrågan på sådana transporter. 
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Resultatet skulle bli utbyggnad av dubbelspår mellan de stora orterna och en-
kelspår mellan de små. Orsakssambandet går dock även i den motsatta rikt-
ningen eftersom sänkta transportkostnader också kan påverka ortsstrukturen. 
Enligt Christaller (1966) möjliggör minskade transportkostnader en centralise-
ring av produktion till ett mindre antal orter eftersom köparna kan resa längre 
utan att kostnaden blir alltför hög. På lång sikt kan även befolkningsfördel-
ningen påverkas genom att stora centralorter växer eftersom arbetstillfällen 
skapas där som en följd av att en större andel av produktionen sker där. 
 
Även Adam Smith (1904) menade att transportsektorn var av stor betydelse 
just genom att den öppnar nya och större marknader som möjliggör speciali-
sering. En långt driven specialisering ökar behovet av handel. Enligt Ullman 
(1954) kan handelsströmmar förklaras med begreppen komplementaritet, andra 
möjligheter, och avstånd. Komplementaritet har sin grund i att olika regioner har 
specialiserat produktionen mot olika typer av varor. Handel uppstår dock inte 
enbart som en följd av att regioner tillverkar olika produkter. För att handel 
ska uppstå krävs dessutom att det finns en efterfrågan i en region och ett ut-
bud av denna produkt i en annan region. Ett ytterligare villkor för uppkomst 
av handel mellan två regioner är att det inte finns några andra möjligheter som är 
billigare eller bättre av något annat skäl. Även om komplementaritet finns 
mellan två regioner och det saknas andra möjligheter kan avståndet vara för 
stort för att handel ska uppstå. Med avstånd avses i detta fall kostnad i tid och 
pengar för att transportera produkten. Blir avståndet för stort uteblir handeln 
och den efterfrågade varan kommer att substitueras av en annan vara som är 
enklare att uppbringa.  
 
Både Smith och Ullmans tankegångar berör främst näringsliv och därmed 
godstrafik, men det finns även beröringspunkter med persontrafik. En hög 
grad av specialisering inom näringslivet får till följd att efterfrågan på särskilda 
kompetenser hos arbetstagarna ökar. I förlängningen kan det medföra att i 
vissa orter efterfrågas nästan enbart en viss typ av kompetens, medan andra 
kompetenser efterfrågas i andra orter. Med Ullmans begreppsapparat är dessa 
arbetsmarknader komplementära. Persontrafiken är betydelsefull eftersom 
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pendling ökar möjligheterna för personer som bor på orter där deras kompe-
tenser inte efterfrågas att finna en anställning på en annan ort utan att behöva 
flytta. I likhet med handel påverkas även pendlingsströmmarna av avstånden 
mellan orterna.  

3.1.2 Räckvidd, tillgänglighet och rörlighet 

En aspekt på avstånd är räckvidden som anger hur långt och över hur stor yta 
det rent tekniskt är möjligt att transportera människor på en viss tid (Törn-
qvist, 1993). Genom förbättrade transportmöjligheter åstadkoms vad Janelle 
(1969) benämnde tid - rumskonvergens. Innebörden av begreppet är att rum-
met krymper eftersom det blir möjligt att resa över allt större avstånd under 
en viss tid. Olika platsers relativa lokalisering förändras i takt med transportsy-
stemet. Rummet krymper dock i olika takt beroende på att transportsystemets 
uppbyggnad gynnar vissa platser mer än andra (Spiekerman och Wegener, 
1994). Stationsorter gynnas mer eftersom tillträde till järnvägsnätet enbart är 
möjligt där. Enligt Vickerman (1995) riskerar investeringar i transportinfra-
struktur att förstärka skillnaderna mellan utvecklade och underutvecklade om-
råden.  
 
Den tekniska räckvidden utgör alltså en yttre gräns för hur långt det är möjligt 
att förflytta sig under en given tidsperiod. Tillgänglighet är ett begrepp som 
påverkas av den tekniska räckvidden. Tillgänglighet definieras som den enkel-
het människor kan få tillgång till olika typer av service (Cullinane och Stokes, 
1998). I de flesta fall måste en förflyttning ske för att få tillgång till service, 
men tillgängligheten kan också ökas genom att servicen flyttas närmare män-
niskorna. Bokbuss och möjligheten att utföra finansiella tjänster via lantbrev-
bärare är några exempel på det sistnämnda. En utbyggnad av järnvägen kan, 
som tidigare anförts, leda till en koncentration av verksamheter som får till 
följd att servicen försvinner från en del orter. Investeringar i järnväg kan där-
för medföra att vissa orter får försämrad tillgänglighet. Grundidén med en 
järnvägsinvestering är dock att tillgängligheten ska öka för folkflertalet.  
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Innebörden av tillgänglighet definieras i varje enskilt fall. När en barnfamilj 
väljer bostadsområde är exempelvis tillgängligheten till barnomsorg och skola 
viktiga faktorer. Cullinane och Stokes (1998) diskuterade enbart tillgänglighet 
till service, men i denna avhandling breddas definitionen till att även innefatta 
arbetsmarknaden. Företagen får exempelvis ökade möjligheter att rekrytera 
personal från ett större område eftersom pendling underlättas. En ytterligare 
fördel för företagen är att tillgängligheten till kunderna ökar. För en del före-
tag kan dock den ökade tillgängligheten vara negativ eftersom den öppnar för 
konkurrens från andra företag vilket kan leda till att vissa företag kommer att 
förlora kunder och eventuellt gå i konkurs (Rietveld, 1989). Gemensamt för 
alla exempel är att ökad tillgänglighet handlar om att överbrygga geografiska 
avstånd för att skapa närhet och kontaktmöjligheter. Mer konkret brukar till-
gänglighet beräknas i form av hur lång tid eller hur mycket det kostar att 
överbrygga avstånd. 
 
Tillgängligheten säger dock ingenting om volymen på resandet. Rörlighet be-
skriver däremot det faktiska resandet. Rörlighet är dock ett vitt begrepp som 
även kan omfatta social rörlighet och rörlighet på arbetsmarknaden. Thulin 
(2004) menar dessutom att det finns exempel på rörlighet som inte kräver nå-
gon fysisk förflyttning. Virtuell rörlighet via internet ger exempelvis tillgång till 
resurser i omgivningen utan krav på fysisk närvaro. Tidvis används även rör-
lighet som ett mått på den potentiella möjligheten att resa (Krantz, 1999). I 
denna avhandling är dock rörlighet enbart en beteckning för all faktisk fysisk 
förflyttning.  
 
En människas rörlighet bestäms av olika individegenskaper som exempelvis 
hälsa, inkomst och tillgång till transportmedel (Tolley och Turton, 1995). Ål-
der inverkar på rörligheten eftersom den påverkar individegenskaperna. Med 
stigande ålder kan exempelvis hälsan bli allt sämre vilket försvårar resande. 
Åtminstone fram till pensionen kan högre ålder innebära ökad inkomst vilket 
bland annat möjliggör bilägande och därmed högre rörlighet (Cullinane och 
Stokes, 1998).  
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3.1.3 Arbetsmarknad och pendling 

Ett skäl till att förbättra transportmöjligheterna är att de, som tidigare nämnts, 
ökar tillgängligheten till arbetsplatser för befolkningen. En förhoppning är att 
förbättrade transportmöjligheter ska underlätta för befolkningen att finna en 
lämplig arbetsplats. Av detta skäl finns det anledning att titta närmare på ar-
betsmarknadens funktionssätt.  
 
Sökteorin beskriver hur arbetssökanden går till väga för att finna en arbets-
plats. Enligt sökteori har arbetssökande en subjektiv uppfattning om den geo-
grafiska fördelningen av arbetserbjudanden och dess attraktivitet. Arbetssö-
kanden har dessutom kunskap om det rådande löneläget i olika regioner och 
hur troligt det är att ett erbjudande om arbete ska dyka upp. En arbetslös per-
son fortsätter att söka arbetsplatser tills ett erbjudande kommer som översti-
ger en viss kritisk lönenivå, den s.k. reservationslönen (Maier, 1985). Dessut-
om har befolkningen en uppfattning om kostnaderna för att vara rörlig. Till 
dessa mobilitetskostnader hör exempelvis konsekvenser för partnerns arbete 
och inkomster, boendekostnadens förändring, följder för sociala kontakter 
och konsekvenser för platsidentiteten. Reservationslönen för att acceptera ett 
arbetserbjudande som kräver att man flyttar blir därför hög (Salop, 1973; Mår-
tensen, 1986).  
 
Möjligheten att få ett nytt arbete bestäms av en kombination av omgivnings- 
och individfaktorer. Till omgivningsfaktorerna hör det allmänna läget på ar-
betsmarknaden i form av exempelvis arbetslöshet, antal lediga platser och an-
tal personer utanför arbetsmarknaden. Bland individfaktorerna återfinns vil-
ken reservationslön som accepteras och med vilken intensitet arbetssökandet 
genomförs (Lindgren m.fl., 2002). De två grupperna av faktorer påverkar 
dessutom varandra. Vid hög arbetslöshet tenderar exempelvis reservationslö-
nen att vara lägre än under tider med låg (Björklund m.fl., 1996). Enligt sökte-
orin ska ensamstående, arbetslösa och boende i regioner med svag arbets-
marknad ha en högre sannolikhet att vara mer rörliga och söka arbete i andra 
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regioner. Anledningen är att de har lägre reservationslöner och/eller lägre 
mobilitetskostnader (Lindgren m.fl., 2002).  
 
Jobbsöksbeteendet beror till viss del huruvida arbetstagaren är villig att flytta 
eller ej. Av exempelvis hänsyn till familjen eller andra sociala skäl kan sökan-
det begränsas till ett område inom pendlingsavstånd från bostaden för att 
undvika höga mobilitetskostnader. En mindre sökradie får till följd att det 
finns färre arbeten att söka. Empiriska studier har visat att tillgängligheten till 
arbetstillfällen påverkar längden på arbetslösheten (Stoll, 1999; Rogers, 1997). 
Investeringar i tåg eller andra transportmedel som förbättrar möjligheten till 
pendling ökar sökradien, och därmed möjligheten att finna ett arbete. Den ge-
nomsnittliga restiden per dag har under många år i det närmaste varit konstant 
(Gunn, 1981; Metz, 2004). Förbättrad transportinfrastruktur som gör det möj-
ligt att förlänga reslängden utan att restiden utökas tycks därför vara den enda 
framkomliga vägen att öka sökradien. Om en betydande andel av befolkning-
en i ett område ökar sökradien har en regionförstoring ägt rum. 

3.1.4 Regionförstoring 

I sin ursprungliga betydelse innebär regionförstoring att flera lokala arbets-
marknadsregioner (= LA-regioner) slås samman (NUTEK, 2001). De lokala 
arbetsmarknadsregionerna är ett normativt sätt att utifrån pendlingsströmmar 
mellan kommuner avgränsa ett antal funktionella regioner.3 Eftersom männi-
skors pendlingsbeteende inte är statiskt över tiden förändras även indelningen 
av LA-regionerna. Under tidsperioden 1970 – 1998 har antalet LA-regioner 
                                           
3  Avgränsningen av LA-regioner görs i två steg. I det första steget bestäms vilka kommuner 
som kan vara centrum för en LA-region. Centrumkommunerna ska vara självständiga gentemot 
andra kommuner i fråga om sysselsättning för den egna befolkningen. Operationellt betyder det att 
andelen utpendlare av de kommuninvånare som har arbete inte får överstiga 20 procent. Dessutom 
ska centrumkommunerna vara självständiga gentemot den kommun dit de största pendlingsström-
marna är riktade vilket innebär att andelen utpendlare av de förvärvsarbetande kommuninvånarna 
inte får överstiga 7,5 procent. I det andra steget kopplas de övriga kommunerna samman med cent-
rumkommunerna. En kommun som inte klassats som centrumkommun sammankopplas med den 
kommun dit de största pendlingsströmmarna går. Om största pendlingen är riktad mot en icke 
centrumkommun som i sin tur har de huvudsakliga pendlingsströmmarna riktade mot ytterligare en 
annan kommun uppstår en pendlingskedja mellan kommunerna. Pendlingskedjan avslutas när störs-
ta pendlingsströmmen är riktad mot en centrumkommun. Dock tillåts enbart två sådana länkar vid 
bildandet av LA-regioner. Om pendlingskedjan är längre bryts den vid sin svagaste länk. 
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minskat från 187 till 100, vilket är ett uttryck för att en regionförstoring ägt 
rum (Kullenberg och Persson, 1997). I utredningsmaterial till olika invester-
ingar har betydelsen av regionförstoring vidgats till att exempelvis även omfat-
ta tillgänglighet till utbildning och kulturaktiviteter (Banverket, 2001; Banver-
ket, 2002). Den bredare definitionen av regionförstoring används i denna av-
handling.  
 
Innan vi fördjupar oss ytterligare i regionförstoring finns det anledning att 
stanna upp vid begreppet region. Det finns flera olika regiontyper, men de kan 
grovt indelas i huvudkategorierna homogena respektive funktionella regioner. 
En homogen region kännetecknas av att det är en beståndsegenskap som be-
stämmer den geografiska avgränsningen. En homogen region kan exempelvis 
avgränsas av att en speciell etnisk grupp bor där, eller att en speciell natur-
resurs har sin utbredning där (Wiberg, 1995). En funktionell region är baserad 
på människors samspel och aktiviteter. Avgränsningen av denna typ av region 
beror på vilka kriterier som sätts upp. Ett exempel på en funktionell region är 
LA-regionerna. Storleken på en region av denna typ förändras i takt med den 
ekonomiska och politiska miljön. Fortsatt urbanisering, modernisering av när-
ingslivet och förbättrade transportmöjligheter är exempel på orsaker som för-
ändrar de funktionella regionernas geografiska utbredning (Gidlund och Sör-
lin, 1993).  
 
Det finns flera olika undertyper av funktionella regioner men i denna studie är 
den flerkärniga regionen mest intressant. Ibland kallas den även för utveck-
lingskorridor och förutsättningen för denna regiontyp är investeringar i infra-
struktur som möjliggör snabba och flexibla transporter av personer, varor och 
information mellan i första hand större urbana centra (Wiberg, 1995). Ett ut-
ökat samarbete mellan städer kan vara en metod att öka konkurrenskraften 
gentemot andra regioner (Docherty m.fl., 2004).  
 
Regionförstoring är ett verktyg för att öka effektiviteten i ekonomin för att 
klara ökad konkurrens från omvärlden. Det finns inget som tyder på att kon-
kurrenssituationen kommer att förändras inom överskådlig framtid. Snarast 
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innebär utvecklingen inom transport- och kommunikationsområdet att ut-
vecklingen mot större specialisering kan drivas ännu längre. Detta ställer höga 
krav på att företag och människor med olika specialistkompetens kan samver-
ka med varandra. Dessutom måste arbetsmarknaden vara flexibel i betydelsen 
att arbetskraften enkelt kan byta från näringsgrenar på tillbakagång till mer ex-
pansiva näringsgrenar. Sådan ökad rörlighet kan uppnås genom att orter knyts 
samman med goda transport- och kommunikationsmöjligheter till ett väl 
sammanhållet nätverk (NUTEK, 1997). I den mån regionförstoring kan bidra 
till att underlätta matchningsprocessen på arbetsmarknaden kan den också 
medverka till att öka den ekonomiska tillväxten. Orsaken till den förbättrade 
tillväxten finns då att söka i regionförstoring. Ekonomiska data tyder på att 
regionförstoring tilltar under goda ekonomiska tider. I sådana fall är region-
förstoring ett resultat av de förbättrade ekonomiska förutsättningarna. Sam-
bandet mellan regionförstoring och ekonomisk tillväxt är sannolikt en kombi-
nation av orsak och verkan (Johansson m.fl., 2004). 
 
Ett alternativ till regionförstoring är att arbetsgivare och arbetstagare samlas i 
större städer. Matchningsprocessen på arbetsmarknaden skulle underlättas ge-
nom att byte av arbete kan genomföras utan att man behöver flytta. En sådan 
strategi förutsätter att människor vill flytta in till städerna, vilket vore möjligt 
om det var arbetsmarknadsskäl som motiverade flyttningar (NUTEK, 1997). 
Det finns dock undersökningar som visar att andra motiv än att byta eller få 
arbete dominerar människors flyttbeteende (Garvill m.fl., 2000). Eftersom 
många människor av olika skäl inte vill flytta återstår möjligheten att uppnå 
den ökade rörligheten genom att knyta ihop orter till en större funktionell en-
het. De snabba regionaltågen har troligen den största outnyttjade potentialen 
till regionförstoring. Nackdelen med tågtrafiken är dels att tillgängligheten till 
den större arbetsmarknaden framförallt ökar i ett begränsat område kring tåg-
stationerna, men också att investeringskostnaden är stor (NUTEK, 2001). Det 
sistnämnda behöver dock inte vara något bekymmer om tågtrafiken kan gene-
rera tillräckligt stora inkomster.  
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3.2 Resmönster 

Drygt hälften av det totala antalet resor i Sverige sker med bil (se tabell 3.1). 
Knappt 1/3 av resorna sker till fots eller med cykel, vilket innebär att andelen 
som återstår till kollektiva- och övriga färdmedel är liten. Tåg ingår i kategorin 
övriga färdsätt och utgör således endast en marginell del av det dagliga resan-
det. Nära hälften av samtliga resor är relaterade till arbete eller studier. I en 
mindre aggregerad studie visade Krantz (1999) att arbetsresor är det vanligaste 
ärendet. Därefter är fritidsaktiviteter det vanligaste ärendet. Svenskarnas res-
vanor har varit beständiga åtminstone över en 10-årsperiod.  
 

Tabell 3.1: Antal resor (miljoner) efter huvudsakligt ärende och färdsätt år 2001.4 
 

Huvudsakligt färdsätt   
Huvudsakligt 

ärende Till fots, 
cykel 

Bil Kollektivt Övriga  
färdsätt 

Alla färdsätt 

Arbete, studier, 
tjänsteresor 

632 1301 352 125 2409  (49 %) 

Service, inköp 192 406 47 Få obs. 657  (13 %) 

Fritid 574 714 86 77 1451 (30 %) 

Övriga ärenden 64 282 Få obs. 28 385  (8 %) 

Alla ärenden 1462 
(30 %) 

2703 
(55 %) 

495 
(10 %) 

242 
(5 %) 

4902 
 

(100 %)

Källa: SIKA, 2002. 

 
En förklaring till tågets blygsamma andel är att många resor sker över korta 
avstånd. En annorlunda bild av resvanorna fås om enbart de långväga (re-
sor>100 km) resorna studeras (se tabell 3.2). En stor del av dessa resor var fri-
tidsresor (34 %) eller besök hos släkt och vänner (27 %). För dessa ärenden 
var bilen det vanligaste färdsättet. Tåget nyttjades för nio procent av det lång-
väga resandet, vilket är ungefär samma nivå som flyget. Att hälsa på släkt och 
vänner var det vanligaste skälet till att resa med tåg.  
                                           
4  Resvaneundersökningen bygger på ett statistiskt urval. Få obs. betyder att undersökningen 
innehåller alltför få observationer för att ge en statistiskt säker uppgift.  
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Tabell 3.2:  Antal långväga resor (miljoner) efter huvudsakligt ärende och färdsätt år 2001. 

 
Huvudsakligt färdsätt  Huvudsakligt 

ärende 
Bil Tåg Buss Flyg Övriga Alla färdsätt 

Arbete, studier 6,0 1,0 Få obs. 0,4 0,4 8,2    (11 %)

Tjänsteresor 7,4 1,9 0,6 2,7 Få obs. 13,0    (17 %)

Hälsa på släkt 
och vänner 

14,8 2,4 1,1 1,0 Få obs. 19,8   (27 %)

Fritidsresor 17,9 0,8 2,1 3,1 0,9 25,0    (34 %)

Övriga ärenden 6,4 Få obs. Få obs. 0,4 Få obs. 8,0    (11 %)

Alla ärenden 52,4 
(71 %) 

6,5 
 (9 %) 

4,4 
(6 %) 

7,6 
(10 %) 

3,0  
(4 %) 

73,9  (100 %)

Källa: SIKA, 2002. 

 
I figur 3.1 visas konkurrensytorna mellan några olika transportslag. Bilen har i 
det närmaste en obefintlig terminaltid och är därför det snabbaste transport-
medlet på kortare distanser. Snabbtåg (X2000) är framförallt konkurrenskraf-
tiga i avståndsintervallet 10-30 mil. Det smala intervallet är en förklaring till 
tågets blygsamma andel av resorna. Investeringar som gör det möjligt att öka 
hastigheten skulle utöka intervallet något, men flyget förblir det mest konkur-
renskraftiga alternativet på långa sträckor. I denna jämförelse har hänsyn en-
bart tagits till restid, och konkurrensytorna skulle naturligtvis se annorlunda ut 
om hänsyn även togs till kostnad och turtäthet.  
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Figur 3.1: Konkurrensytor mellan olika transportslag. 

Källa: SOU 2003:14.        
  

     
Det finns betydande regionala skillnader i fördelningen mellan färdsätt. Bilens 
dominans är tydligare i norra Sverige5 där ungefär 60 procent av resorna år 
2001 företogs med bil, vilket kan jämföras med 45 procent för Stockholms 
län. En förklaring till den lägre andelen bilresor i Stockholms län är att kollek-
tivtrafiken är förhållandevis väl utbyggd där. Ungefär 25 procent av resandet i 
Stockholms län sker med kollektiva färdmedel, medan motsvarande siffra för 
norra Sverige uppgår till knappt fem procent (SIKA, 2001).  
 
Däremot är de regionala skillnaderna små när det gäller hur många resor som 
företas under ett dygn. Den förväntade bilden av ett aktivitetsfyllt storstadsliv 
med många korta resor, i kontrast till glesbygdens fåtaliga men långa resor, 
stämmer alltså inte. Tidsåtgången för resorna är däremot större i Stockholms-
området i jämförelse med övriga delar av landet (Krantz, 1999).  
 

                                           
5  Med norra Sverige avses Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. 
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Genomgående gäller att män gör fler resor per dag än kvinnor (SIKA, 2001). I 
genomsnitt reser män dessutom över längre avstånd, vilket delvis kan förkla-
ras av att de i högre utsträckning har tillgång till bil. Kvinnor reser också kol-
lektivt i högre utsträckning än män (Krantz, 1999; Vilhelmson, 1990; Vilhelm-
son, 1997). Största skillnaden i reslängd mellan könen uppvisas av barnfamil-
jer. Enligt Hanson och Pratt (1995) är förklaringen att kvinnor i stor utsträck-
ning fortfarande har huvudansvaret för barnen och därför föredrar att arbeta i 
hemmets närhet.  
 
Även ålder inverkar på resemönstret. Flest resor görs av personer i åldern 25-
54 år, dvs. en åldersgrupp med en stor andel förvärvsarbetande. I gruppen äld-
re än 54 år avtar resfrekvensen med stigande ålder (SIKA, 2001). Den mins-
kade rörligheten förklaras av att det för många inte längre är aktuellt med ar-
betsrelaterade resor, men också av att den fysiska förmågan till förflyttning 
försämrats (Vilhelmson, 1985).  
 
Det finns skillnader i resbeteende som förklaras av utbildningsnivån. Längst 
reser män med eftergymnasial utbildning. Kortaste färdlängden av männen 
har de med enbart grundskoleutbildning. De grundskoleutbildade männen re-
ser ändå i genomsnitt längre än de flesta kvinnor oavsett deras utbildningsni-
vå. Kvinnors reslängd påverkas endast marginellt av deras utbildningsnivå 
(SIKA, 2001). 

3.3 Studier av järnvägsutbyggnad och regional utveckling 

Det finns en lång rad studier som behandlar sambandet mellan järnvägsut-
byggnad och regional utveckling. Först redovisas ett antal studier av järnvägs-
investeringar som ägde rum under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Denna period 
utgör järnvägens guldålder i den industrialiserade världen. Därefter redovisas 
resultaten av järnvägsinvesteringar i snabbtågsåldern, vilken innebar en renäs-
sans för järnvägstrafiken efter flera år med vikande lönsamhet och minskat 
passagerarantal. 
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3.3.1 Tidiga järnvägsinvesteringar 

Ett antal studier har specifikt behandlat järnvägens betydelse för tillväxt och 
ekonomisk utveckling. Heckscher (1907) konstaterade i en studie av Sveriges 
ekonomiska utveckling att järnvägarna bidrog till den ekonomiska utveckling-
en genom att exempelvis gruvdriften och järnindustrin kunde koncentreras, 
och därmed bedrivas på ett effektivare sätt genom att dra nytta av stordrifts-
fördelar. Även North (1961) konstaterade i en studie av den ekonomiska till-
växten i USA 1790 – 1860 att den ökade effektiviteten inom ekonomin i hög 
grad härrörde från den ökade specialiseringen och arbetsdelningen som möj-
liggjordes av marknadsutvidgningen. Enligt North var det framförallt byggan-
det av järnvägar och kanaler som gav större marknader under denna tidsperi-
od.  
 
Svallhammar (1991) menar däremot att effektiviteten i Kalmar läns regionala 
ekonomi minskade som en följd av järnvägens utbyggnad under sent 1800- 
och tidigt 1900-tal. Studien visar att järnvägen snarast hade en konserverande 
effekt på näringsstrukturen och fördröjde en strukturomvandling, vilket mins-
kade effektiviteten i den regionala ekonomin. På stationsorterna behöll de 
gamla bruken i hög grad dominansen inom näringslivet. Tvärtom var det om-
råden bortom järnvägarna som uppvisade det mest nydanande näringslivet.  
 
De nya järnvägssträckorna påverkade kommunikationsstrukturen i stort ge-
nom att tidigare viktiga vägsträckor förlorade i betydelse eftersom trafik över-
fördes till järnvägen. Knutpunkter som före järnvägens ankomst varit betydel-
sefulla förlorade dessutom betydelse genom att olika verksamheter som ex-
empelvis post och telegraf omlokaliserades till stationsorterna (Svallhammar, 
1991).  
 
I sin avhandling jämförde Heckscher (1907) befolkningsutvecklingen i de 
socknar som genomkorsades av huvudjärnvägslinjer med de socknar som inte 
gjorde det. Undersökningen visade att socknar med järnvägsstation ökade sin 
befolkning strax före byggstarten och de närmaste följande åren. Socknar utan 
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station fick däremot inte motsvarande befolkningsökning. Enligt Heckscher 
var befolkningsökningen i stationsorterna ett resultat av förväntningarna som 
fanns på det nya kommunikationsmedlet. Några år efter trafikstarten minska-
de dock befolkningstillväxten i dessa socknar. Studien visar således att för-
väntningar kan ligga till grund för faktiskt handlande.  
 
I en studie av Fogel (1964) ifrågasattes järnvägens roll i den ekonomiska ut-
vecklingen. Framförallt vände han sig emot att järnvägen framställdes som om 
den hade vissa unika egenskaper som saknades hos andra transportmedel. Fo-
gel menade att i stort sett samma ekonomiska utveckling varit möjlig med ut-
byggnader och förbättringar av vägar och kanaler. Det skulle inte heller ha på-
verkat den rumsliga utbredningen av tillväxten nämnvärt. Slutsatserna grundar 
han på beräkningar som visar att samma reduktion av transportkostnaderna 
som järnvägstransporter innebar skulle ha varit möjliga att åstadkomma med 
användandet av vattenvägar. Dessutom testade Fogel huruvida de härledda 
effekterna var unika för järnvägen. Visserligen innebar själva byggandet av 
järnvägen att efterfrågan på järn ökade. Dock inte i en sådan omfattning att 
den amerikanska ekonomins utveckling i någon större utsträckning skulle ha 
varit fundamentalt annorlunda om inte järnvägarna byggts. 
 
Även Fishlow (1965) studerade järnvägens betydelse för den ekonomiska ut-
vecklingen i USA. Han menade att järnvägens stora betydelse måste ses i det 
historiska sammanhanget och i ljuset av en flera omgivningsfaktorer. Vid tid-
punkten före inbördeskriget fanns det tillräckligt med privat kapital som till 
stor del genererats genom ett effektivt jordbruk som kunde användas till järn-
vägsbyggande. Dessutom fanns en efterfrågan på transporter. Enligt Fishlow 
är avsaknaden av dessa omgivningsfaktorer en förklaring till att järnvägen inte 
bidragit till den ekonomiska utvecklingen på samma sätt i de underutvecklade 
länderna. En studie av Wales och Englands ekonomiska utveckling 1840  – 
1870 understryker Fishlows slutsats att de specifika förhållandena i varje land 
avgör järnvägarnas betydelse för den ekonomiska tillväxten. Studien visade att 
järnvägens betydelse var större i England och Wales där samhällets besparing-
ar i form av minskade transportkostnader uppgick till omkring 10 procent av 
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nationalinkomsten, vilket är ungefär det dubbla vid en jämförelse med situa-
tionen i USA. Orsaken var att USA hade tillgång till billig sjöfart, vilket mins-
kade den relativa betydelsen av järnvägen (Hawke, 1970 s. 409).  
 
Järnvägen har olika stor betydelse för skilda delar av näringslivet. Westlund 
(1992) har studerat kommunikationernas betydelse för utveckling av de svens-
ka mellanstora städernas befolkning och näringsstruktur under åren 1850 – 
1970. Resultatet visar på ett signifikant samband mellan tillgängligheten i järn-
vägsnätet och industrisektorns storlek. Sambandets riktning har dock varierat 
över tiden. I den första fasen som omfattar åren 1850 – 1870 var det de mest 
expansiva städerna som drog järnvägen till sig. Vid en snabb analys kan det 
därför förefalla att järnvägen visar en stark samvariation med expansiva städer. 
I själva verket är det städerna som efter att den industriella expansionen redan 
påbörjats drar till sig järnvägen. Mellan 1870 och sekelskiftet är utvecklingen 
mellan järnvägen och industrin ömsesidig. Det är under denna period många 
av järnvägsknutarna i Sverige växer upp. I dessa etablerades industrier som en 
direkt följd av järnvägen tillkomst. På andra platser var det den framväxande 
industrin som ställde krav på allt bättre kommunikationer i form av fler järn-
vägar. Under perioden från sekelskiftet fram till 1950-talet är det entydigt att 
järnvägsnätet påverkar industrin. Eftersom inga större järnvägsprojekt fanns i 
sikte anpassade sig industrin till det befintliga nätet. Efter denna period börjar 
de mellanstora svenska städerna att avindustrialiseras, vilket minskade sam-
bandet mellan de medelstora städernas utveckling och järnvägen.  
 
Vid mitten av 1900-talet kämpade dessutom järnvägen med allvarliga lönsam-
hetsproblem. Enligt Kaijser (1994) var järnvägen under efterkrigstiden ett 
stagnerande transportmedel som genomgick en omfattande omstrukturering 
med nedläggningar av olönsamma järnvägslinjer. Järnvägens stagnationsfas i 
Sverige avslutades i och med introduktionen av snabbtåg mellan de svenska 
storstäderna under 1990-talet. Järnvägen lyckades då för första gången återta 
marknadsandelar från flyget (Fröidh, 1999). 
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3.3.2 Järnvägsinvesteringar genomförda i snabbtågsåldern 

Före presentationen av de olika järnvägsinvesteringarna ska det understrykas 
att det finns skilda förutsättningar för investeringarna. Exempel på sådana 
förutsättningar är exempelvis befolkningstäthet och näringslivets sammansätt-
ning. I flera av de studerade områdena är det mindre städer som förbinds med 
en betydligt större stad, vilken utgör målpunkt för en dominerande del av tra-
fiken. Nedan kommer olika delar av spektrat från mycket befolkningstäta till 
glesa områden att behandlas. De nedanstående exemplen visar på effekter av 
järnvägsinvesteringar även om förutsättningarna för de olika banorna skiljer 
sig åt.  
 
Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm är ett exempel på en inve-
stering som har bidragit till regionförstoring. Trafiken på banan genereras av 
den stora arbetsmarknaden i Stockholm i kombination med den överhettade 
fastighetsmarknaden. När Kustpilen introducerades i Skåne och Blekinge in-
nebar det ett uppsving för tågresandet i området. Det ökade resandet förklaras 
med bekvämare tåg, ökad turtäthet och lägre biljettpris. Även introduktionen 
av snabbtågskonceptet X2000 innebar högre komfort och snabbare restider, 
vilket stärkte tågets konkurrenskraft gentemot flyget. Mittlinjen mellan Sunds-
vall och Östersund är ett exempel på en järnvägslinje som går genom mer 
glesbebodda områden än de tidigare nämnda. Antalet passagerare ökade ge-
nom kortare restid, modernare tåg samt att flera tidigare nedlagda stationer 
öppnades.  
 
Gemensamt för de utländska tåglinjerna är att de i jämförelse med de svenska 
exemplen enbart förbinder riktigt stora städer med varandra. Skillnaderna till 
trots finns det några iakttagelser av deras effekter på markpriserna, resande 
och lönsamhet som är värda att göra.  

Svealandsbanan 

Svealandsbanan är beteckningen på den järnvägssträcka som går söder om 
Mälaren mellan Stockholm och Eskilstuna (se figur 3.2). Järnvägen, som är 
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enkelspårig, togs i bruk 1997. Banan trafikeras i stort sett enbart med person-
trafik. Tågtrafiken som tidigare bedrevs i området på den äldre Eskilstunaba-
nan hade långa restider och högt biljettpris och var inte konkurrenskraftig 
gentemot andra trafikslag. Arbetspendling med järnväg förekom inte i någon 
större utsträckning eftersom kollektivtrafikresenärerna föredrog att åka buss. 
Turtätheten var dock låg både för järnvägstrafiken och för busstrafiken. I syfte 
att förbättra kollektivtrafikens utbud och konkurrenskraft i Mälardalen bilda-
des Trafik i Mälardalen (TiM) som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i 
området och SJ.6 Förhoppningen var att skapa ett konkurrenskraftigt kollek-
tivtrafikutbud genom att samordna buss- och järnvägstrafiken. När Svea-
landsbanan var färdigställd lade därför länstrafiken ner en del av bussturerna 
som kördes parallellt med tågtrafiken, vilket resulterade i en ökad turtäthet för 
tågen. Vissa orter fick sämre förbindelser genom att direktbussar till Stock-
holm drogs in och ersattes med anslutningsbussar till Svealandsbanan. Boende 
på dessa orter tvingades därför att göra ett färdmedelsbyte för att resa till 
Stockholm (Fröidh, 1999). 
 
Motivet för att bygga Svealandsbanan var att sprida den ekonomiska tillväxten 
i den överhettade stockholmsregionen till övriga delar av Mälardalen. Bo-
stadsbristen i Stockholm skulle minskas genom att människorna erbjöds god 
boendemiljö till rimligare kostnad i någon av Mälardalens övriga städer tack 
vare de förbättrade pendlingsmöjligheterna. Förutom att Svealandsbanan ökar 
tillgängligheten till arbetsplatser ökar även tillgängligheten till Stockholms ut-
bud av service och nöjen (Fröidh, 1999). Möjligheten till pendling över längre 
avstånd underlättar även anpassningarna till svängningarna på de lokala ar-
betsmarknaderna (Transportrådet, 1987). Annorlunda uttryckt var målsätt-
ningen att genom regionförstoring sammanbinda hela Mälardalen till en 
gemensam arbetsmarknad. Till dessa i huvudsak ekonomiska motiv lades även 
miljöargument. Miljösituationen i stockholmsområdet skulle förbättras genom 
att biltrafik ersätts av tågtrafik (Fröidh, 1999). 

                                           
6  Följande länstrafikbolag ingår i samarbetet: Länstrafiken Sörmland, Stockholms lokaltrafik, 
Länstrafiken Örebro, Upplands lokaltrafik och Västmanlands lokaltrafik. 
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Figur 3.2: Svealandsbanans sträckning. 

 
Trafiken och resandeutvecklingen på Svealandsbanan 1990 – 1998 redovisas i 
tabell 3.3. Resandet är i samtliga fall omräknat till ett årsvärde. Av tabellen 
framgår att både trafiken och antalet passagerare på banan ökat väsentligt. När 
tågtrafiken på den gamla banan lades ner och ersattes med en avsevärt utökad 
busstrafik i avvaktan på Svealandsbanans tågtrafik medförde det nästan en 
fördubbling av antalet resenärer. Ökningen skedde trots att biljettpriset ökade 
och restiden blev något längre (Fröidh, 1999). Vid introduktionen av tågtrafi-
ken på Svealandsbanan halverades biljettpriset och antalet passagerare ökade 
starkt. Antalet passagerare föll tillbaka något när biljettpriset höjdes under 
hösten 1997, men låg ändå på en hög nivå med omkring 1,2 miljoner passage-
rare per år. Efter att resandet på Svealandsbanan förlängts till Hallsberg ökade 
resandet 1997 till 2,2 miljoner passagerare (Fröidh, 1999).  



 59

Tabell 3.3: Regionalt resande och utbud med SJ Eskilstuna-Stockholm. 
 

Period Antal dubbelturer
Må - Fr 

Restid Ordinarie biljettpris 
(enkelbiljett) 

Antal resor 
(tusental/år) 

Öknings- 
faktor 

1990 -  
våren 1993 

8 tåg 1:40 115 kr 230 1 

Hösten 1993- 
våren 1997 

18 bussar 1:55-2:20 105-120 kr 440 2 

Sommaren 1997 17 snabbtåg 1:00 55 kr 1 600 7 

Hösten 1997 17 snabbtåg 1:00 110 kr 1 200 5 

1998 18 snabbtåg 1:00 125 kr 1 300 6 

Källa: Fröidh, 1999. 

De huvudsakliga pendlingsströmmarna går till Stockholm under morgontim-
marna och i motsatt riktning på eftermiddagen. Det har dock skett en ökning 
av pendlingen i den motsatta riktningen efter att banan togs i bruk. En orsak 
till detta är utlokaliseringen av en del företag och myndigheter från Stockholm 
till Eskilstuna, och en del inomregional pendling framförallt mellan Strängnäs 
och Eskilstuna. Även högskolan och gymnasieskolorna i Eskilstuna genererar 
en ökad inpendling till Eskilstuna (Fröidh, 1999; Fröidh, 2003). 
 
De färdmedel passagerarna på Svealandsbanan tidigare använde för sitt resan-
de framgår av figur 3.3. Observera att endast det regionala resandet på sträck-
an Eskilstuna – Stockholm är medtaget, vilket exempelvis innebär att interre-
gionalt resande från Örebro inte ingår i materialet. Drygt en tredjedel av rese-
närerna kommer från den busstrafik som ersatte tågen på den gamla Eskilstu-
nabanan, medan 20 procent tidigare reste med länstrafikens bussar. Knappt en 
tredjedel av passagerarna har bytt från privatbil till tåg. Att tillkomsten av 
Svealandsbanan verkligen påverkat bilanvändningen längs med sträckningen 
tyder också det faktum att ökningen av biltrafiken på E20 som löper parallellt 
med järnvägen stagnerat till skillnad mot andra större trafikleder i området 
som exempelvis E18. Den stora andelen nygenererad trafik (15 %) på Svea-
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landsbanan tyder på att orterna knutits samman till större funktionella regio-
ner (Fröidh, 1999). 
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Figur 3.3: Hur Svealandsbanans resenärer år 1998 färdades två år tidigare. 

      Källa: Fröidh, 1999. 

Antalet kollektivtrafikresenärer från de orter som ligger vid sidan av Svea-
landsbanan har dock minskat. Orsaken är att kollektivtrafiken har försämrats 
genom att bussförbindelser mot Stockholm som inte krävde något byte har 
dragits in. De direkta bussförbindelserna har ersatts med anslutningsbussar till 
den närmaste stationen på Svealandsbanan. Denna lösning har inte varit till-
räckligt attraktiv vilket har medfört att somliga har valt bilen istället. Svea-
landsbanan är även mindre attraktiv för Södertäljeresenärer som i många fall 
väljer ett annat färdmedel än tåg. Anledningen är att tågen på Svealandsbanan 
angör stationen Södertälje syd som ligger utanför Södertälje. Detta medför att 
resenärerna tvingas till färdmedelsbyten för att nå de flesta målpunkterna i 
Södertälje (Fröidh, 1999; Fröidh, 2003).  

Kustpilen 

Kustpilen introducerades 1992 på sträckan Karlskrona – Malmö/Helsingborg 
(se figur 3.4). Förutom att ett modernare och bekvämare tågmaterial med 
bland annat luftkonditionering, tystare gång och förbättrat utbud av mat an-
vändes var den stora förbättringen att det gick att åka hela sträckan utan byte. 
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Tidigare var passagerare från Blekinge tvungna att byta tåg både i Kristianstad 
och i Hässleholm för att kunna resa till Malmö. Restiden förkortades med 
mellan 8 – 15 minuter. Förutom att själva tågen var av högre standard rusta-
des även stationerna längs med linjen upp. Drygt ett år senare ökades även 
busstrafiken på sträckorna inom Blekinge. Dessa bussar stannade enbart vid 
tågstationerna. Tåg- och busstrafiken tillsammans möjliggjorde en trafik med 
avgångar en gång i timmen. Dessutom sänktes biljettpriset med mellan 13 och 
45 procent (Kottenhoff och Lindh, 1996). 
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Figur 3.4: Kustpilens stationsorter. 

                Källa: Skånetrafiken, 2000. 

Resandet med Kustpilen ökade med omkring 40 procent under första halvåret 
1992. Ökningen fortsatte och 1994 hade trafiken ökat mer än 100 procent se-
dan Kustpilen introducerades. I denna siffra ingår även busstrafiken, men 
denna har under hela perioden haft en mindre marknadsandel. Ökningen ägde 
rum samtidigt som tågresandet i landet som helhet minskade med 10 procent 
till följd av lågkonjunktur och ökad moms på resande (Kottenhoff och Lindh, 
1996).  
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Kustpilens positiva utveckling förklaras med att en rad positiva faktorer sam-
verkat såsom ökad avgångsfrekvens, förbättrad service, modernare tåg och 
positiv massmediebevakning (Kottenhoff och Lindh, 1996). Innan Kustpilen 
introducerades genomfördes ett antal undersökningar som försökte förutsäga 
det framtida resandet. En undersökning genomförd med stated-preference-
metodik underskattade resandeutvecklingen på linjen. Tilltänkta resenärer vär-
derade det nya tågkonceptet utifrån färgfoton och beskrivningar av service 
och trafikupplägg. Enligt Lindh (1994) beror underskattningen på att det är 
mycket svårt för respondenten att värdera ett helt nytt resekoncept enbart ut-
ifrån text och bild. En uppföljning av undersökningen 11 månader senare när 
respondenterna hade haft tillfälle att prova på den nya produkten visar att 
värderingen ökat till det dubbla. Den metodologiska slutsatsen är att det är 
mycket svårt för respondenterna att göra en korrekt värdering av ett helt nytt 
resekoncept. En annan svårighet uppstår som följd av att flera förbättringar 
sker samtidigt. I vissa fall uppstår synergieffekter som medför att effekten av 
samtliga förändringar överstiger summan av de enskilda förändringarna. I 
andra fall är den summerade effekten mindre än de enskilda förändringarna. 
Det är svårt att avgöra vid vilka tillfällen som synergieffekter uppstår eller ej.  

X2000 

I fallet med Kustpilen var det inte nya bansträckningar som åstadkom det 
ökade resandet, utan en mer genomtänkt tidtabell och förbättrad komfort ge-
nom modernt vagnsmateriel. Det sistnämnda utnyttjades i större skala genom 
introduktionen av snabbtågskonceptet X2000. Introduktionen skedde år 1990 
på sträckan Stockholm – Göteborg, men utgör idag den dominerande trafiken 
på en lång rad sträckor. Restiden mellan Stockholm och Göteborg har förkor-
tats till knappt tre timmar för de snabbaste förbindelserna genom att tågen 
kan köras i 200 km/h, och den så kallade korglutningen medger högre hastig-
heter i kurvorna. Restiderna har även förkortats genom att tågen stannar vid 
färre stationer. Med konventionellt tåg är restiden på samma sträcka fyra tim-
mar. Antalet resor med tåg, bil och flyg mellan Stockholm och Göteborg upp-
går till ungefär 4 miljoner varje år. Av dessa resenärer valde år 1996 57 pro-
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cent tåget, vilket kan jämföras med 42 procent år 1990 före introduktionen av 
X2000 (Nelldal, 1998). 
 

%[

%[

%[

%[

%[

%[

%[

%[

ÖSTERSUND

BRUNFLO

ÅNGE

BRÄCKE

PILGRIMSTAD

STÖDE

TORPSHAMMAR

#

SUNDSVALL

N

0 50 100 150 Kilometers
Övriga järnvägar
Mittlinjen

%[ Tätort

 
Figur 3.5: Mittlinjens stationer. 

               Källa: Tågkompaniet, 2004. 

Mittlinjen 

Även på Mittlinjen mellan Sundsvall och Östersund har det gjorts försök med 
ett förbättrat trafikupplägg under åren 1992 – 1994 (se figur 3.5). Motivet var 
att underlätta arbetspendling mellan orterna på sträckan och öka tillgänglighe-
ten till högre utbildning. Medlet var snabbare och modernare tåg samt att 
öppna flera tidigare nedlagda stationer (Bångman, 1995).  
 
Restiden mellan Sundsvall och Östersund är två timmar med det nya trafik-
upplägget. Tidigare var det inte möjligt att resa samma sträcka utan att byta 
tåg, och restiden var ungefär en halvtimme längre. Måndag till fredag går tre 
turer i vardera riktningen med ett extra morgontåg på måndagar. Under hel-
gerna är trafiken av mindre omfattning. Under våren 1993 ökade resandet från 
ca 20 000 enkelturer till ungefär 170 000. De nytillkomna resenärerna är till 30 
procent nya resenärer, 25 procent kommer från biltrafiken och återstående 45 
procent färdades tidigare med buss. En annan förändring är att resandefre-
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kvensen ökat. Före trafikomläggningen var det enbart 15 procent av passage-
rarna som använde tåget en dag i veckan eller mer. Den överväldigande majo-
riteten nyttjade tågförbindelsen mindre än en gång per år. Efter trafikomlägg-
ningen var det knappt 70 procent av resenärerna som använde tåget mer än en 
gång i veckan, och ungefär en tredjedel reste minst en gång per dag. Den 
största andelen av passagerarna pendlar till arbete eller studier, en typ av re-
sande som i det närmaste var obefintligt med det gamla trafikupplägget. Hela 
80 procent av resorna sker i anslutning till arbete eller studier. I valet av färd-
medel mellan bil, buss och tåg uppger de allra flesta att det är restiden som vä-
ger allra tyngst (Bångman, 1994).  

Shinkansen 

Den första Shinkansenlinjen mellan städerna Tokyo och Osaka öppnades för 
trafik 1964 med en topphastighet på 210 km/h. Tvärtemot ursprungstanken 
kördes enbart persontrafik på linjen eftersom denna behövde hela den till-
gängliga kapaciteten. År 2000 hade nätet byggts ut med flera linjer och topp-
hastigheten passerat 250 km/h (se figur 3.6). Stundtals har motståndet mot 
byggnationen av de olika järnvägslinjerna mött starkt motstånd från lokala 
opinioner längs järnvägssträckningarna. Framförallt har rädslan för buller varit 
stor, vilket inneburit att krav ställts på att kraftigt sänka hastigheterna genom 
tätorterna. Ett domstolsbeslut har dock fastslagit att det är av nationellt intres-
se att tågtrafiken kan köra med höga hastigheter även genom tätorter för kon-
kurrenskraftens skull. Bullerdämpande åtgärder ska dock utföras på de utsatta 
platserna och ekonomisk ersättning utgå till de drabbade (Hughes, 1990).  
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Figur 3.6: Shinkansen linjer år 2000. 

                 Källa: Möller, 1994. 

Den ekonomiska tillväxten har i genomsnitt varit drygt 0,5 procent högre i 
städer med shinkansenstation på linjen Tokyo-Osaka. Det är framförallt de 
större och väletablerade noderna som stärkts på bekostnad av de mindre no-
derna (Brotchie, 1991). Av tabell 3.4 framgår att antalet anställda ökade fram-
förallt inom information och reklam samt näringslivsservice. Även övriga 
branscher inom informationsektorn uppvisar stor tillväxt. Gemensamt för 
dessa branscher är att de är informationstunga och kontaktintensiva (Naka-
mura och Ueda, 1990; Hirota, 1984).  
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Tabell 3.4: Tillväxten i antalet anställda mellan åren 1981-1985 inom  
informationssektorn i städer med och utan Shinkansen. 

 

Bransch Shinkansen och motorväg  
(%) 

Enbart motorväg 
 (%) 

Näringslivsservice 42 12 

Information och reklam 125 63 

FoU samt högre utbildning 27 21 

Politiska institutioner 20 11 

Övrig näringslivsservice 57 28 

Fastighetsmäklare 21 3 

Informationssektorn totalt 22 7 

        Källa: Nakamura och Ueda, 1989. 

 
En annan studie som med ett mer ekonometriskt angreppssätt försökte utröna 
huruvida Shinkansen bidrar till spridning av befolkningstillväxt och ekono-
misk aktivitet visar att så inte behöver vara fallet. Shinkansen förmår att på-
verka spridningen enbart marginellt även om linjenätet byggs ut i mycket hög 
grad. Detta beror på att utbyggnaden även ökar tillgängligheten på de redan 
existerande linjerna, vilket därför ytterligare stärker dessa områdens attraktivi-
tet (Sasaki m.fl., 1997). 
 
Nakamura och Ueda (1989) har jämfört markvärdesförändringar i regioner 
med eller utan Shinkansen under perioden 1980 - 1985. Enligt författarna ut-
gör markpriset en indikator på områdets attraktivitet. Det högsta markvärdet 
på de kommersiella områdena i respektive region användes som indikator. 
Gemensamt för regionerna i undersökningen var att samtliga hade en växande 
befolkning, vilket tyder på att samtliga har haft en gynnsam ekonomisk ut-
veckling. Anledningen till detta urval av regioner är att de bakomliggande 
ekonomiska faktorerna ska vara så lika varandra som möjligt i de skilda regio-
nerna för att effekterna av Shinkansen ska kunna urskiljas. I regioner med 
Shinkansen ökade markpriset med 67 procent, vilket kan jämföras med en ök-
ning på 42 procent i andra regioner.  
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Train à Grande Vitesse (TGV) 

Den första TGV-linjen öppnades år 1983 mellan Paris och Lyon. Den skiljer 
sig från sina svenska motsvarigheter bland annat genom att linjen enbart är 
byggd för persontrafik, vilket tillåter tvärare stigningar och därmed lägre bygg-
kostnader än vad som annars skulle vara möjligt. TGV-nätet har byggts ut till 
att även omfatta linjer mot Lille och kanaltunneln samt linjer västerut från Pa-
ris mot västra Frankrike och städer som exempelvis Bordeaux och Brest (se 
figur 3.7) (Charlton, 1994).  
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Figur 3.7: Städer med TGV-trafik 1994. 

                  Källa: Charlton, 1994. 

De nybyggda järnvägarna byggs med en standard som tillåter hastigheter upp 
mot 300 km/h. Den höga hastigheten medför att antalet tågstopp är få, vilket 
får till följd att endast ett fåtal städer kan tillgodogöra sig den ökade tillgäng-
ligheten som snabbtågen kan bidra med (Plassard, 1991). Bonnafous (1987) 
menar att TGV inte ska betraktas som ett tåg utan snarare som en flyglinje i 
markplan eftersom det inte är en lång rad stationer som betjänas, utan ett 
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mycket begränsat antal noder. För att ändå försöka koppla fler städer till TGV 
- nätet går snabbtågen även på delar av det konventionella järnvägsnätet, om 
än med en lägre hastighet. Denna strategi medför att även städer utanför själva 
TGV-nätet kan dra nytta av snabbtågstrafiken (Charlton, 1994).  
 
Mellan 1980 och 1984 ökade trafiken 2,5 gånger mellan Paris och Lyon till 3,7 
miljoner passagerare. Restiden på sträckan är omkring två timmar. Tillväxten i 
trafiken kommer till en tredjedel från flyget och knappt en femtedel från väg-
trafiken, vilket betyder att nära hälften av trafikökningen är nygenererad. Ef-
fekter av TGV har kunnat avläsas inom flera näringslivssektorer. Resebran-
schen har påverkats genom att antalet hotellövernattningar minskat på grund 
av att möjligheten till dagsresor förbättras. Antalet paketresor som innehåller 
en tågresa har däremot ökat. När det gäller det övriga näringslivet är det fram-
förallt tjänstesektorn som påverkats (Bonnafous, 1987). 
 
Uppförandet av nya järnvägsstationer är en möjlighet att blåsa liv i den regio-
nala ekonomin genom att stationsområdena inte enbart fungerar som en plats 
där av- och påstigning till olika färdmedel sker utan även används för andra 
kommersiella ändamål. Det kanske tydligaste exemplet på detta är utveckling-
en av stationsområdet i Lille. Staden marknadsförs som Europas tillgängligaste 
stad med goda tågförbindelser till Paris (1 timme), London (2 timme) och 
Bryssel (25 min). På grund av gamla militära föreskrifter fanns det tillgång till 
obebyggda områden i absolut närhet till stadskärnan. Förutom själva järnvägs-
stationerna fylldes detta område med kontor, offentliga inrättningar, bostäder, 
högre utbildning och affärer. En viktig komponent var också att projektet 
skulle integreras med staden och inte leva sitt eget liv som en ö i denna. Pro-
jektet har till vissa delar visat sig vara lyckosamt. Framförallt på den nationella 
arenan har Lille stärkt sin position, men däremot har framgången på den in-
ternationella arenan uteblivit. Det sistnämnda har också drabbat uthyrningen 
av kontorslokalerna som gått trögt (Bertolini och Spit, 1998).  
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Alta Velocidad Española (AVE) 

Samtliga projekt som redovisats ovan har varit lyckosamma i bemärkelsen att 
de lockat många passagerare till tågen. Av detta följer dock inte nödvändigtvis 
att de är företags- eller samhällsekonomiskt lönsamma projekt. Även mellan 
Madrid och Sevilla har snabbtågsresenärer alltid varit stort. Vid trafikstarten 
var en stor del av resenärerna besökare av världsutställningen i Sevilla. Den 
befarade minskningen av antalet passagerare när världsutställningen stängdes 
kunde undvikas med prissänkningar på 30 - 50 procent. Ett lågt pris ger dock 
mindre intäkter vilket bidragit till det negativa resultatet i en intäkts- och kost-
nadsanalys som utfördes några år efter trafikstarten. Motivet till att göra en 
analys några år efter trafikstarten är att då finns mer kunskap om hur resandet 
verkligen utvecklats på sträckan (Rus och Inglada, 1997). 
 
I kostnads- och intäktsanalysen ingår konstruktions- och driftskostnaden på 
utgiftssidan. På inkomstsidan återfinns naturligtvis intäkterna från trafiken. 
Därtill kommer tidsvinsterna för tågpassagerarna, men även bilisternas tids-
vinster till följd av minskad trängsel på vägarna. Till intäktssidan ska även fö-
ras ett minskat antal trafikolyckor och värdet av förbättrad service som tågtra-
fiken kan erbjuda. Möjligen skulle det negativa resultatet vändas till ett mer 
positivt om hänsyn även tas till den regionalekonomiska utvecklingen och de 
eventuella miljövinster som kan tänkas uppkomma som följd av minskad väg-
trafik. Ibland förekommer argumentet att även ökningen av markvärdet längs 
en järnvägssträcka ska tillföras kostnads- och intäktsanalysen. Enligt Rus och 
Inglada (1997) är det dock felaktigt eftersom markvärdesökningen orsakas av 
den förbättrade tillgängligheten som redan ingår i kalkylen i form av minskad 
restid. Att även tillföra intäkterna från markvärdesökningen skulle därför in-
nebära att samma intäkt räknas två gånger.  

3.3.3 Botniabanan i ljuset av andra järnvägsprojekt  

De järnvägsprojekt som avhandlats i kapitlet skiljer sig visserligen i flera fall 
från Botniabanan med avseende på investeringens storlek och tågtyp, men 
även med avseende på det ekonomiska landskap som järnvägslinjerna går ige-
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nom. Trots detta finns det ändå erfarenheter som är intressanta för Botniaba-
nan. En erfarenhet från det spanska exemplet är att det är betydligt svårare att 
uppvisa samhällsekonomisk lönsamhet än att locka många resenärer till tågen. 
Resenärer kommer om biljettpriset sätts tillräckligt lågt.  
 
Exemplen från Svealandsbanan, det förändrade trafikupplägget på Mittlinjen 
och Kustpilen visar att turtätheten är betydelsefull för resandeutvecklingen. 
Framförallt gäller detta för personer som reser dagligen till arbete eller studier. 
I argumentationen för Botniabanan lyfts denna typ av resande fram som ett av 
de främsta skälen till att bygga banan. I fallet med Mittlinjen ökade antalet re-
senärer redan vid en trafik med 3-4 avgångar per dag i vardera riktningen. I de 
övriga anförda exemplen sker åtminstone en avgång per timme.  
 
Bland motiven för Botniabanan återkommer ofta begreppet regionförstoring. 
Tanken är att befolkningen ska öka sin dagliga räckvidd för att exempelvis ar-
beta, studera eller nyttja samhällelig service. Exemplet Svealandsbanan visar 
att regional tågtrafik kan bidra till regionförstoring, vilket visar sig genom den 
nygenererade trafiken. Uppenbarligen medger restiderna med tåg resande över 
längre sträckor än vad som varit möjligt med bil. En fördel för svealandsbane-
resenärerna är naturligtvis att de kan undvika de omfattande bilköerna i stock-
holmsområdet. I Botniabanans orter finns dock inte samma trängselproblem 
och därmed försvinner trängselproblematiken som motiv för att välja tåget i 
stället för bilen. Regionförstoring förutsätter att det finns en vilja hos befolk-
ningen att öka rörligheten. Om det är tågtrafik som ska skapa förutsättningar-
na för regionförstoring är det avgörande var människor bor och hur arbets-
platser är lokaliserade i förhållande till järnvägsstationerna. Individegenskaper 
som exempelvis ålder och kön har också betydelse för pendlingsmönstret. 
 
Vid vilka stationer tågen ska stanna är en svår avvägning. Med ett litet antal 
stopp kan tågen köras snabbt mellan de fåtal platser där tågen stannar. TGV-
trafiken i Frankrike körs enligt denna strategi som påminner mer om en flyg-
linje än en järnvägslinje. Den motsatta strategin går ut på att öka antalet rese-
närer genom att stanna på många stationer, vilket dock sker till priset av längre 
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restider. Planeringen för Botniabanan tyder på att den senare strategin har 
valts.  
 
Shinkansen visar att snabbtågstrafik framförallt gynnar informationstunga och 
kontaktintensiva näringar. Flera stationsorter längs Botniabanan karaktäriseras 
dock av stora inslag av mer traditionell industri, vilket innebär att dessa orter 
på kort sikt inte har så mycket att vinna på Botniabanans persontrafik. Ett po-
sitivare synsätt är att Botniabanan kan påskynda en strukturomvandling av 
näringslivet. Det finns flera stora skillnader mellan Shinkansen och Botniaba-
nan. Den mest uppenbara är skillnader i befolkningsunderlag för trafiken, men 
Botniabanan skiljer sig också från det japanska exemplet genom att en bety-
dande del av trafiken kommer att vara godstrafik. Eftersom järnvägsgodset i 
hög grad består av tunga basprodukter inom skogs-, stål- och gruvindustrin 
kan antagligen de näringsmässigt mer traditionella orterna dra nytta från gods-
trafiken.  
 
Markpriserna ökade betydligt mer i regioner med Shinkansen i jämförelse med 
regioner som saknar Shinkansen. Investeringar i järnväg kan uppenbarligen 
påverka fastighetspriserna. I avhandlingen undersöks om Botniabanan påver-
kar fastighetspriserna trots att den skiljer sig på flera sätt från Shinkansen.  

3.4 Fastighetspriser och infrastruktur  

Sambanden mellan markvärde, lokalisering och transportkostnader har intres-
serat både ekonomer och geografer. Jordbrukslandskapet studerades av bland 
andra von Thünen (1966). Enligt honom är jordräntan (land rent) högst i an-
slutning till centrum. Med ett områdes jordränta avses avkastning utöver den 
som erhålls från marginaljorden. Oberoende av varandra använde både Ricar-
do och von Thünen begreppet jordränta. Skillnaden mellan de båda teoribild-
ningarna är att enligt Ricardo (1817) uppkom jordräntan som en följd av skill-
nader i bördighet hos jorden, medan den enligt von Thünen uppkommer som 
en följd av lokalisering. Mark lokaliserad långt från den centralt belägna mark-
naden ger mindre vinst som en följd av ökade transportkostnader. Skillnaden i 
jordränta påverkar markanvändningen. I centrum där jordräntan är högst lo-
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kaliseras intensiv produktion av högvärdiga varor, medan lågvärdig extensiv 
boskapsskötsel lokaliseras på långt avstånd från marknaden.  
 
Fastighetspris och jordränta ska inte förväxlas, även om det finns ett samband 
mellan dem. Med utgångspunkt i von Thünens modell visade Alonso (1960) 
att jordräntan bestämmer det högsta arrende en jordbrukare är villig att betala. 
I modellen bestäms vinsten av markens lokalisering i förhållande till centrum. 
Jordägarna får del av vinsten genom de arrenden som jordbrukarna betalar. 
När jordbrukarna konkurrerar med varandra för att få arrendera mark i mer 
vinstgivande lägen bjuder de över varandra. Denna budgivning resulterar i att 
jordbrukarnas vinst blir densamma överallt. Anledningen är att de höga vins-
terna i centrala lägen för jordbrukarna går förlorade genom höga arrenden till 
jordägarna, medan jordbrukare i perifera lägen betalar lägre arrenden. Arren-
det motsvarar alltså den vinst som jordbrukaren erhåller som en följd av mar-
kens lokalisering, dvs. jordräntan. Med andra ord motsvarar jordräntan det ar-
rende som jordbrukaren är villig att betala för mark med olika lokalisering.   
 
I västvärlden är jordbrukssamhället sedan länge ett passerat stadium, men von 
Thünens och Ricardos tankegångar har dock inspirerat till andra teorier 
rörande markvärden och bosättningsmönster. Alonso (1964) hävdade att valet 
av läge för en bostad är ett resultat av nyttomaximeringstänkande. Visserligen 
sjunker markkostnaden med avståndet från centrum, men å andra sidan stiger 
transportkostnaderna. Transportkostnaden består både av de direkta kostna-
derna i form av exempelvis biljett- eller bränslekostnad, men också av kostna-
den för tidsåtgången av resandet. Ett hushåll med många barn och behov av 
stor yta borde enligt Alonso bo i utkanten av en stad där markpriserna är låga. 
Om behovet av yta är konstant samtidigt som antalet arbetsresor ökar vore 
det lönsamt för familjen att flytta närmare centrum. En minskning av trans-
portkostnaden till följd av exempelvis ett nytt transportmedel skulle enligt det-
ta synsätt medföra en mer utspridd bebyggelse där bostadsområden lokaliseras 
längre ut från stadskärnan.  
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Enligt både von Thünen och Alonso finns det högsta markvärdet i centrum. 
Anledningen är att centrum är en plats människor behöver besöka för sin ut-
komst, antingen som jordbrukare eller arbetstagare. För att minska transport-
kostnaderna finns det en vilja att betala mer för fastigheter i centrala lägen. 
Enligt Evans (1973) är det fullt möjligt att modifiera Alonsos teori genom att 
även ta i beaktande möjligheten att besöksmål finns på andra platser än i sta-
dens centrum. Även järnvägsstationer är platser som många har anledning att 
besöka, även om frekvensen skiljer sig åt mellan olika grupper. Tågpendlare, 
och andra som reser ofta med tåg, kan antas vara villiga att betala ett högre 
fastighetspris i närheten av järnvägsstationen i utbyte mot att de kan undvika 
anslutningsresor och terminaltider.  
 
Enligt Alonso bestäms bostädernas lokalisering av markpris och transport-
kostnader. Om markpriset ökar kring stationerna ger det återverkningar på lo-
kaliseringen av bostäder. På lång sikt kan därför en förändring i transportsy-
stemet göra att markanvändningen påverkas. Relationen mellan markanvänd-
ning och transportsystemets uppbyggnad illustreras i figur 3.8. När en ny järn-
väg byggs medför den att andra orters utbud blir tillgängligare, vilket i sin tur 
kan påverka markanvändningen i stationsorterna. Vid stationerna återfinns na-
turligtvis verksamheter med direkt koppling till tågtrafik som exempelvis bil-
jettförsäljning och väntsal, men även andra verksamheter kan finnas där som 
kan dra nytta av att stationen är en plats som många personer passerar. Dess-
utom kan det även byggas bostäder i stationernas närhet som kan erbjuda ett 
attraktivt boende för familjer där den ena partnern arbetspendlar med tåg. 
Transportsystemets påverkan på markanvändningen är dock en process som 
pågår under lång tid, och det är inte givet att påverkan kommer att vara sär-
skilt stor.  
 
Markanvändning och därmed lokalisering av olika verksamheter påverkar i sin 
tur aktivitetsmönstret. Aktivitetsmönstret består av de aktiviteter som männi-
skor ägnar sig åt på olika platser vid skilda tidpunkter, men också resorna mel-
lan de olika aktiviteterna. Om lokaliseringen av någon målpunkt exempelvis 
en affär, dagis eller bostad förändras påverkar det aktivitetsmönstret. Ett för-
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ändrat aktivitetsmönster kan därmed i sig påverka transportsystemets upp-
byggnad.  
 
Huvudpoängen med figuren är att visa att markanvändning och transportsy-
stem påverkar och är beroende av varandra. När Botniabanan är färdigbyggd 
kommer den att förändra transportsystemet på de berörda orterna. Den ökade 
tillgängligheten till andra stationsorter kommer sannolikt med tiden att påver-
ka markanvändningen vid stationerna och terminalerna. Lika viktigt är emel-
lertid att markanvändningen påverkar i vilken utsträckning Botniabanan 
kommer att nyttjas, vilket också påpekades i det föregående kapitlet. Det spe-
lar naturligtvis roll om det finns några stora besöksmål i stationernas närhet, 
eller om det finns möjlighet för personer med stort resbehov att bosätta sig i 
närheten av stationerna.  
 

Figur 3.8: Förhållandet mellan transportsystemets uppbyggnad 
och markanvändning. 

  Källa: Giuliano, 1995. 
 
I denna förenklade figur förutsätts det att de andra stationsorterna automatiskt 
blir tillgängligare när en ny järnväg byggs. Stationsorterna blir dock inte alltid 
mer åtkomliga. Beroende på tidtabelläggningen är en del orter åtkomliga en-
bart under vissa tider. Exempelvis kan det vara svårt att resa i motsatt riktning 
mot den huvudsakliga pendlingsströmmen. Med en genomtänkt tidtabell bor-
de tillgängligheten till de flesta orter trots allt öka. 

Transportsystemets 
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Resultat av tidigare fastighetsstudier 

Studier av fastighetspriserna i mellanvästern i USA runt mitten av 1800-talet 
visade att en järnvägslinje påverkade fastighetspriserna positivt längs med hela 
järnvägslinjen och bekräftade därmed teorin att transportinfrastruktur påver-
kar markpriset. Eftersom en järnväg ingår i ett nodalt nätverk borde enbart 
fastigheter vid järnvägsstationerna öka i värde. Vid tidpunkten för undersök-
ningen låg dock stationerna så nära varandra att fastigheter belägna nära järn-
vägen även låg nära en station. Avstånd till närmaste tätort var dock mer bety-
delsefullt för fastighetspriset än avståndet till järnvägen (Coffman och Greg-
son, 1998; Craig m.fl., 1998). Att järnvägen hade denna inverkan på fastig-
hetspriserna under en period som kan betecknas som järnvägens guldålder är 
knappast förvånande. Frågan är i vilken utsträckning som järnvägen även i nu-
tid kan påverka fastighetspriserna. I en situation då många har tillgång till bil 
och vägnätet är väl utbyggd riskerar effekten av en järnvägsinvestering enbart 
bli marginell (Aberle, 1979).  
 
Förutom närhet till tätorter och transportmedel finns det en lång rad faktorer 
som påverkar fastighetspriset. Alla variabler kommer dock inte att användas i 
de följande fastighetsprisundersökningarna, utan genomgången ska ge en 
överblick över vilka faktorer som påverkar priset. Variablerna kan grovt delas 
in i fyra grupper. En grupp består av strukturella variabler som utgör olika egen-
skaper hos fastigheterna såsom yta och byggår. Ytterligare en grupp består av 
miljövariabler som exempelvis består av bullernivån från vägar och flygplatser 
En annan grupp utgörs av tillgänglighetsvariabler som anger närheten till exem-
pelvis närmaste järnvägsstation. Slutligen finns det även en grupp av grann-
skapsvariabler som bland annat kan utgöras av inkomstnivån i kommunen eller 
befolkningsomlandet (Lake m.fl., 2000).  
 
Tidigare studier har visat att flera strukturella variabler är betydelsefulla för 
fastighetspriserna. Föga förvånande påverkas priset av storleken på fastighe-
ten. En större fastighet betingar i de flesta fall ett högre pris än en mindre. I 
flera studier förekommer även fastighetstyp, trädgårdsstorlek tillgång till elekt-
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ricitet och vatten samt kvaliteten på bostaden (Lake m.fl., 2000; Sandberg, 
2004). Bostadens omgivning är också betydelsefull i bemärkelsen att vackra 
vyer i form av exempelvis sjöutsikt eller ett högt beläget våningsplan ger fas-
tigheten ett högre pris (Blomquist, 1988).  
 
En genomgång av studier som belyser effekter av miljövariabler visar att i flera 
fall har närhet till miljöförstörande industrier, avfallsupplag och kärnkraftverk 
en negativ inverkan på fastighetspriserna (Farber, 1998). Andra studier visar 
att buller från motorvägar, flygplatser och järnvägar påverkar fastighetspriser-
na negativt (Nelson, 1982; Walters, 1975; Werner, 2000). Det finns alltså an-
ledning att anta att värdet på fastigheterna i Botniabanans omedelbara närhet 
kommer att sjunka som en följd av buller och vibrationer.  
 
Studier av värdet att ligga nära en tåg- eller tunnelbanestation visar ett blandat 
resultat. Enligt Laakso (1992) är bostadspriserna i närheten av pendel- eller 
tunnelbanestationer i Helsingfors som mest 11 procent högre än för bostäder 
belägna längre bort. Det är dock inte bostäderna allra närmast stationerna som 
uppvisar de högsta priserna. De högsta bostadspriserna uppträder på ca 250 m 
avstånd från en pendeltågsstation. Närmare stationerna är bostadspriset lägre 
som en följd av buller och andra negativa externaliteter. Wilhelmsson (2000) 
kunde dock inte finna att buller från järnvägen signifikant sänkte fastighetspri-
serna i närheten av Ostkustbanan i Sollentuna kommun. Andra studier har vi-
sat att fastighetspriset genomgående är högre i närheten av kommunikations-
leder. Framförallt gäller detta kring större vägar som sammanbinder staden 
med dess omland (Cheshire och Sheppard, 1995). Att en väg kan bidra till att 
öka fastighetspriset förklaras av att påfarterna till vägen i regel ligger tätare än 
vad järnvägsstationer gör. Fastigheter nära järnvägar utsätts av buller och 
andra negativa externaliteter utan att kunna få någon fördel av det järnvägsnä-
ra läget. Däremot har fastigheter vid vägar vanligtvis tillträde till vägen och 
kan därför dra nytta av läget. 
 
Enligt Huang (1996) visar studier utförda i USA att fastighetspriserna ökar vid 
en del stationer och minskar vid andra stationer längs samma järnvägslinje. 
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Även jämförelser mellan två järnvägslinjer kan uppvisa olika resultat. Trots att 
turtäthet, komfort och hastighet är densamma sker en positiv utveckling av 
fastighetspriserna vid stationerna endast på den ena järnvägslinjen. Anledning-
en är att det finns andra faktorer förutom närheten till stationen som påverkat 
fastighetspriset. Utmärkande för stationsnära områden med svag utveckling är 
att de är lokaliserade till områden med låg ekonomisk tillväxt. Ofta ligger ock-
så dessa stationer lite avsides i industriellt dominerade områden. I flera fall har 
den lokala planeringen via olika föreskrifter försvårat utvecklingen av sta-
tionsnära områden. Exempelvis kan föreskrifterna förbjuda byggnader över en 
viss höjd. För stationsnära områden med en positiv utveckling gäller det mot-
satta, nämligen att de är belägna i tillväxtområden och lokaliserade till de cen-
trala och andra tätbefolkade delar av staden. Därtill kommer en planering som 
upplåter mark och tillåter en kraftig exploatering av de stationsnära områdena. 

3.5  Spridning, förväntningar och beteende 

En förutsättning för att persontrafiken på Botniabanan ska medföra ökade 
fastighetspriser är att många väljer att resa med tåg. När Botniabanan står fär-
dig har befolkningen i dess närhet ett nytt transportmedel att ta ställning till. 
Visserligen har det redan tidigare varit möjligt att resa med tåg med stambanan 
genom övre Norrland från flera av orterna som kommer att sammanbindas 
med Botniabanan. De möjligheter för tågtrafik som skapas av Botniabanan 
skiljer sig dock i så stor utsträckning att det kan ses som ett nytt transportme-
del för området. I likhet med innovationer kan förväntningarna på Botniaba-
nan studeras som ett innovationsförlopp.  
 
Tidiga studier av diffusionsförloppet med ett geografiskt perspektiv behandla-
de jordbruket (Sauer, 1952; Hägerstrand, 1953). I de studierna förklarades 
spridningsmönstret i huvudsak med avstånd, dvs. sannolikheten att innova-
tionen sprids till närliggande områden är större än att den sprids till mer av-
lägsna. Spridningsmodellerna har senare utvecklats till att även ta hänsyn till 
exempelvis befolkningsfördelning, barriärer och skillnader i benägenhet hos 
olika grupper att acceptera innovationer (Hagget, 2001).  
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Pred (1971) menar att det inte finns någon anledning att i förväg anta att ett 
spridningsförlopp har en speciell rumslig utbredning. Anledningen är att in-
formation kan överföras i stort sett friktionsfritt med dagens moderna kom-
munikationsmedel. I fallet med Botniabanan är det rimligt att utgå från att 
kännedomen om att Botniabanan ska byggas är utbredd bland befolkningen i 
de olika undersökningsområdena. Banan har marknadsförts genom utskick till 
hushållen i banans närhet som redogör för hur arbetet fortskrider. Därtill 
kommer reportage och debatter i olika medier. En möjlighet är därför att per-
sonerna i undersökningsområdena redan har bilden klar för sig i vilken om-
fattning de kommer att resa med banan i framtiden. En annan möjlighet är 
dock att även om kännedomen om banan är vida utbredd kommer den inte 
att börja användas i särskilt stor omfattning omedelbart efter färdigställandet, 
men däremot öka med tiden. I ett sådant fall kan den kommande användning-
en av banan ses som en diffusionsprocess där nyttjandet av banan sprids från 
person till person. Det är alltså först när informationen om banan kommer 
från en bekant som personligen rest med banan som man på allvar börjar 
överväga att resa med tåg.  
 
Betydelsen av personliga kontakter får till följd att avstånd förblir en viktig 
förklaring till spridningsförloppet trots alla moderna kommunikationsmedel 
(Hudson, 1972). Spridningsförloppet följer de sociala nätverken hos de in-
blandade personerna. Förloppet påverkas även av olika individers och grup-
pers sociala motstånd mot innovationer (Brown, 1981). När det gäller Botnia-
banan är det dock mer relevant att tala om olika motiv till förändring istället 
för motstånd. Ett exempel är personer som av miljöskäl väljer att resa med 
tåg. Därtill kan det även finnas ett ekonomiskt motstånd mot innovationer 
(Brown, 1981). Exempelvis kan ett högt biljettpris medföra att endast ett fåtal 
väljer att resa med Botniabanan i framtiden.  
 
Andelen användare av en innovation i ett område ökar långsamt i början. När 
andelen användare når över en viss nivå sker ”take off” och andelen använda-
re ökar snabbt. Däremot avtar tillväxttakten när andelen användare överstiger 
en viss nivå, och återigen ökar andelen användare enbart långsamt (Rogers, 
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2003). Botniabanan är ännu inte byggd och kan därför omöjligt börja använ-
das. Emellertid är det möjligt att även andelen med förväntningar på resande 
med banan ökar enligt samma mönster som gäller för existerande innovatio-
ner. Ett scenario är därför att förväntningarna på resande med banan förblir 
låga innan trafikstarten, och att ”take off” inträffar när tågen börjar rulla (se 
figur 3.9). Det är ju först i detta skede som någon verkligen har rest på banan, 
och på allvar börja sprida ett rykte om banans eventuella förtjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Figur 3.9: Förväntningar på resande med Botniabanan. 
 
En näraliggande fråga är i vilken utsträckning olika förväntningar på resande 
verkligen kommer att omsättas i faktiskt resande. Förväntningar som är förut-
sägelser om det egna beteendet utgör intentioner. Det finns flera teorier som 
beskriver hur människors beteende kan förutsägas utifrån deras intentioner. 
Enligt ”theory of planned behavior” (TPB) råder ett starkt samband mellan 
intention och faktiskt beteende (Trafimow, 2000). Enligt TPB formas inten-
tionerna av subjektiv norm, attityd och upplevd kontroll av beteende (se figur 3.10). 
Den subjektiva normen utgörs av individens uppfattning om vilket beteende 
som omgivningen anser vara passande. Individen kan exempelvis uppleva att 
det finns tryck att välja tåg av miljöskäl. Attityden avspeglar däremot indivi-
dens egen uppfattning om vilket beteende som är önskvärt. Den upplevda 
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kontrollen av beteende handlar om i vilken utsträckning individen anser sig ha 
möjlighet att agera i enlighet med sina önskningar (Ajzen, 1991).  
 
Det finns dock flera studier som har visat att intentioner inte alltid ger en god 
fingervisning om det framtida beteendet (Wicker, 1969; Deutscher, 1969; 
Kelman, 1974). Avvikelserna mellan intention och beteende kan i många fall 
förklaras av att frågorna i studierna varit alltför vagt ställda. Om exempelvis 
viljan att donera pengar till Röda Korset ska förutsägas är det intentionen att 
donera pengar till Röda Korset som ska undersökas, och inte viljan att donera 
pengar i allmänhet eller att stödja Röda korset i vid bemärkelse (Ajzen, 1991). 
Därför måste intentionen att resa med Botniabanan undersökas genom preci-
sa frågor där både ärendet med resan och färdsträckan framgår.  
 

 

Figur 3.10: Theory of planned behavior. 
Källa: Ajzen, 1991. 

 
Vid sidan av planerat beteende finns det även beteenden som av olika orsaker 
inte sker medvetet. Ett impulsivt handlande är exempelvis svårt att förutsäga 
eftersom ingen intention har formulerats i förväg. Även vanemässiga beteen-
den kan vara svåra att förutsäga utifrån intentioner eftersom handlandet inte 
är viljestyrt. Arbetsresor är oftast vanemässiga och utförs på rutin (Gärling 
m.fl., 1998). Det finns dock ingen klar skiljelinje mellan vanemässigt och vilje-
styrt handlande, utan snarare utgör de extremerna i ett kontinuum (Gärling 
och Garvill, 1993). Vanemässigt beteende kan få till följd att resvanor inte på-
verkas trots att förutsättningarna för resande ändras. Vanans makt kan vara så 
stor att eventuella resor med Botniabanan inte ens övervägs.  
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Enkätundersökningarna som presenteras längre fram i avhandlingen ger ut-
tryck åt svarspersonernas förväntningar på Botniabanan. De förväntningarna 
innefattar inte de impulsiva resorna eftersom de inte vore impulsiva då. Där-
emot avspeglar förväntningarna både planerade och vanemässiga resor.  
 
Förutom vanans makt kan svårigheten att anpassa det dagliga resandet till alla 
aktiviteter som ska genomföras under en begränsad tid utgöra en förklaring till 
att en del personer inte kommer att resa med Botniabanan. Enligt Häger-
strand finns det olika restriktioner som begränsar människors rörelsefrihet 
(Hägerstrand, 1970a; Hägerstrand, 1970b). Kapacitetsrestriktioner uppkom-
mer som en följd av de grundläggande mänskliga behoven av sömn och föda. 
Snabbtåg gör det möjligt att resa längre bort i jämförelse med exempelvis bil 
och ändå få de grundläggande mänskliga behoven tillgodosedda. Olika kopp-
lingsrestriktioner försvårar dock möjligheterna att utnyttja tågets fulla potenti-
al för att kunna resa långt under kort tid. Kopplingsrestriktioner uppkommer 
som en följd av kravet på samtidighet i tid och rum. För att exempelvis tillver-
ka en lastbil krävs att personalen på lastbilsfabriken kommer i tid till arbetet 
för att kunna utföra olika arbetsmoment, och att insatsvarorna finns på plats. 
För personalen innebär det att de är uppbundna under arbetstiden och måste 
inrätta sin övriga tidsanvändning efter detta. I många fall har personalen flera 
ärenden som måste uträttas antingen före eller efter arbetsdagen, vilket får till 
följd att en stor del av den vakna tiden är inmutad av olika göromål. Resultatet 
blir framväxten av ett resandemönster som gör det möjligt att uträtta åtmin-
stone de viktigaste ärendena under dagen. Även små förändringar av detta 
resmönster kan ge stora återverkningar på resandet under en dag. Incitamen-
ten att förändra inarbetade resvanor är därför små. Att exempelvis byta från 
bil till ett kollektivt färdmedel skulle medföra ytterligare tider att passa in i 
resmönstret. Bilens flexibilitet underlättar anpassningen till ett komplicerat re-
sandemönster. Dessutom visar flera studier att kunskapen om alternativen till 
bilen i många fall är låg, och att alternativen i många fall bedöms som dyrare, 
långsammare eller mindre attraktiva än de i själva verket är (Johansson m.fl., 
2000). 
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4. BOTNIABANANS INVERKAN PÅ FASTIGHETSPRISERNA 

I detta kapitel undersöks om beslutet att bygga Botniabanan har haft någon 
betydelse för prisutvecklingen på fastigheterna i de berörda kommunerna un-
der åren 1994-2001. Om det finns förväntningar på att Botniabanan ska bidra 
till den lokala utvecklingen borde det redan under byggtiden avspeglas i fas-
tighetspriserna. Förändringen av fastighetspriserna antas därför utgöra en in-
dikator på vilka områden som förväntas öka eller minska sin attraktivitet.  
 
Kapitlet inleds med några hypoteser om Botniabanans inverkan på fastighets-
priserna. Dessa hypoteser har konstruerats utifrån de teoretiska utgångspunk-
terna och fastighetsprisstudierna som presenterades i det föregående kapitlet. 
Utifrån dessa studier har dessutom en modell konstruerats för att förklara va-
riationen i fastighetspriserna. Modellen används för att testa hypoteserna, men 
också för att visa vilka faktorer som påverkar fastighetspriserna uppåt eller 
neråt i undersökningsområdet under den aktuella tidsperioden. 

4.1 Hypoteser om Botniabanans inverkan på fastighetspriserna 

Följande hypoteser har formulerats om var och hur fastighetspriset kommer 
att påverkas av Botniabanan (se figur 4.1).  
 
Hypotes 1: Fastighetspriserna stiger inom ett område i järnvägsstationernas omedelbara 
närhet.  

Det är den ökade tillgängligheten till utbudet på de olika stationsorterna som 
höjer fastighetspriserna i stationernas närhet. Utbudet kan exempelvis bestå av 
arbetsplatser, kulturinstitutioner eller att man har släkt och vänner på orten. 
Byte och väntan på en buss vid stationen medför att tidsvinsten och därmed 
den ökade tillgänglighet som tågresan innebär försvinner (SOU 2003:67; 
Lundberg, 2003; Rietveld, 2000). Därför är det enbart i stationernas närhet 
som priserna ökar, även om vissa spridningseffekter till andra delar av staden 
är tänkbara om transportmöjligheterna från stationerna är goda. 
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En fråga är dock vad som händer med fastighetspriserna i direkt anslutning till 
stationslägena. I litteraturen finns exempel på att fastighetspriserna är lägre i 
stationernas omedelbara närhet. Något kvarter bort från stationen ökar där-
emot fastighetspriserna starkt (Laakso, 1992). Förklaringen är att kvarteren i 
nära anslutning till järnvägsstationerna i flera fall är nedslitna och tillhåll för 
kriminella grupper. För att undvika en sådan utveckling måste därför även 
järnvägsstationernas grannskap integreras i planeringen av stationsområdena 
(Bertolini och Spit, 1998). Dessa exempel är dock hämtade från storstadsom-
råden och det är knappast troligt att stationerna vid Botniabanan kommer att 
få samma dåliga rykte. 
 
Hypotes 2: Fastighetspriserna stiger mer runt stationer på stora orter än små.  

Anledningen är att på de stora orterna finns ett större utbud av arbetstillfällen 
och annan service. Litteraturen på området har också visat att fastighetspriset 
vid järnvägsstationerna stiger mer på orter som redan har en solid ekonomisk 
grund att bygga på (Huang, 1996). 
 
Hypotes 3: Fastighetspriserna, sjunker mellan stationerna.  

Anledningen till de sjunkande fastighetspriserna är järnvägstrafikens negativa 
externaliteter såsom buller, vibrationer, olycksrisker och estetisk förfulning. 
Visserligen drabbas även stationsområden av dessa negativa sidor av järnvägs-
trafik, men i dessa punkter överväger de positiva sidorna (Nelson, 1982; Wal-
ters, 1975; Werner, 2000).  
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Figur 4.1: Hypoteser om påverkan på fastighetspriserna längs en järnvägslinje. 

4.2 Fastighetspriser och händelser i tiden 

De olika hypoteserna handlar om var fastighetspriserna eventuellt kommer att 
förändras. Förutom den rumsliga aspekten har även tiden betydelse för fastig-
heternas värdeförändringar. Det finns dock få studier som undersökt när i ti-
den marknaden reagerar på händelser som har inverkan på fastighetspriserna. 
Witte och Bachman (1978) visade på förekomsten av professionella uppköpa-
re av mark som spekulerade i framtida prisökning. I den studien kopplas dock 
spekulationen samman med en allmän stadstillväxt och inte till något specifikt 
projekt. I en studie av järnvägens betydelse för Sveriges ekonomiska utveck-
ling visade Heckscher (1907) att människor agerade utifrån föreställningar om 
den framtida utvecklingen. Studien visade att orter som skulle få en järnvägs-
station ökade sin befolkning redan några år innan bandelen togs i bruk. Denna 
ökning var inte en effekt av tillskottet av järnvägsarbetare, utan förklarades av 
ökad inflyttning av människor som trodde orten skulle blomstra i och med 
järnvägens ankomst. När väl trafiken startat minskade dock befolkningen, vil-
ket Heckscher tolkade som att järnvägens betydelse hade överskattats före tra-
fikstarten.  
 
Betydelsen av förväntningar påvisades i en studie av ett tunnelbygge i Hong 
Kong (Yiu och Wong, 2005). Även om det inte är en järnvägsinvestering kan 
studien ändå ge en antydan om när i tiden förväntningar avspeglas på fastig-
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hetsmarknaden. Studien visade att förväntningarna fick sitt genomslag på fas-
tighetspriserna någon gång under konstruktionsperioden, men i god tid före 
tunnelns färdigställande. Däremot är det oklart om fastighetspriserna påverka-
des omedelbart av byggnationens igångsättande.  
 
Ett möjligt utvecklingsscenario för hur förväntningar kan påverka fastighets-
priserna visas i figur 4.2. Priserna stiger i takt med att marknaden blir överty-
gad om att projektet verkligen kommer att genomföras. I figuren visas att det 
efter byggbeslutet uppkommer en tvekan om huruvida projektet verkligen 
kommer att genomföras. Det har väckts en opinion mot byggandet av banan, 
och dragningen av vissa bansträckor har överklagats. Den uppkomna tvek-
samheten materialiseras i form av sjunkande fastighetspriser. När projektet väl 
är genomfört framkommer de realiserade effekterna av trafiken. Om markna-
den underskattat betydelsen av järnvägsprojektet kommer fastighetspriserna 
att stiga efter trafikstarten (A). Har marknaden redan på förhand gjort en kor-
rekt bedömning av effekterna på fastighetsmarknaden kommer det inte att ske 
någon korrigering av priserna efter trafikstaren (B). Alltför uppskruvade för-
väntningar kan resultera i en sänkning av fastighetspriserna efter trafikstart 
(C).  
 

 
Figur 4.2: Sambandet mellan fastighetspriser vid stationerna och förväntningar på ett  

stort järnvägsprojekt.  

 A
B
C



 87

4.3 Datamaterial 

Det datamaterial som används i denna studie omfattar samtliga försålda fas-
tigheter i Umeå, Nordmalings och Örnsköldsviks kommuner under perioden 
1/1 1994 – 21/9 2001. Materialet omfattat totalt 13 885 fastighetsaffärer (se 
tabell 4.1). Det lägsta antalet försäljningar är registrerade för år 2001, vilket är 
en följd av att det inte finns uppgifter för hela året. Inget tyder dock på att det 
skulle finnas några variationer i försäljningarna över året som riskerar att på-
verka analyserna. Exempelvis är inte andelen sålda dyra fastigheter systema-
tiskt större under något kvartal. Flest fastighetsförsäljningar ägde rum under år 
1999, vilket kan förklaras av skattetekniska skäl (Sandberg, 2004). Samtliga år 
är försäljningarna andelsmässigt likartat fördelade mellan de berörda kommu-
nerna. 

Tabell 4.1: Antal försäljningar per år i Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. 

Kommun 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

Umeå 809 776 977 1097 1037 1456 963 659 7774  

Nordmaling 107 100 145 130 123 171 120 85 981

Örnsköldsvik 578 579 689 770 655 849 668 342 5130

Totalt 1494 1455 1811 1997 1815 2476 1751 1086 13885

 
Fastigheterna har delats i ett antal undergrupper beroende på fastighetstyp. 
Eftersom antalet försålda fastigheter i länen är relativt litet är det inte me-
ningsfullt att redovisa materialet med ett stort antal undergrupper, utan fastig-
heterna har aggregerats i fem större grupper. De har delats in i lantbruk, små-
hus, hyreshus och industrifastigheter samt en grupp som omfattar övriga fas-
tigheter. Den sistnämnda gruppen innefattar exempelvis elproduktionsenhe-
ter, täkter eller reningsanläggningar. Småhus är den klart dominerande fastig-
hetstypen bland de sålda fastigheterna (se tabell 4.2). Det är småhus som stu-
deras i de följande analyserna. Småhusen är rikligt representerade även i 
stadsmiljöerna, och analysresultatet påverkas inte av att de andra fastighetsty-
perna utelämnas.  
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Tabell 4.2: Sålda uppdelade på fastighetstyp. 

Fastighetstyp Antal Andel 
(%)

Lantbruk 1237 8,9  

Småhus 10993 79,2

Hyreshus 852 6,1

Industri 550 4,0

Övriga 253 1,8

Totalt 13885 100,0

4.4 Botniabanans påverkan på fastighetspriserna 

För att testa om beslutet att bygga Botniabanan har påverkat fastighetspriser-
na delades de sålda småhusen in i två grupper utifrån försäljningsår. Den ena 
gruppen omfattar försäljningar som skedde under åren 1998-2001. Dessa för-
säljningar inträffade efter att staten och regionen hade tecknat ett avtal om att 
Botniabanan skulle byggas. Avtalet som tecknades i slutet av år 1997 visade att 
planerna på att bygga Botniabanan var allvarligt menade (se kapitel 2). Under 
förutsättning att inget oförutsett inträffade kunde den medvetne fastighetskö-
paren utgå från att Botniabanan skulle byggas. Den andra gruppen av fastighe-
ter omfattar försäljningar under åren 1994-1997 och utgör en referensgrupp 
som visar situationen på fastighetsmarknaden innan det fanns ett konkret be-
slut att bygga Botniabanan.  

4.4.1 Variabler i fastighetsprisundersökningarna 

De centrala variablerna i analysen anger avståndet från de sålda fastigheterna 
till stationerna respektive järnvägen (se tabell 4.3). Utgångspunkten är att av-
ståndsintervallen i närheten av stationerna och järnvägen ska vara så små som 
möjligt för att kunna observera den lokala påverkan på fastighetspriset. Denna 
möjlighet begränsas dock av att antalet observationer inom varje intervall mås-
te vara tillräckligt stort för att nå stabila och icke slumpmässiga resultat. Fas-
tigheter belägna i stationernas närhet förväntas betinga ett högre pris, i mot-
sats till fastigheterna i järnvägens närhet. Med indelningen enligt Lake m.fl. 
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(2000) utgör stationsvariablerna tillgänglighetsvariabler, och järnvägsvariabler-
na utgör miljövariabler. Den förväntade ökningen av fastighetspriserna i sta-
tionernas närhet är ju en följd av ökad tillgänglighet, och den eventuella 
minskningen i järnvägens närhet ett resultat av buller och andra olägenheter. 
 
Förutom stations- och järnvägsvariablerna ingår även ett antal kontrollvariab-
ler i analysen. Befolkningsomlandet är en grannskapsvariabel och utgörs av 
befolkningen inom det funktionella omlandet kring varje såld fastighet. Fas-
tighetspriset förväntas vara högre på fastigheter med ett stort befolkningsom-
land. Miljövariabeln strandnära anger att en fastighet ligger direkt vid vattnet, 
vilket antas påverka priset uppåt. Egenskaper hos fastigheterna avspeglas ge-
nom de strukturella variablerna standardpoäng och yta. Stora fastigheter med 
hög standard förväntas betinga ett högre pris än fastigheter med motsatta 
egenskaper.  
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Tabell 4.3: Variabler i fastighetsprisanalysen. 

Variabelnamn Definition Variabelgrupp

BEROENDE VARIABEL   

Köpeskilling Priset logaritmerat (kKr)  

JÄRNVÄGSVARIABLER   

Järnvägsnära 0-400m Avstånd till Botniabanan Miljö 

Järnvägsnära 400-600m Avstånd till Botniabanan  Miljö 
Järnvägsnära 600-800m Avstånd till Botniabanan Miljö 
Järnvägsnära 800-1000 Avstånd till Botniabanan Miljö 
Järnvägsnära 1000m+ (ref) Avstånd till Botniabanan Miljö 

   

STATIONSVARIABLER Enbart i stationsnära undersökning  

Stationsavstånd 0-400m Avstånd till närmaste station Tillgänglighet

Stationsavstånd 400-600m Avstånd till närmaste station Tillgänglighet

Stationsavstånd 600-800m Avstånd till närmaste station Tillgänglighet

Stationsavstånd 800-1000m Avstånd till närmaste station Tillgänglighet

Stationsavstånd 1000m+ (ref) Avstånd till närmaste station Tillgänglighet 

   

KONTROLLVARIABLER   

Fastighetens yta  Ytan logaritmerad (m²) Strukturella 

Standard  Antal standardpoäng enligt taxeringen Strukturella 

Strandnära  På stranden enligt taxeringen Miljö 

Befolkningsomland Befolkning inom 40 km från fastigheterna Grannskap 

Umeå Inom tätorten enligt röda kartan Grannskap 

Hörnefors Inom tätorten enligt röda kartan Grannskap 

Nordmaling Inom tätorten enligt röda kartan Grannskap 

Husum Inom tätorten enligt röda kartan Grannskap 

Örnsköldsvik Inom tätorten enligt röda kartan Grannskap 

Utanför stationsort (ref) Utanför tätorten enligt röda kartan Grannskap 
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4.4.2 Förklaringsfaktorernas betydelse för fastighetspriset 

De fastigheter som ingår i analysen uppfyller åtminstone ett av följande tre 
villkor. Antingen ligger fastigheten inom 4 km från banan, eller är belägen 
inom stationsorternas tätorter. Dessutom ingår de fastigheter som ligger högst 
5 km utanför tätorterna7.  
 
Det är rimligt att anta att påverkan på fastigheter belägna längre bort är ringa 
då anslutningsresorna för flertalet resenärer ligger inom gång- eller cykelav-
stånd. Betydelsen av fastigheternas läge och egenskaper för fastighetspriserna 
undersöktes med följande formel där koefficienterna skattades med minsta 
kvadratmetoden (OLS).  
 

εββββ ipipiii XXXY ++++= −− 1,122110 L  
där 
Y i  är priset på fastighet i 
β 0 ,β i ,K β 1−p  är koefficienter 

XXX piii 1,21 ,, −K  är värdet på de p-1 oberoende variablerna 
ε i  är en slumpterm 

 
Först testades en modell som förklarade prisvariationen enbart utifrån järn-
vägs- och stationsvariabler (se tabell 4.4). Resultatet visade att flertalet sta-
tions- och järnvägsvariabler var signifikanta under den tidigare undersök-
ningsperioden 1994-1997. Under den senare undersökningsperioden blev där-
emot flera av variablerna icke-signifikanta. Resultatet är inte det förväntade då 
betydelsen av närhet till järnväg och stationer snarast tycks minska när det 
finns ett beslut om att Botniabanan ska byggas. I motsats till förväntningarna 
betingar fastigheter belägna i banans närhet ett högre pris än de som ligger en 
bit bort. I analysen framkommer således ingen rädsla för buller och vibratio-
ner. Därtill är förklaringsgraden låg vilket stärker intrycket att banans inverkan 
på fastighetspriserna enbart har varit marginell eller obefintlig.  
 

                                           
7  Tätorter definieras enligt Lantmäteriverkets röda karta. 
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Tabell 4.4: Påverkan på fastighetspriset för småhus av enbart järnvägs- och stationsvariabler. 

Undersökningsperiod 1998-2001 1994-1997 

Variabelnamn Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

Ostandardise-
rad 

koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

Konstant 6,043  5,823  

JÄRNVÄGSVARIABLER     

Järnvägsnära 0-400m  0,385** 0,090 0,396** 0,092 

Järnvägsnära 400-600m 0,136 0,024 0,274** 0,047 

Järnvägsnära 600-800m 0,197* 0,039 0,170* 0,031 

Järnvägsnära 800-1000m 0,227* 0,042 0,191** 0,036 

Järnvägsnära 1000m+(ref)     

STATIONSSVARIABLER     

Stationsavstånd 0-400m  0,181 0,017 0,326* 0,032 

Stationsavstånd 400-600m 0,040 0,004 0,126 0,013 

Stationsavstånd 600-800m -0,016 -0,002 0,362** 0,046 

Stationsavstånd 800-1000m 0,202* 0,028 0,256* 0,039 

Stationsavstånd 1000m+(ref)     

*P<0,05 **P<0,01 
R²(1998-2001):0,02 R²(1994-1997): 0,02 
 

Det finns anledning att kontrollera för andra faktorer som kan tänkas påverka 
fastighetspriset eftersom flera av järnvägs- och stationsvariablerna var signifi-
kanta. Efter att kontrollvariablerna tillfördes modellen förklarade den drygt 65 
procent under båda tidsperioderna (se tabell 4.5). Analysen visar att inga sta-
tionsvariabler är signifikanta. Detsamma gäller för järnvägsvariablerna med 
undantag av intervallet 0-400 m under den tidigare undersökningsperioden. 
Däremot är samtliga kontrollvariabler utom fastighetens yta signifikanta under 
båda undersökningsperioderna. De standardiserade koefficienterna visar att 
befolkningsomlandet utgör den enskilt viktigaste variabeln för att förklara fas-
tighetsprisets variation. Även standarden på fastigheten har betydande påver-
kan på fastighetspriset. En lokalisering inom stationsorternas tätorter har ock-
så en signifikant inverkan på fastighetspriserna. På de minsta stationsorterna, 
Hörnefors och Husum, är fastighetspriserna lägre i jämförelse med övriga sta-
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tionsorter och områdena utanför dessa. Däremot betingar fastigheter belägna 
på de övriga stationsorterna ett högre pris i jämförelse med omgivande områ-
den.  
 
I modellen testades avståndet från samtliga stationer samtidigt, dvs. små och 
stora stationer blandades. Nackdelen med ett sådant angreppssätt är att even-
tuella prisökningar på de stora stationsorterna kan uppvägas av prissänkningar 
vid de små stationsorterna. Även när stationerna i Umeå och Örnsköldsvik 
testades var för sig förblev dock resultatet att närhet till stationerna inte på-
verkade fastighetspriset. 

4.5 Begränsade effekter på fastighetspriserna 

Sammanfattningsvis visar analysen att stations- och järnvägsvariablerna inte 
har haft någon betydelse för fastighetsprisernas utveckling under studieperio-
den. Botniabanan har till och med slutet av år 2001 inte påverkat fastighetspri-
set. Däremot har flera av kontrollvariablerna en betydande inverkan på priset. 
Dessa resultat har följande konsekvenser för hypoteserna. Hypotes 1 om att 
fastighetspriset ökar i stationernas närhet förkastas. Ingen stationsvariabel var 
signifikant under den senare undersökningsperioden.  
 
Även hypotes 2 förkastas eftersom det inte går att påvisa någon skillnad mel-
lan små och stora stationers inverkan på fastighetspriset. När de stora sta-
tionsorterna testades var för sig gick det inte heller att finna någon påvisbar 
effekt på priset. Det finns ingen skillnad i påverkan på fastighetspriset mellan 
små- och stora stationsorter eftersom Botniabanan inte påverkat fastighetspri-
set överhuvudtaget.  
 



 94 

 

Tabell 4.5: Påverkan på fastighetspriset för småhus. 
 

Undersökningsperiod 1998-2001 1994-1997 

Variabelnamn Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

Konstant 3,586  3,548 

JÄRNVÄGSVARIABLER    

Järnvägsnära 0-400m  0,064 0,024 0,076* 0,027 

Järnvägsnära 400-600m 0,052 0,014 0,024 0,007 

Järnvägsnära 600-800m 0,057 0,018 0,034 0,010 

Järnvägsnära 800-1000m 0,049 0,014 0,063 0,018 

Järnvägsnära 1000m+(ref)     

STATIONSVARIABLER     

Stationsavstånd 0-400 0,001 0,0001 0,040 0,006 

Stationsavstånd 400-600 0,009 0,002 0,071 0,012 

Stationsavstånd 600-800 0,026 0,006 0,053 0,011 

Stationsavstånd 800-1000 0,029 0,007 0,082 0,021 

Stationsavstånd 1000m+ (ref)     

KONTROLLVARIABLER     

Fastighetens yta 0,013 0,016 -0,008 -0,010 

Standard 0,039** 0,285 0,044** 0,366 

Vid strand 0,135* 0,021 0,167** 0,028 

Befolkningsomland 1,843E-05** 0,758 1,714E-05** 0,676 

Umeå 0,266** 0,174 0,217** 0,139 

Hörnefors -0,337** -0,082 -0,321** -0,079 

Nordmaling 0,850** 0,196 0,809** 0,163 

Husum -0,527** -0,085 -0,210** -0,037 

Örnsköldsvik 0,413** 0,232 0,402** 0,234 

Utanför stationsort (ref)    

*P<0,05 **P<0,01 
R²(1998-2001): 0,66 R²(1994-1997): 0,67 
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Hypotes 3 kan också förkastas eftersom det inte finns någon påvisbar effekt 
på fastighetspriset i järnvägens närhet. En förklaring kan vara att eventuella 
störningar från järnvägen är mer lokal än vad som var möjligt att mäta i denna 
analys. I analysen låg de närmaste fastigheterna mellan 0-400 m från banan, 
och kanske är det enbart fastigheter närmare järnvägen som påverkas. Antalet 
fastighetsaffärer var dock alltför få för att det skulle vara möjligt att genomfö-
ra en mer detaljerad undersökning.  
 
Det gick inte att finna någon effekt på fastighetspriserna vare sig av närhet till 
den blivande järnvägen eller av dess stationer. Ett resultat som skiljer sig från 
andra studier av sambandet mellan fastighetspriser och transportinfrastruktur. 
En tänkbar förklaring är att de andra studierna har undersökt mer tätbefolka-
de områden. I de flesta fall har det varit en huvudstadsregion eller annan viktig 
ekonomiskt region. Botniabanan kommer däremot att gå genom mer perifera 
delar av Sverige. Visserligen är Umeå en av Sveriges snabbaste växande städer, 
men befolkningsunderlaget kan ändå inte mäta sig med exempelvis Mälarda-
lens och ännu mindre med tätbefolkade områden i Västeuropa eller Nordame-
rika. Även om en stor andel av personer bosatta i Botniabanans närhet väljer 
att resa med tåg förblir resandeströmmarna små i internationell jämförelse be-
roende på det lilla befolkningsunderlaget. En följd är att antalet avgångar och 
destinationsorter inom rimligt reseavstånd kommer att vara färre med Botnia-
banan i jämförelse med järnvägar i mer tätbefolkade områden. Resultaten visar 
att effekter som noterats i tätbefolkade områden inte automatiskt går att över-
föra till mer glest befolkade delar.  
 
En annan förklaring till att Botniabanan inte lämnar några avtryck på fastig-
hetsmarknaden är att det är flera år kvar till invigningen. Tidigast år 2010 
kommer den första tågavgången att ske. När de sista fastighetsaffärerna i un-
dersökningsperioden genomfördes var dock invigningen planerad till år 2006. 
Det är möjligt att det om några år går att identifiera effekter av Botniabanan 
på fastighetsmarknaden. Däremot tycks inte beslutet om att bygga banan och 
byggstarten gjort några avtryck på fastighetsmarknaden. En möjlighet är att 
förväntningarna på Botniabanan utgör en diffusionsprocess. Till en början är 
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det exempelvis enbart fastighetsmäklare eller annan expertis som uppfattar att 
banan kan påverka fastighetspriserna. Därefter kanske diffusionsprocessen tar 
lite mer fart i örnsköldsviksområdet eftersom bygget av banan påbörjades där. 
Dock utan att göra något avtryck på fastighetsmarknaden. Det kanske krävs 
att tågen börjar rulla för att förväntningarna på Botniabanan ska spridas och 
ge några avläsbara effekter på fastighetspriserna. Om så är fallet skiljer sig 
Botniabanan från några tidigare genomförda transportinvesteringar. När nätet 
av huvudjärnvägar byggdes i Sverige och när en tunnel konstruerades i Hong 
Kong agerade befolkningen redan under konstruktionsperioden. I det sist-
nämnda fallet påverkades dessutom fastighetspriserna.  
 
Ytterligare en orsak till att det inte går att finna någon påverkan på fastighets-
priset är att flera delsträckor har ifrågasatts och överklagats. Dessa processer 
kan ha medfört att det under lång tid har funnits tveksamheter kring huruvida 
banan kommer att byggas, eller vilken som blir dess slutgiltiga dragning. En 
annan möjlighet är naturligtvis att Botniabanan aldrig kommer att ge några 
synbara effekter på fastighetsmarknaden. Att grannskaps- och strukturella va-
riabler påverkar fastighetspriset mer än tillgänglighet.  
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5 FÖRVÄNTNINGAR PÅ REGIONAL UTVECKLING OCH 
RESANDE 

I detta kapitel redovisas privatpersoners förväntningar på Botniabanan utifrån 
två olika aspekter. För det första undersöks förväntningar som de boende i 
Örnsköldsvik och umeåregionen8 har på regionens utveckling. Bland annat 
studeras vilka förväntningar som finns på befolknings- och näringslivsutveck-
ling i stationsorterna. Därtill studeras om boende i området tror att Botniaba-
nan kommer att öka sannolikheten för dem eller andra invånare att finna ett 
arbete som stämmer med deras utbildning. Förväntningar på att Botniabanan 
ska leda till att fler söker högre utbildning undersöks också. För det andra stu-
deras förväntningar på resande med Botniabanan. Exempelvis undersöks för 
vilka syften som de boende längs med banan tror att de kommer att resa med 
tåget. Förväntningarna studeras genom två enkätundersökningar. Enkätunder-
sökningarna presenteras i anslutning till resultatredovisningarna. 

5.1 Förväntningar på utveckling för regionen 

Ett motiv till att bygga Botniabanan enligt utredningsmaterialet är att den 
kommer att skapa utveckling i regionen. Målet är att åstadkomma en region-
förstoring som kan förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, men även öka 
tillgängligheten till exempelvis högre utbildning och kulturella aktiviteter. Frå-
gan är hur dessa förväntningar påverkas av avståndet till järnvägsstationerna 
och olika individegenskaper hos svarspersonerna. Två hypoteser testas för att 
undersöka förväntningar på utvecklingen i regionen.   
 
Hypotes 4: Personer som är studerande, förvärvsarbetande, högskoleutbildade och bor i när-
heten av stationen är positivt inställda till Botniabanan, medan män, äldre, grundskoleut-
bildade samt personer bosatta i kommuner som inte kommer att passeras av banan har en 
negativ inställning. 
 

                                           
8  I umeåregionen ingår följande kommuner: Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln 
och Robertsfors. 
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Med att inställningen påverkas i positiv riktning avses antingen att svarsperso-
nerna personligen kommer att använda banan, eller att den i vid bemärkelse 
kommer att bidra till en positiv utveckling. Personer som bor i närheten av 
stationen antas ha en positivare inställning till banan eftersom flera studier vi-
sar att start- och målpunkten för tågresenärer ofta ligger i järnvägsstationens 
närhet (Lundberg, 2003; Prather-Persson, 1998; Rietveld, 2000). Antagandena 
om de övriga individegenskaperna bygger på resultat från resvaneundersök-
ningarna som redovisades i kapitel tre.  
 
Hypotes 5: En positiv utveckling av både folkmängd och näringsliv sker på samtliga sta-
tionsorter, men framförallt på de större stationsorterna. 

Tidigare studier visar att järnvägsinvesteringar kan öka skillnaderna mellan sta-
tionsorter och orter utan station (Heckscher, 1907; Spiekerman och Wegener, 
1994; Vickerman, 1995). Dessutom skiljer sig utvecklingen åt mellan olika sta-
tionsorter längs samma järnvägslinje. Huang (1996) visade att tillväxten ökade 
mer på stationsorter som redan före järnvägens tillkomst hade en bredare 
ekonomisk bas att bygga på.  

5.1.1 Urval, genomförande och de svarande 

Undersökningen baseras på ett urval av 1500 personer i åldersintervallet 18-65 
år som fördelades på de sju kommunerna i undersökningsområdet enligt tabell 
3. Inom respektive kommun utvaldes respondenterna slumpmässigt. En enkät 
skickades tillsammans med ett frankerat svarskuvert till urvalspersonerna un-
der hösten 2002 (se bilaga 1). Efter en tid skickades en påminnelseenkät till de 
urvalspersoner som inte besvarat enkäten. 
 
Enkätundersökningens totala svarsfrekvens är 65 procent. I de flesta kommu-
nerna låg svarsfrekvensen i närheten av genomsnittet. Vännäs kommun utgör 
dock ett undantag med en mycket högre svarsfrekvens.  
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Tabell 5.1: Urvalsstorlek och svarsfrekvens. 

Kommun Folkmängd 
18-65 år 

Bruttourval Flyttat eller 
avlidit 

Nettourval Besvarade Svarsfrekvens
(%) 

Umeå 71 209 500 16 484 303 63 

Nordmaling 4 311 200 0 200 132 66 

Örnsköldsvik 32 735  400 6 394 257 65 

Vännäs 4 853 100 2 98 72 73 

Vindeln 3 307 100 4 96 61 64 

Bjurholm 1 333 100 1 99 63 64 

Robertsfors 4 040 100 0 100 64 64 

Totalt 121 788 1500 29 1471 952 65 

 

Urvalets könsfördelning är jämn med en liten övervikt för män (50,5%), vilket 
överensstämmer med målpopulationens könsfördelning. Åldersfördelningen 
är mer varierande med en topp för män i åldersgruppen 54-57 år (se figur 5.1).  
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Figur 5.1: Nettourvalets köns- och åldersfördelning.  

 
I figur 5.2 visas ålders- och könsfördelningen bland svarspersonerna. Ett χ²- 
test visar att det inte finns någon signifikant skillnad med avseende på kön 
mellan svarspersonerna och nettourvalet (p<0,05). Däremot finns det en sig-
nifikant skillnad mellan de två grupperna vad gäller ålder. Bland svarsperso-
nerna är de två yngsta åldersgrupperna underrepresenterade. Medelåldern 
bland svarspersonerna är 45 år för män och 43 år för kvinnor. För målpopula-
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tionen är däremot medelåldern 40 år för såväl kvinnor som män. Skillnaden i 
åldersstruktur mellan svarspersonerna och nettourvalet antas inte påverka re-
sultaten av de olika analyserna. 
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Figur 5.2: Svarspersonernas köns- och åldersfördelning. 

 

5.1.2 Betydelsen för mig, betydelsen för andra 

Arbetsmarknad och utbildning   

Ett argument för att bygga Botniabanan är att den ska underlätta för boende i 
området att finna en arbetsplats som överensstämmer med deras utbildning. 
Undersökningen visar att det är stor skillnad mellan vad de svarande uppger 
om sina egna möjligheter och vad de anser om möjligheterna för befolkningen 
i allmänhet i hemkommunen (se figur 5.3). I de kommuner som kommer att 
genomkorsas av Botniabanan anser över 75 procent av svarspersonerna att 
banan kommer att öka chanserna för befolkningen i hemkommunen att få ett 
lämpligt arbete, medan ungefär 25 procent uppger att banan för dem personli-
gen kommer att öka möjligheten att finna ett lämpligt arbete.  
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Figur 5.3: Möjligheten för svarspersonerna personligen och befolkningen i allmänhet att få  

den typ av arbete de är utbildade för (%). 
(Anm: A=Allmänhet; P=Personligen) 

 
Förväntningarna på att Botniabanan ska underlätta matchningen mellan utbu-
det och efterfrågan av arbetskraft med en viss utbildningsnivå är störst bland 
de svarande i Örnsköldsvik och Nordmaling. I Vindeln, Bjurholm och Ro-
bertsfors uppger mer än hälften av svarspersonerna att Botniabanan inte 
kommer att påverka möjligheterna att få ett arbete som överensstämmer med 
utbildningen. Detta gäller oavsett om de uttalar sig personligen eller för be-
folkningen i allmänhet. Boende i dessa kommuner har det längsta avståndet 
till en järnvägsstation på Botniabanan. Skillnaden mellan ett uttalande som 
gäller personligen eller för befolkningen i allmänhet är mindre i jämförelse 
med de kommuner som genomkorsas av banan.  
 
Ett annat argument för Botniabanan är att den ska öka möjligheterna till ut-
bildning, eftersom restiden mellan bostad och universitet/högskola kortas. 
Enligt undersökningen är mönstret detsamma som gäller för arbetsmarkna-
den. De flesta svarspersonerna uppger att banan inte kommer att ha någon 
större betydelse för dem personligen. Däremot anser en stor andel att den kan 
vara viktig för andra invånare i kommunen (se figur 5.4).  
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Figur 5.4: Minskar eller ökar Botniabanan sannolikheten för svarspersonen personligen och för 

befolkningen i allmänhet att söka högre utbildning (%). 
 (Anm: A=Allmänhet; P=Personligen). 

 
Att det är stor skillnad mellan vad svarspersonerna tror att Botniabanan kan 
innebära för dem personligen och vad de tror att den kan innebära för andra 
är inte så märkligt. En förklaring är att svarspersonerna är nöjda med den egna 
situationen. De har redan ett arbete som motsvarar den egna utbildningen, 
och ser heller ingen anledning att söka till högre utbildning. Däremot kan de 
tänka sig att andra vill dra nytta av Botniabanan.  

Analys av förväntningarna 

För att utröna om svarspersoner med en positiv respektive negativ inställning 
till Botniabanan har några karaktäristiska egenskaper genomfördes flera disk-
riminantanalyser. Denna typ av analys används för att statistiskt skilja mellan 
två eller flera grupper av observationer. Grupperna definieras utifrån forsk-
ningsfrågan. Ett exempel kan vara att ställa personer som sympatiserar med 
socialdemokraterna mot personer som sympatiserar med moderaterna. Däref-
ter väljs ett antal diskriminerande variabler som förväntas skilja de båda grup-
perna åt. I en partisympatiundersökning kan attityden till olika politiska frågor 
utgöra diskriminantvariabler. Dessa variabler kombineras i en diskriminant-
funktion som har följande form (Hair m.fl., 1998).  
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XWXWXWZ nknkkjk a ++++= ...2211  

där 
Z jk  = Z-värde för diskriminantfunktion j för objekt k 
a  = intercept 
W i  = vikt för oberoende variabel i 
X ik  = oberoende variabel i för individ k 
 
Variablernas vikter (W i ) beräknas så att mellangruppsvariansen maximeras 
och inomgruppsvariansen minimeras. Variabeln som har högsta värdet på vik-
ten är den som effektivast diskriminerar mellan de två grupperna. För varje 
enskild svarsperson beräknas ett Z-värde ( Z jk ). De svarspersoner som erhål-
ler ett Z-värde under en viss brytpunkt inordnas i den ena gruppen, och de 
svarspersoner som får ett Z-värde över brytpunkten inordnas i den andra 
gruppen (Hair m.fl., 1998).  
 
Flera diskriminantanalyser genomfördes för att finna vilka individegenskaper 
som påverkar inställningen till Botniabanan. I dessa analyser delades svarsper-
sonerna in i två grupper: En grupp som tror att Botniabanan kommer att un-
derlätta eller ha en positiv inverkan på utvecklingen. En annan grupp som tror 
att banan antingen kommer att försvåra, alternativt ha en negativ inverkan el-
ler överhuvudtaget inte påverka utvecklingen. Variablerna som ingår i diskri-
minantanalysen redovisas i tabell 5.2. I resultatredovisningen visas enbart de 
variabler som bidrar till att diskriminera mellan de två grupperna (se tabell 
5.3). Redovisningsordningen för variablerna utgår från hur starkt de diskrimi-
nerar. Det är exempelvis mer betydelsefullt om svarspersonen är örnskölds-
viksbo än av manligt kön när det gäller frågan om Botniabanan kommer att 
göra det enklare att få den typ av arbete de är utbildade för. Kolumnen kor-
rekt klassificerade anger hur stor andel av svarspersonerna som blir placerad i 
rätt grupp med hjälp av variablerna i diskriminantfunktionen. Det är alltså ett 
mått på förmågan hos variablerna att diskriminera mellan de två grupperna av 
svarspersoner.  
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Tabell 5.2: Diskriminantanalysens variabler. 

Variabel Referenskategori 
DIKOTOMA VARIABLER  

Man Kvinna 

Nordmalingsbo Umeåbo 

Örnsköldsviksbo Umeåbo 

Vännäsbo Umeåbo 

Vindelnbo Umeåbo 

Bjurholmsbo Umeåbo 

Robertsforsbo Umeåbo 

Grundskoleutbildad Gymnasieutbildad 

Högskoleutbildad Gymnasieutbildad 

Förvärvsarbetande Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

Studerande Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

Egen företagare Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

  

KONTINUERLIGA VARIABLER  

Ålder  

Avstånd till Botniabanestation (m)  

 
Diskriminantanalyserna visar att örnsköldsviksborna anser att Botniabanan 
kommer öka sannolikheten att söka högre utbildning och underlätta att finna 
den typ av arbete de är utbildade för (se tabell 5.3). Detta gäller såväl för 
svarspersonerna personligen som för vad de tror om övriga befolkningen i 
hemkommunen. Även nordmalingsborna anser att Botniabanan kommer att 
underlätta för dem själva och övriga kommuninnevånare med undantag för 
möjligheten att personligen erhålla den typ av arbete man är utbildad för. Stu-
derande uppger att Botniabanan kan öka sannolikheten att befolkningen i all-
mänhet söker högre utbildning. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor 
att Botniabanan kommer underlätta för dem att finna den typ av arbete de är 
utbildade för. 
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Bland dem som anser att Botniabanan kommer att försvåra eller inte ha någon 
påverkan är ålder en av variablerna som faller ut i diskriminantanalysen när det 
gäller frågor som rör dem personligen. Det är äldre svarspersoner som i större 
utsträckning uppger att Botniabanan inte kommer att underlätta för dem. En 
förklaring är att de anser sig vara allt för gamla för att söka högre utbildning 
eller byta arbetsplats.  
 

Tabell 5.3: Egenskaper som avgör inställningen till Botniabanan. 

Variabler i diskriminantfunktionen Botniabanans inverkan 
på 

Fråga i 
enkäten Underlätta Försvåra/ingen 

påverkan 

Korrekt 
klassificerade 

Möjligheten att få den 
typ av arbete som 
svarspersonerna är 
utbildade för 

5 Örnsköldsviksbo 
Man 

Ålder 
Avstånd 77,5 % 

Möjligheten för befolk-
ningen i allmänhet att 
få den typ av arbete de 
är utbildade för  

6 Örnsköldsviksbo 
Nordmalingsbo 

Bjurholmsbo 
Vindelnbo 
Avstånd 

Robertsforsbo 

76,6 % 

Sannolikheten att 
svarspersonen söker 
högre utbildning 

7 Nordmalingsbo 
Örnsköldsviksbo

Ålder 
Man 89,5 % 

Sannolikheten att be-
folkningen i allmänhet 
söker högre utbildning 

8 
Örnsköldsviksbo 
Nordmalingsbo 

Studerande 
Avstånd 69,7 % 

 
I övrigt är det svarspersoner som är bosatta långt från Botniabanans stationer 
som uppger att banan inte kommer underlätta för dem själva, eller andra, att 
söka högre utbildning. De uppger också att Botniabanan inte kommer att un-
derlätta matchningsprocesserna på arbetsmarknaden.  

Befolknings- och näringslivsutveckling 

I undersökningen ställdes även en fråga om befolkningsutvecklingen på de 
olika stationsorterna. Drygt hälften av svarspersonerna i Umeå och Örn-
sköldsvik bedömer att samtliga stationsorter med undantag av Umeå befolk-
ningsmässigt kommer att gynnas av Botniabanan. Bland svarspersoner bosatta 
i Umeå är det drygt hälften som uppger att Umeå kommer att gynnas befolk-
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ningsmässigt. Däremot bedömer mindre än hälften av svarspersonerna i Örn-
sköldsvik att Umeå kommer att växa som en följd av Botniabanan (se figur 
5.5). 
 
Över eller nära hälften av svarspersonerna i Robertsfors, Vindeln, Vännäs, 
Bjurholm eller Nordmaling uppger att samtliga stationsorter kommer att gyn-
nas av Botniabanan. De flesta svarspersoner uppger att det är de mindre sta-
tionsorterna Hörnefors, Husum och Nordmaling som kommer att växa. Un-
dantaget var Örnsköldsviksborna som uppger att framförallt den egna kom-
munen kommer att gynnas (se bilaga 3). Enligt förväntningarna är det de 
mindre stationsorterna som kommer att gynnas. 
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Figur 5.5: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av  

Botniabanan enligt svarspersonerna i Umeå och Örnsköldsvik (%). 
 (Anm: U=svarspersonen bosatt i Umeå; Ö= svarspersonen bosatt i Örnsköldsvik) 

 
Cirka två tredjedelar av svarspersonerna i Umeå och Örnsköldsvik anser att 
Botniabanan kommer att ha en positiv inverkan på näringslivet på stationsor-
terna (se figur 5.6). En något större andel uppger att näringslivet kommer att 
missgynnas på de mindre stationsorterna i jämförelse med de stora stationsor-
terna. I de övriga undersökta kommunerna menade en övervägande andel av 
svarspersonerna att Botniabanan kommer att ha en positiv inverkan på när-
ingslivet på samtliga stationsorter (se bilaga 4).  
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Figur 5.6: Hur svarspersonerna i Umeå och Örnsköldsvik tror att näringslivet på  

stationsorterna kommer att påverkas (%).  
(Anm: U=svarspersonen bosatt i Umeå; Ö= svarspersonen bosatt i Örnsköldsvik) 

 
Diskriminantanalyserna visar att svarspersoner i Örnsköldsvik skiljer sig från 
mängden (se tabell 5.4). Med undantag för folkmängden i den egna kommu-
nen uppger de i större utsträckning än svarspersoner från andra kommuner att 
befolkningen kommer att minska eller vara oförändrad på de undersökta sta-
tionsorterna. Nordmalingsbor uppger i högre grad att folkmängden i Umeå, 
Örnsköldsvik och Husum kommer att minska som en följd av banans till-
komst.  
 
Svarspersoner med enbart grundskoleutbildning uppger i större utsträckning 
än andra att folkmängden i Umeå och Örnsköldsvik kommer att öka efter 
Botniabanans tillkomst. Äldre svarspersoner uppger däremot att Hörnefors 
och Nordmaling kommer att öka befolkningen. 
 
Det är främst äldre personer som anser att banan kommer att bli positiv för 
näringsutvecklingen i Nordmaling och Hörnefors. Örnsköldsviksbor uppger i 
större utsträckning än andra att banan liksom i fallet med befolkningsutveck-
lingen inte kommer att vara positiv för näringslivsutvecklingen på flertalet sta-
tionsorter.  
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Tabell 5.4: Egenskaper som avgör synen på utvecklingen av stationsorterna. 

Variabler i diskriminantfunktionen Botniabanans inver-
kan på 

Fråga i 
enkäten 

Öka Minska/oförändrad 

Korrekt 
klassificerade 

Folkmängden i 
Umeå 10 Grundskoleutbildade Nordmalingsbor 

Örnsköldsviksbor 58,5 % 

Folkmängden i 
Hörnefors 10 Ålder Örnsköldsviksbo 77,1 % 

Folkmängden i 
Nordmaling 10 Ålder 

Bjurholmsbo Örnsköldsviksbo 78,8 % 

Folkmängden i 
Husum 10 Ingen signifikant 

variabel 
Örnsköldsviksbo 
Nordmalingsbo 71,0 % 

Folkmängden i  
Örnsköldsvik 10 Grundskoleutbildade Nordmalingsbo 69,8 % 

Näringslivet i Umeå 
 11 Ingen signifikant 

variabel 
Ingen signifikant 

variabel  

Näringslivet i 
Hörnefors 11 Ålder Örnsköldsviksbo 73,4 % 

Näringslivet i 
Nordmaling 11 Ålder Örnsköldsviksbo 74,6 % 

Näringslivet i  
Husum 11 Grundskoleutbildad 

Högskoleutbildad Örnsköldsviksbo 71,7 % 

Näringslivet i  
Örnsköldsvik 11 Ingen signifikant 

variabel 
Ingen signifikant 

variabel  

5.1.3 Botniabanan – bra för andra  

Hypotes 4 bekräftas delvis av undersökningen. I enlighet med hypotesen har 
personer som bor långt från de planerade stationerna en mindre positiv in-
ställning till banan. Avståndets betydelse visar sig också genom att personer 
som bor i kommuner som inte ligger i banans sträckning i några fall har en 
mer negativ inställning. Betydelsen av ålder är däremot enbart delvis den för-
väntade. Äldre personer uppger i flera fall en positiv inställning när det gäller 
utvecklingen på stationsorterna. Däremot är inställningen negativ när det gäll-
er den personliga nyttan av banan. I ett enda fall är det betydelsefullt om 
svarspersonen är studerande. De anser att banan kan öka sannolikheten för 
andra att söka högre utbildning. I övrigt påverkar inte svarspersonernas syssel-
sättning deras inställning till banan. Lågutbildade uppvisar i några fall en mer 
positiv inställning till utvecklingen på stationsorterna. 
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Hypotes 5 bekräftas delvis genom att en stor andel av svarspersonerna tror att 
befolkningen och näringslivet på samtliga stationsorter kommer att gynnas. 
Däremot finns inga tydliga skillnader mellan små och stora orter med avseen-
de på befolkningsutveckling. När det gäller näringslivsutvecklingen är det 
emellertid en något större andel som uppger att Botniabanan kan få en negativ 
inverkan på de mindre stationsorterna.   
 
Sammanfattningsvis kan två tendenser i studien av utvecklingsförväntningar 
lyftas fram. För det första finns en tydlig skillnad mellan vad svarspersonerna 
tror att Botniabanan kan innebära för dem personligen och för befolkningen i 
allmänhet. Många svarspersoner menar att banan inte kommer att påverka 
dem nämnvärt, men att den antagligen kommer att vara nyttig för andra. För 
det andra finns en geografisk variation i vad man tror. Svarspersoner bosatta i 
en kommun som inte genomkorsas av Botniabanan eller på långt avstånd från 
en planerad järnvägsstation tror att banan antingen skulle försvåra för dem el-
ler inte påverka dem överhuvudtaget. 

5.2 Förväntningar på resande 

En förutsättning för att regionförstoring ska äga rum är att befolkningen bör-
jar resa över längre sträckor. I studien om förväntningar på resandet behand-
las i vilken omfattning svarspersoner tror att de kommer att resa med Botnia-
banan för att uträtta olika ärenden. En hypotes testas för att undersöka resan-
det med Botniabanan.  
 
Hypotes 6: Endast ett fåtal personer tror att de dagligen kommer att resa med Botniaba-
nan.  

Resvaneundersökningar har visat att andelen tågresenärer är låg. Överhuvud-
taget har alla typer av kollektivtrafik svårt att konkurrera med framförallt bil-
åkande. Att åka tåg innebär att det blir ytterligare en tid att passa, medan bilen 
är flexibel och kan användas när det passar. Personer som i nuläget arbets-
pendlar mellan två stationsorter kommer sannolikt att överväga möjligheten 
att börja resa med tåg. Mer tveksamt är om denna möjlighet kommer att över-
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vägas för resande till nya destinationer. Om hypotesen bekräftas innebär det 
att förväntningarna på regionförstoring är lågt ställda. 

5.2.1 Urval, genomförande och de svarande 

Ett urval på 3000 personer i åldersintervallet 18-65 år gjordes, och fördelades 
på de tre kommunerna i undersökningsområdet enligt tabell 5.5. Inom varje 
kommun valdes svarspersonerna slumpmässigt. Det största antalet enkäter 
skickades till Umeå då kommunen är befolkningsmässigt störst.  
 
Till svarspersonerna skickades en enkät tillsammans med ett frankerat svars-
kuvert under hösten 2002 (se bilaga 2). Efter en tid skickades en påminnelse 
till de svarspersoner som inte besvarat enkäten. Den totala svarsfrekvensen 
för hela undersökningen är 53 procent. Svarsfrekvensen i de enskilda kom-
munerna skiljer sig enbart marginellt från varandra (se tabell 5.5). 
 

Tabell 5.5: Urvalsstorlek och svarsfrekvens för resandestudien. 

 Folkmängd 
18-65 år 

Bruttourval Flyttat eller 
avlidit 

Nettourval Besvarade Svarsfrekvens 
(%) 

Umeå 71 209 1 600 21 1 579 817 52 

Nordmaling 4 311 500 7 493 262 53 

Örnsköldsvik 32 735 900 11 889 482 54 

Totalt 108 255 3 000 39 2 961 1 561 53 

 
I figur 5.7 visas nettourvalets köns- och åldersfördelning. Könsfördelningen är 
jämn även om det är en övervikt av män i de flesta befolkningsgrupper. För 
målpopulationen som helhet gäller också att det finns en överrepresentation 
av män. 
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Figur 5.7: Nettourvalets köns- och åldersfördelning. 

 
Svarspersonernas ålders- och könsfördelningen visas i figur 5.8. Bland svars-
personerna är kvinnorna överrepresenterade. Skillnaden med avseende på kön 
mellan urval och svarspersoner är signifikant (p<0,05). Även beträffande ålder 
är skillnaderna signifikanta. De två yngsta åldersgrupperna är underrepresente-
rade och de två äldsta åldersgrupperna är överrepresenterade bland svarsper-
sonerna. En bortfallsanalys visade dock att bortfallet inte påverkar analysresul-
taten. 
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Figur 5.8: Svarspersonernas köns- och åldersfördelning.  
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5.2.2 Resultat av resandestudien 

I ett första steg tillfrågades svarspersonerna om sitt nuvarande resande mellan 
kommunerna i Botniabanans sträckning. I ett andra steg fick svarspersonerna 
uppge för vilka ärenden de bedömer att de kommer att resa med Botniabanan 
i framtiden. Avsikten är att ställa nuvarande resande i relation till de framtida. 

Resande i nuläget 

Boende i Umeå uppgav hur ofta de besöker Örnsköldsvik och vice versa. 
Hälften av respondenterna i Nordmaling fick frågan hur ofta de besöker 
Umeå och den andra halvan hur ofta de besöker Örnsköldsvik. 
 

Tabell 5.6: Hur ofta svarspersonerna i Umeå besöker Örnsköldsvik och hur ofta respondenterna i 
Örnsköldsvik besöker Umeå för att uträtta olika ärenden (%). 

Ärende Nästan 
dagligen 

Någon gång/
vecka 

Någon gång/
månad 

Enstaka  
tillfälle Aldrig Antal 

obs. 
 U-Ö Ö-U U-Ö Ö-U U-Ö Ö-U U-Ö Ö-U U-Ö Ö-U U-Ö Ö-U

Resor till arbete 1 2 1 0 0 2 7 12 91 83 443 258

Tjänsteresor 0 0 1 1 2 4 21 27 75 68 443 256

Resor till utbildning 1 9 1 4 0 9 5 4 93 74 135 23 

Resor till släkt och vänner 0 0 0 0 4 10 24 52 71 38 685 381

Resor till sjukhus 0 0 0 0 0 1 2 38 98 61 635 362

Resor till nöjen 0 0 0 1 1 4 38 65 61 30 696 391

Övriga ärenden 0 1 0 1 1 4 44 68 54 27 691 386
  Anm: U-Ö är resenärer från Umeå till Örnsköldsvik  
  Anm: Ö-U är resenärer från Örnsköldsvik till Umeå 

 
I tabell 5.6 redovisas hur ofta människor reser från Umeå till Örnsköldsvik 
och från Örnsköldsvik till Umeå för att uträtta olika ärenden. När det gäller 
arbets- och tjänsteresor är enbart förvärvsarbetande medtagna i redovisningen 
och när det gäller resor till utbildning är ingår enbart studerande. Enbart ett 
fåtal svarande reser nästan dagligen eller någon gång i veckan mellan orterna. 
Undantaget är de knappa 10 procent som reser från Örnsköldsvik till Umeå 



 113

för att utbilda sig. Det är en större andel som reser från Örnsköldsvik till 
Umeå än tvärtom för samtliga ärenden.  
 

Tabell 5.7: Hur ofta svarspersonerna i Nordmaling reser till Umeå eller Örnsköldsvik  
för olika ärenden (%.) 

Ärende 
Nästan 
dagligen 

Någon gång/
vecka 

Någon gång/
månad 

Enstaka 
tillfälle 

Aldrig Antal 
obs. 

 N-Ö N-U N-Ö N-U N-Ö N-U N-Ö N-U N-Ö N-U N-Ö N-U

Resor till arbete 2 39 0 0 2 8 14 7 83 46 65 72 

Tjänsteresor 0 3 2 7 5 15 22 35 72 40 65 72 

Resor till utbildning 0 43 0 14 0 14 33 0 67 29 3 7 

Resor till släkt och vänner 0 2 3 15 22 46 42 27 33 10 96 104

Resor till sjukhus 0 5 0 2 0 14 9 70 91 9 76 108

Resor till nöjen 0 3 1 8 14 28 59 58 26 4 93 109

Övriga ärenden 1 3 2 13 11 49 75 35 12 1 111 104
  Anm: N-Ö är resenärer från Nordmaling till Örnsköldsvik  
   N-U är resenärer från Nordmaling till Umeå 

 
Resandet mellan Nordmaling och Umeå är mer intensivt för samtliga under-
sökta ärenden. Av de förvärvsarbetande nordmalingsborna reser 39 procent 
nästan dagligen till Umeå för att arbeta (se tabell 5.7). Av dessa uppger drygt 
70 procent att de kör bil. Den höga siffran för utbildningsresor bygger på få 
observationer och är därför osäker. Över hälften av svarspersonerna bosatta i 
Nordmaling åker till Umeå någon gång i månaden för att besöka släkt och 
vänner. Utbytet mellan Nordmaling och Örnsköldsvik är av mindre omfatt-
ning för samtliga ärenden än Nordmalings utbyte med Umeå.  
 
I undersökningen slår det igenom att Umeå är den största centralorten i un-
dersökningsområdet. Utbudet av exempelvis service, arbetstillfällen och ut-
bildning är störst där och därför ser många ingen anledning att resa till de 
andra orterna för att uträtta de undersökta ärendena. 
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Förväntningar på resande med Botniabanan 

I redovisningen av det förväntade resandet med Botniabanan har personer 
som av ålderskäl inte kan vara förvärvsarbetande eller studerande när Botnia-
banan är färdigbyggd exkluderats ur analysen. Människor som är pensionerade 
eller minst 60 år gamla har därför plockats bort i redovisningen av tjänsteresor 
och resor till arbete. När det gäller resor till utbildning har enbart människor 
som är yngre än 50 år tagits med.  
 
Resultaten visar att förväntningarna på det egna resandet med Botniabanan 
genomgående är låga hos umeåborna (se tabell 5.8). I de flesta fall gör man 
bedömningen att tåget enbart kommer att nyttjas vid något enstaka tillfälle. 
Resor till släkt och vänner samt nöjen tycks vara de ärenden som man främst 
avser att nyttja tåget till. Även tjänsteresor vid något enstaka tillfälle får höga 
värden. 

Tabell 5.8: Hur ofta svarspersonerna i Umeå tror att de kommer att använda  
Botniabanan för att uträtta olika ärenden (%). 

Ärende 

 
Nästan 
dagligen 

Någon gång/
vecka 

Någon gång/
månad 

Enstaka 
tillfälle 

Aldrig 

 

Antal 
observationer

Resor till arbete 2 2 1 13 81 615 

Tjänsteresor 1 1 6 42 50 627 

Resor till utbildning 0 2 2 26 70 491 

Resor till släkt och vänner 0 1 8 49 41 755 

Resor till sjukhus 0 0 0 10 89 709 

Resor till nöjen 0 0 6 58 36 767 

Övriga ärenden 0 0 4 62 34 745 

 
Svarspersoner i Örnsköldsvik tycks ha en något positivare bild än svarsperso-
nerna i Umeå av hur ofta de kommer att resa med Botniabanan (se tabell 5.9). 
Det är en något högre andel som uppger att de kommer att använda Botnia-
banan åtminstone någon gång per månad. Detta gäller i första hand för resor 
till nöjen. Med undantag för tjänsteresor och resor till arbetet är skillnaderna 
mellan Umeå och Örnsköldsvik signifikanta (p<0,05). 
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Tabell 5.9: Hur ofta svarspersonerna i Örnsköldsvik tror att de kommer att använda 
Botniabanan för att uträtta olika ärenden (%). 

Ärende 

 
Nästan 
dagligen 

Någon gång/
vecka 

Någon gång/
månad 

Enstaka  
tillfälle 

Aldrig 

 

Antal 
observationer

Resor till arbete 4 1 3 14 78 339 

Tjänsteresor 1 1 5 34 59 342 

Resor till utbildning 1 1 1 34 64 146 

Resor till släkt och vänner 0 1 12 49 38 432 

Resor till sjukhus 0 0 2 58 40 437 

Resor till nöjen 0 1 14 63 22 458 

Övriga ärenden 0 0 8 66 26 432 

 
Av svarspersonerna i Nordmaling tror 15 procent att de nästan dagligen 
kommer att resa med Botniabanan för att ta sig till arbetet (se tabell 5.10). Ob-
servera att det var knappt 40 procent av nordmalingsborna som uppgav att de 
nästan dagligen åkte till Umeå för att arbeta. Uppenbarligen är det ett ganska 
stort antal (25 %) som kommer att arbetspendla på annat sätt än med tåg. 
Drygt 20 procent uppger att de någon gång per månad kommer att ta tåget för 
att besöka släkt och vänner eller resa till olika nöjen. 
 

Tabell 5.10: Hur ofta svarspersonerna i Nordmaling tror att de kommer att använda 
Botniabanan för olika ärenden (%). 

Ärende 

 
Nästan 
dagligen 

Någon gång/
vecka 

Någon gång/
månad 

Enstaka  
tillfälle 

Aldrig 

 

Antal 
observationer

Resor till arbete 15 4 3 15 63 183 

Tjänsteresor 0 4 7 40 49 179 

Resor till utbildning 7 5 5 32 51 133 

Resor till släkt och vänner 1 4 24 40 31 229 

Resor till sjukhus 1 0 6 51 41 225 

Resor till nöjen 0 7 22 46 25 232 

Övriga ärenden 0 5 25 50 20 235 
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Uppfattningarna hos svarspersonerna i Nordmaling skiljer sig signifikant både 
från dem som är bosatta i Umeå och från dem som är bosatta i Örnsköldsvik 
när det gäller samtliga reseärenden (p<0,05). 

Lokalisering av boende och stationer 

I nära anslutning till flera av de kommande stationerna längs med Botniaba-
nan ska det enligt planerna uppföras bostäder. Anledningen är att det ska vara 
enkelt för dem som bor där att ta tåget, och därmed dra nytta av de eventuella 
fördelar som Botniabanan kan medföra. Stationsområdena kan uppfattas som 
attraktiva bostadsområden om förväntningarna på Botniabanan är positiva 
och man kan tänka sig bo nära en järnvägstation. Även den motsatta utveck-
lingen är dock tänkbar, dvs. att människor undviker att bo nära stationerna 
eftersom tågtrafik medför buller och vibrationer. Knappt en tiondel av svars-
personerna uppger att de definitivt skulle försöka att bosätta sig långt från 
järnvägsstationerna vid en framtida flyttning (se tabell 5.11). Något fler uppger 
dock att de definitivt skulle försöka finna en bostad nära någon järnvägssta-
tion.  

Tabell 5.11: Hur lokaliseringen av en ny bostad påverkas av Botniabanan (%). 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ny bostad lokaliserad långt från järnvägsstation 50 10 9 13 7 3 9 

Ny bostad lokaliserad nära järnvägsstation 45 8 7 15 10 5 10 

Anm: Skalan sträcker sig från 1 till 7 där 1=Nej, inte alls, 7= Ja, definitivt . 

5.3 Låga förväntningar på resande 

För svarspersoner bosatta i Umeå eller Örnsköldsvik bekräftas hypotes 6 att 
endast ett fåtal tror att de kommer att resa nästan dagligen med Botniabanan. 
Hypotesen är däremot inte giltig för svarspersoner i Nordmaling. Där tror 15 
procent att de kommer att resa nästan dagligen till Umeå för att arbeta, medan 
motsvarande andel för utbildningsresor är 7 %. Redan i nuläget uppger en stor 
andel av svarspersonerna i Nordmaling att de reser nästan dagligen till Umeå. 
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Det finns således skäl att anta att förväntningarna på tågresande från Nordma-
ling till stor del utgörs av överflyttning av redan existerande reseströmmar.  
 
Med undantag av Nordmaling är det endast en liten andel svarspersoner på 
övriga orter som i nuläget uppger att de reser nästan dagligen mellan de olika 
ortsparen. I grova drag ser svarspersonernas framtidsbild av resande med 
Botniabanan likadant ut. Deras förväntningar på resande innebär att relativt 
många kommer att resa mellan Nordmaling och Umeå. Däremot förväntas 
resandet mellan övriga orter bli sparsamt. Om dessa förväntningar infrias in-
nebär det att Botniabanan inte kommer att påverka det rådande resmönstret i 
någon större utsträckning.  
 
I fråga om Botniabanans betydelse för regional utveckling utmärkte sig be-
folkningen i Örnsköldsvik med en särskilt positiv inställning. Den inställning-
en gäller däremot inte för arbets- och tjänsteresor. Då intar de samma avvak-
tande hållning som befolkningen i Umeå. När det gäller förväntningar på re-
sande är det däremot befolkningen i Nordmaling som utmärker sig med en 
mer positiv inställning till banans möjligheter.  
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6. BETYDELSEN AV FÄRDMEDELS- OCH INDIVIDATTRIBUT  

Det föregående kapitlet visade att förväntningarna på ett omfattande resande 
med Botniabanan är lågt ställda. En förklaring till de låga förväntningarna är 
att svarspersonerna uttalade sig om det egna resandet. När de svarade utgick 
de från sin nuvarande situation och kunde inte se något behov av att börja 
resa med tåg. Varför förändra ett väl inarbetat resbeteende? För att få svars-
personerna att tänka i lite vidare banor får de ange hur de skulle agera om de 
blev erbjudna ett i deras ögon attraktivt arbete på en annan ort. Denna typ av 
metodik där svarspersonen får ta ställning till hypotetiska situationer benämns 
stated preference (SP-undersökningar). 
 
I vilken utsträckning svarspersonerna är beredda att börja arbetspendla med 
tåg påverkas av en kombination av tågens färdmedelsattribut och människor-
nas individattribut. Restid och kostnad är två exempel på färdmedelsattribut, 
medan ålder och kön utgör exempel på individattribut. Även människornas 
avstånd till botniabanestationerna räknas till individattributen i denna avhand-
ling. I det här kapitlet analyseras i vilken utsträckning förväntningar på arbets-
pendling påverkas av olika färdmedelsattribut som exempelvis restid och 
kostnad. 

6.1 Stated-preference-metoder 

Det finns en uppsättning metoder som ryms under etiketten stated-
preference. Tekniken utvecklades under tidigt 1970-tal för marknadsunder-
sökningar och har använts flitigt sedan 1980-talets början då omkring 1000 
undersökningar med denna metod genomfördes i USA under ett enskilt år 
(Cattin och Wittink, 1982). Steer och Willumsen (1981) genomförde en av de 
första SP-studierna inom transportområdet i en undersökning av resenärers 
preferenser. Gemensamt för alla SP-undersökningar är att individer uttrycker 
sina preferenser bland ett antal hypotetiska alternativ, och bedömningarna an-
vänds för att kunna skatta nyttofunktioner. I transportsammanhang är det 
vanligt att respondenterna får ta ställning till olika transportupplägg där exem-



 120

pelvis kostnad, restid och turtäthet för en resa eller transport varierar. Motsat-
sen till denna typ av undersökning är revealed-preferences (RP) där verkligt 
beteende observeras. RP-undersökningar sker alltså retrospektivt.  
 
Det finns både för- och nackdelar med SP-metoder. Till fördelarna hör att det 
går att uppskatta efterfrågan på produkter som inte existerar i nuläget. Meto-
den är därför lämplig i denna undersökning eftersom Botniabanan ännu inte 
är färdigbyggd. Dessutom är det enklare att få tillräckligt stor variation i data-
materialet för att undersöka olika variablers betydelse. Om enbart genomförda 
resor studeras är det svårt att uttala sig om sambandet mellan restid och pas-
sagerarantal om restiden är densamma för samtliga undersökta resor. Vidare 
finns det ofta en stark samvariation mellan förklaringsvariablerna vilket för-
svårar analysen. I de flesta fall innebär exempelvis kortare restid även ett hög-
re pris. I SP-undersökningar är det enklare att kontrollera de olika faktorerna 
som respondenterna ska värdera eftersom det är forskaren själv som definierar 
dessa. Dessutom är det möjligt att värdera en bredare uppsättning av variabler. 
Eftersom varje respondent får värdera flera alternativa förslag där nivåerna på 
de i undersökningen ingående variablerna varieras kan många observationer 
erhållas utan att genomföra mycket stora undersökningar med många respon-
denter (Louviere m.fl., 2003). Nackdelen med denna typ av undersökning är 
att personerna inte nödvändigtvis kommer att handla i linje med vad de har 
uppgivit i enkätsvaren (Kroes och Sheldon, 1988).  
 
Genomförda jämförelser mellan SP- och RP-metoder visar att SP-
undersökningar fångar de verkliga underliggande preferenserna väl (Wardman, 
1988; Gärling m.fl., 1989b; Westin, 1994). Preferenserna och det verkliga be-
teendet behöver däremot inte nödvändigtvis sammanfalla. Denna diskrepans 
beror på att personers handlingsutrymme begränsas av olika restriktioner (Hä-
gerstrand, 1970).  

6.2 SP-undersökningens design och hypoteser 

I SP-undersökningen målas ett scenario upp där svarspersonen blir erbjuden 
ett arbete som han eller hon gärna vill ha. Om arbetserbjudandet accepteras 
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måste svarspersonen börja pendla eftersom arbetsplatsen inte ligger på hemor-
ten. Svarspersoner bosatta i Umeå erbjuds ett arbete i Örnsköldsvik, medan 
örnsköldsviksbor blir erbjudna arbete i Umeå. Nordmalingsborna delas in i 
två grupper där den ena gruppen erbjuds arbete i Umeå och den andra grup-
pen erbjuds arbete i Örnsköldsvik.  
 
För svarspersonerna presenteras ett antal olika transportalternativ för att resa 
mellan bostadsorten och den nya arbetsplatsen. Svarspersonerna kan välja 
mellan buss, tåg och den egna bilen. Om svarspersonen inte har tillgång till bil 
eller körkort får han/hon försöka föreställa sig att han har det. När det gäller 
bilresor ankommer det på svarspersonerna att uppskatta kostnaden och 
restiden för detta. För tåg och buss uppges turtätheten mellan bostads- och 
arbetsplatsorten, kostnaden för en enkelbiljett, restiden och huruvida det finns 
eluttag för dator eller ej (se tabell 6.1). Hög turtäthet brukar framhållas som en 
av förklaringarna till framgångarna med Svealandsbanan och Kustpilen. Även 
kostnad har en avgörande betydelse för färdmedelsval (Fröidh, 1999; Kotten-
hoff och Lindh, 1996). Enligt Kingham m.fl. (2001) kan antalet kollektivtrafik-
resenärer ökas väsentligt med en sänkning av biljettpriset. Ett vanligt argu-
ment för snabbtåg är möjligheten att resa långt under kort tid. Kortare restid 
förväntas öka sannolikheten att välja tåg framför andra färdmedel. Restiden är 
särskilt viktig över korta distanser (Bel, 1997). Ett annat skäl att välja tåg är 
möjligheten att arbeta under resan. Eluttag vid varje sittplats är ett sätt att un-
derlätta för dem som vill arbeta.  
 
Notera att för busstrafiken varierar varken kostnad, restid, turtäthet eller ser-
vicenivå. Anledningen till att uppgifterna ändå finns med är att svarspersoner-
na ska kunna relatera uppgifterna för tåget till dem (se tabell 6.1). Orsaken till 
att de olika egenskaperna för busstrafiken inte varieras är att det kan vara svårt 
att få svarspersoner att acceptera påhittade egenskaper för busstrafiken om de 
känner till de verkliga. Utifrån informationen om färdmedelsalternativen upp-
skattar svarspersonerna sannolikheten för att han/hon ska acceptera jobber-
bjudandet. Därefter uppger svarspersonerna vilket färdmedel de i huvudsak 
kommer att använda mellan bostaden och arbetsplatsen.  
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Tabell 6.1: SP-undersökningens design. 

Pendlingssträcka  

Umeå-Övik; Övik-Umeå Nmaling-Umeå; Nmaling-Övik

FÄRDMEDEL TÅG   

Kostnad (3 nivåer) 102 kr/140 kr/220 kr 52 kr/71 kr/127 kr 
   
Restid (3 nivåer) 90 min/40 min 40 min/25 min 
   
Service (2 nivåer) Elutag för dator/ Elutag för dator/ 
 Inget elutag för dator Inget elutag för dator 
   
Turtäthet (2nivåer) En avgång per timme med 

halvtimmestrafik under rus-
ningstid/ 
En avgång varannan timme 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under 
rusningstid/ 
En avgång varannan timme 

   

FÄRDMEDEL BUSS   

Kostnad (1 nivå) 102 kr 52 kr 
   
Restid (1 nivå) 90 min 40 min 
   
Service (1 nivå) Inget eluttag för dator Inget eluttag för dator 
   
Turtäthet (1nivå) En avgång varannan timme 

med entimmestrafik under 
rusningstid 

En avgång varannan timme 
med entimmestrafik under 
rusningstid 

   
FÄRDMEDEL BIL Enligt svarspersonernas upp-

skattning 
Enligt svarspersonernas 
uppskattning 

 
Nivåerna för busstrafikens attribut bestämdes utifrån rådande tidtabell och 
prislista. Tågtrafikens attribut styrdes till viss del av nivåerna för busstrafiken. 
Således återfinns busstrafikens kostnad och restid bland tågets attribut. Övriga 
kostnadsnivåer har konstruerats utifrån jämförbara färdsträckor. Turtätheten 
och den kortaste restiden och bygger på uppgifter från Banverket.  
 
Färdmedelsattribut som exempelvis restid och kostnad påverkar rimligen re-
sandet med Botniabanan. Deras betydelse för sannolikheten att börja arbets-
pendla med tåg testas med två hypoteser.  
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Hypotes 7: Restid är det mest betydelsefulla färdmedelsattributet. 

Med kortare restid ökar tiden som kan användas till andra göromål än resande. 
Därmed underlättas pusslandet det innebär att hinna med att besöka olika 
platser för att utföra olika aktiviteter. I synnerhet över kortare distanser är 
restiden viktig (Bel, 1997). Hög turtäthet skulle visserligen öka flexibiliteten 
och förenkla läggandet av tidspusslet. Flera undersökningar har visat att tur-
tätheten påverkar antalet tågresenärer (Fröidh, 1999; Kottenhoff och Lindh, 
1996). I denna undersökning studeras dock enbart arbetsresor, och då är hu-
vudsaken att det finns en avgång som ansluter till arbetstidens början och slut. 
Om turtätheten är hög över hela dagen är däremot av mindre betydelse. Där-
för är restid det mest betydelsefulla färdmedelsattributet.  
 
Hypotes 8: Sannolikheten att välja tåget minskar med avståndet från järnvägsstationerna. 

En stor andel av tågresenärer som reser ofta går eller cyklar till och från järn-
vägsstationerna (Lundberg, 2003; Rietveld, 2000). Personer som bor längre 
bort väljer att åka bil eller buss istället för tåg.  
 
Dessutom testas två hypoteser om hur nuvarande resvanor påverkar sanno-
likheten att acceptera arbetserbjudandet. 
 
Hypotes 9: Sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet är högre för personer som i nulä-
get har långa arbetsresor. 

Hypotes 10: Sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet är högre för personer som i nu-
läget reser kollektivt. 

Anledningen är inertia i beslutsfattande, vilket får till följd att resenärer håller 
fast vid sitt gamla resbeteende trots att det tillkommit nya mer fördelaktiga 
sätt att resa (Goodwin, 1977). För resenärer som redan åker kollektivt är dock 
steget inte lika långt att börja åka tåg i jämförelse med dem som åker bil.  
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6.3 Betydelsen av färdmedels- och individattribut 

I ungefär hälften av fallen skulle svarspersoner i Umeå och Örnsköldsvik ac-
ceptera arbetserbjudandet. Svarspersoner i Nordmaling anger att de i 2/3 av 
fallen skulle acceptera jobberbjudandet. Det är ingen skillnad om arbetet er-
bjuds i Örnsköldsvik eller Umeå. Färdmedelsvalet skiljer sig åt mellan de olika 
ortsparen. Från Nordmaling är buss det populäraste färdmedlet, medan tåget 
är populärast från Umeå och Örnsköldsvik (se tabell 6.2). 
 

Tabell 6.2: Val av färdmedel för arbetsresor mellan de undersökta kommunerna (%). 

Färdmedelsval Umeå- 
Örnsköldsvik 

Örnsköldsvik-
Umeå 

Nordmaling-
Umeå 

Nordmaling- 
Örnsköldsvik 

Genomsnitt 

Tåg 26 26 20 24 24 

Buss 11 12 29 28 22 

Bil 13 16 19 15 16 
Inget, accepterar  
ej jobberbjudandet 50 46 32 33 40 

 
Färdmedelsattributens betydelse för färdmedelsval undersöks med en multi-
nominal logitmodell (MNL). Modellen kan ses som en variant på en generell 
nyttomaximeringsmodell där nyttan (U) av de olika färdmedlen ges av följande 
formler (Green, 1995). 
 
  )( εβ 00

'
00 += XalternativU  

 εβ 11
'
1)1( += XalternativU  

 εβ jjj XjalternativU += ')(  
där 
X j  = Egenskap hos färdmedlet 
β j  = Koefficient för egenskapen 
ε j  = Slumpterm 

 

Observerat y = Val j om U (alternativ j) > U (alternativ k) ∀  j ≠  k 
 

Sannolikheten (P) att välja ett visst färdmedel ges av följande formel: 
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Enligt den ovanstående formeln avgörs sannolikheten att välja tåg för arbets-
pendling av färdmedelsattributen. Svarspersonerna väljer det alternativ som 
enligt deras värdering ger den största nyttan utifrån den information de har. 
Att utöka modellen med individegenskaper är inte meningsfullt eftersom de 
kommer att påverka nyttan lika mycket för samtliga färdmedel, och kommer 
därför varken öka eller minska sannolikheten att svarspersonerna väljer tåget.  
 
Enligt undersökningens design är det enbart egenskaper hos färdmedlet tåg 
som varierar. Detta medför att nyttofunktionen för färdmedlen bil och buss 
består av en konstant (se tabell 6.3). Nyttofunktionerna används för att beräk-
na sannolikheten för att tåget väljs. Betydelsen av tågets färdmedelsegenskaper 
illustreras genom hur de påverkar sannolikheten att välja tåget (se figur 6.1-
6.4). Personer som pendlar från Nordmaling reser kortare än de som pendlar 
från Umeå eller Örnsköldsvik. För att underlätta jämförelser mellan pendlare 
från Nordmaling och de andra kommunerna operationaliseras kostnaden som 
kostnad/km och restiden som restid/km.  
 

Tabell 6.3: Fördmedelsegenskapernas betydelse (koefficienter) för val av färdmedel enligt 
svarspersoner bosatta i Umeå, Nordmaling och Örnsköldsvik. 

Variabelnamn Umeå Nordmaling Örnsköldsvik

Tåg 3,213*** 5,162*** 3,174***

Buss -2,139*** -1,045*** -2,031***

Fä
rd

me
de

ls-

ko
ns

tan
ter

  

Bil -1,918*** -1,697*** -1,752***

  

Kostnad -1,975*** -3,720*** -2,060***

Restid -2,949*** -3,766*** -3,220***

Turtäthet -0,473E-02 *** -0,130** -0,132**

Fä
rd

me
de

lse
gen

sk
ap

er 

(tå
g) 

Eluttag 
för dator 0,218** 0,220 0,258**

**P<0,01***P<0,001.  Beroende variabel: Färdmedelsval 
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Figur 6.1: Kostnadens påverkan på sannolikheten att välja tåg. 

 
Resekostnadens betydelse för sannolikheten att svarspersonerna ska välja att 
börja arbetspendla med tåg redovisas i figur 6.1. Det är enbart kostnaden som 
varierar, medan övriga färdmedelsegenskaper hålls konstanta.9 Svarspersoner i 
Umeå och Örnsköldsvik har en likartad uppfattning om kostnadens betydelse 
för deras beslut. Kostnaden har avsevärt större betydelse för svarspersoner i 
Nordmaling, vilket avspeglas i linjens brantare lutning. Kostnad är tydligen 
mer betydelsefull över korta avstånd. 
 
Betydelsen av restid uppvisar ett likartat mönster som kostnaden (se figur 
6.2).10 Sannolikheten att börja arbetspendla sjunker snabbare för svarspersoner 
i Nordmaling, i jämförelse med svarspersoner i de två andra undersöknings-
kommunerna. Restidens betydelse är i stort densamma för svarspersoner i 
Umeå och Örnsköldsvik. Enligt utredningsmaterialet beräknas restiden mellan 
de två städerna uppgå till 40-50 minuter, vilket motsvarar ungefär 0,4 min/km 
(Banverket, 2001). Sannolikheten att tåget väljs för att börja arbetspendla upp-
går till ungefär 0,65 med den beräknade restiden. 
 

                                           
9  Det går 60 minuter mellan avgångarna och restiden är 40 minuter. 
10  För alla restider är kostnaden konstant 50 kr och det går 60 minuter mellan avgångarna. 
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Figur 6.2: Restidens påverkan på sannolikheten att välja tåg. 
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Figur 6.3: Turtäthetens påverkan på sannolikheten att välja tåg. 

 
När det gäller turtäthet ser det däremot annorlunda ut (se figur 6.3).11 Obser-
vera att turtätheten har operationaliserats som antalet minuter mellan avgång-

                                           
11  För olika turtätheter är kostnaden konstant 50 kr och restiden konstant 30 minuter 
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arna. Svarspersoner i Umeå lägger något större vikt vid turtätheten än de övri-
ga. Det allmänna intrycket är dock att antalet avgångar endast marginellt på-
verkar sannolikheten att svarspersonerna börjar arbetspendla med tåg.  
 
En linje som drivits på flera ställen i avhandlingen är att avståndet till närmas-
te järnvägstation från bostaden påverkar inställningen till Botniabanan. Av-
ståndets betydelse för sannolikheten att välja tåg undersöks genom att mate-
rialet delas in två grupper. De som bor nära enligt gruppindelningen har max-
imalt 3 km till närmaste järnvägsstation, medan de övriga bor längre bort. 
Sannolikheten att arbetserbjudandet accepteras och svarspersonen börjar resa 
med tåg är högre bland dem som bor i närheten av en station (se figur 6.4). 
Skillnaden mellan grupperna minskar dock när kostnaden ökar och är obefint-
lig när biljettpriset närmar sig 300 kr. Emellertid är sannolikheten att någon 
väljer att resa med tåg mycket låg vid den kostnadsnivån.  
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Figur 6.4: Påverkan av bostadens lokalisering på sannolikheten att välja tåg. 

 
Ovan har fokus varit riktat mot de egenskaper hos färdmedlet som påverkar 
själva färdmedelsvalet. Nu skiftar fokus mot vilka faktorer som påverkar san-
nolikheten att acceptera jobberbjudandet och börja arbetspendla. Bland de 
olika förklaringsfaktorerna återfinns färdmedelsegenskaper, men också olika 
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individ- och lägesegenskaper (se tabell 6.4). Avstånd till Botniabanestation, ål-
der, kön, bostadskommun, utbildningsnivå, sysselsättning och de olika färd-
medelsegenskaperna har visat sig vara betydelsefulla i tidigare undersökningar 
i detta och föregående kapitel.   
 

Tabell 6.4: Faktorer som förklarar sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet. 

Variabelnamn Referenskategori 

DIKOTOMA VARIABLER  

Kön Kvinna 

Umeåbo Örnsköldsviksbo 

Nordmalingsbo Örnsköldsviksbo 

Cykel eller till fots till Utbildningsanstalt Bil till utbildningsanstalt 

Kollektivt till utbildningsanstalt Bil till utbildningsanstalt 

Cykel eller till fots till arbetsplats Bil till arbetsplats 

Kollektivt till arbetsplats Bil till arbetsplats 

Grundskoleutbildad Gymnasieutbildad 

Högskoleutbildad Gymnasieutbildad 

Förvärvsarbetande Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

Studerande Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

Egen företagare Tjänstlediga, arbetssökande, pensionärer 

Tåg Bil 

Buss Bil 

Eluttag för dator Inget eluttag för dator 

  

KONTINUERLIGA VARIABLER  

Kostnad  

Restid  

Turtäthet  

Avstånd till Botniabanestation (km) 

Avstånd mellan bostad-arbetsplats (km) 

 

Ålder  
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Utöver dessa faktorer tillkommer några variabler som belyser hur svarsperso-
nerna i allmänhet reser till arbete eller utbildning. Sannolikheten att jobber-
bjudandet accepteras förväntas vara högre för en person som i nuläget reser 
kollektivt (Goodwin, 1977). Detsamma gäller för personer som reser kollek-
tivt till utbildningsinstitutioner. Sannolikheten att arbetserbjudandet accepteras 
förväntas vara större hos personer som redan i nuläget har långa arbetsresor. 
Somliga kanske redan i dagsläget pendlar på den föreslagna sträckan, medan 
andra visserligen behöver byta destination vilket dock inte behöver innebära 
att restiden blir längre. Omställningen för dessa personer är med andra ord 
mindre i jämförelse med dem som inte pendlar sedan tidigare. Det motsatta 
gäller för dem som i dagsläget har möjlighet att gå eller cykla till arbetsplatsen/ 
utbildningsinstitutionen. 
 
Analysen visar att färdmedel och dess attribut har stor betydelse för svarsper-
sonerna när de tar ställning till om de ska acceptera jobberbjudandet eller ej 
(se tabell 6.5). I resultatredovisningen är enbart de signifikanta variablerna re-
dovisade. Framförallt tycks det vara av stor betydelse vilka färdmedel som står 
till buds. Både buss och tåg är populärare än bilen bland de svarspersoner som 
angivit att de åtminstone inte skulle förkasta arbetserbjudandet. Flera individ-
egenskaper är signifikanta även om de uppvisar relativt låga värden på koeffi-
cienterna. Med undantag av kön är resultaten de förväntade. Män är i större 
utsträckning än kvinnor beredda att acceptera arbetserbjudandet. Ju äldre 
svarspersonen blir desto mindre sannolikt är det att erbjudandet accepteras. 
Svarspersoner som i dagsläget åker kollektivtrafik till arbetsplatsen är mer hå-
gade att anta erbjudandet. Det motsatta gäller för dem som i nuläget går eller 
cyklar. Sannolikheten att acceptera jobberbjudandet avtar med avståndet till 
botniabanestationerna, men ökar med avståndet mellan bostad och arbets-
plats. 
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Tabell 6.5: Olika faktorers betydelse för sannolikheten att acceptera jobberbjudandet. 

Variabelnamn Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad koefficient t -värde 

Konstant 24,254**  14,702 

Tåg 42,664** 0,611 61,781 

Buss 40,325** 0,449 47,243 

Kostnad -0,065** -0,115 -11,897

Restid -0,097** -0,083 -8,681 

Turtäthet -0,016** -0,023 -2,545 

Elutag till dator 1,449** 0,024 2,589 

Ålder -0,075** -0,029 -3,108 

Kollektivt till arbetsplats 4,294** 0,033 3,421 

Cykel/till fots till arbetsplats -1,611** -0,026 -2,649 

Kön 2,378** 0,039 4,204 

Avstånd till botniabanestation (km) -0,08535** -0,030 -3,189 
Avstånd mellan bostad-arbetsplats 
(km) 0,014** 0,026 2,728 

Beroende variabel: Sannolikheten att acceptera jobberbjudandet 
**P>0,05 
R²: 0,54 

6.4 Snabbt, billigt och nära 

Resultaten förkastar hypotes 7 om att restid är det mest betydelsefulla färd-
medelsattributet för färdmedelsval. Istället framstår kostnad som det mest be-
tydelsefulla attributet, i synnerhet över kortare distanser. Kostnaden är även 
viktigare än restid när det gäller sannolikheten att acceptera ett arbetsplatser-
bjudande på en annan ort. Även om kostnad är det mest betydelsefulla färd-
medelsattributet betyder det inte att restidens betydelse ska förringas. Givetvis 
är det en svår avvägningsfråga att finna en lämplig kombination mellan kost-
nad och restid för att dra till sig ett stort antal passagerare.  
 
Hypotes 8 bekräftas entydigt av resultaten. Med ökat avstånd till Botniabanes-
tationerna minskar sannolikheten att arbetserbjudandet accepteras. Avståndets 
betydelse kunde även noteras i undersökningen av färdmedelsattributen. San-
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nolikheten att tåget väljs är något högre bland dem som bor inom 3 km från 
närmaste Botniabanestation.  
 
Resultaten bekräftade även hypotes 9 och hypotes 10. De som åker kollektivt i 
nuläget är mer benägna att acceptera ett arbetserbjudande som innebär att de 
måste börja arbetspendla. Sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet är 
också högre för personer som i nuläget har långa arbetsresor. 
 
Det mest slående är emellertid att några av färdmedelsattributen i stor ut-
sträckning förklarar variationen i sannolikhet att acceptera arbetserbjudandet. 
Möjligheten att resa med buss och framförallt tåg ökar sannolikheten för att 
arbetserbjudandet kommer att accepteras. Även kostnad påverkar sannolikhe-
ten starkt. Övriga färdmedelsattribut har en påverkan som ligger i nivå med 
flera av individ-/lägesegenskaperna. 
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7 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Avhandlingens syfte är att analysera dels effekter på fastighetsmarknaden av 
förväntningar på Botniabanan, dels förväntningar på framtida resande på ba-
nan. En sammanfattning av resultaten återfinns i tabell 7.1 i form av en sam-
manställning av avhandlingens hypoteser. Ett centralt tema i avhandlingen är 
hur förväntningarna varierar geografiskt och mellan olika individer.  

Påverkan på fastighetspriserna 

Den första frågeställningen handlar om huruvida förväntningarna på Botnia-
banan påverkar fastighetspriserna. Samtliga hypoteser som behandlar fastig-
hetspriserna förkastas (se tabell 7.1). Det betyder att fastighetspriserna inte har 
stigit i järnvägsstationernas närhet. Inte ens kring de största stationerna i 
Umeå och Örnsköldsvik går det att påvisa någon förändring av fastighetspri-
serna. Fastighetspriserna har inte heller sjunkit mellan stationerna i närheten 
av järnvägen.  
 
Vid andra investeringar i transportinfrastruktur har däremot fastighetspriserna 
påverkats. När järnvägarna i USA byggdes ut i mitten av 1800-talet kunde fas-
tighetsprisernas variation delvis förklaras med avstånd till järnvägen, även om 
avståndet till närmaste tätort hade en större inverkan på priset. En förklaring 
till att fastighetspriserna inte påverkats vid Botniabanans planerade stationer är 
att den byggs under en annan tidsepok. Idag är inte järnvägen den stora sam-
hällsomdanaren som den var under sin guldålder. Visserligen har det talats om 
en renässans för järnvägen i samband med introduktionen av snabbtåg, men 
förhållandena är ändå annorlunda än i järnvägens barndom.  
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Tabell 7.1:  Resultatsammanställning. 
 

 Hypoteser Utfall 

Hypotes 1: Fastighetspriserna stiger inom ett område i järn-
vägsstationernas omedelbara närhet. Förkastad 

Hypotes 2: Fastighetspriserna stiger mer runt stationer på stora 
orter än små.  Förkastad 

Fr
åg

est
äll

ni
ng

 1
 

Hypotes 3: Fastighetspriserna sjunker mellan stationerna Förkastad 

Hypotes 4: Personer som är studerande, förvärvsarbetande, 
högskoleutbildade och bor i närheten av stationen är positivt 
inställda till Botniabanan, medan män, äldre, grundskole-
utbildade samt personer bosatta i kommuner som inte kommer 
att passeras av banan har en negativ inställning. 

Delvis 
bekräftad 

(ej ålder och grund-
skoleutbildad) 

Hypotes 5: En positiv utveckling av både folkmängd och när-
ingsliv sker på samtliga stationsorter, men framförallt på de 
större stationsorterna. 

Delvis bekräftad 
(ingen skillnad mel-
lan små och stora 

stationsorter) Fr
åg

est
äll

ni
ng

 2
 

Hypotes 6: Endast ett fåtal personer tror att de dagligen kom-
mer att resa med Botniabanan. 

Delvis 
bekräftad 

(ej Nordmaling) 

Hypotes 7: Restid är det mest betydelsefulla färdmedelsattribu-
tet. 

Förkastad 

Hypotes 8: Sannolikheten att välja tåget minskar med avståndet 
från järnvägsstationerna. Bekräftad 

Hypotes 9: Sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet är 
högre för personer som i nuläget har långa arbetsresor. 

Bekräftad 

Fr
åg

est
äll

ni
ng

 3
 

Hypotes 10: Sannolikheten att acceptera arbetserbjudandet är 
högre för personer som i nuläget reser kollektivt. 

Bekräftad 

 
Det finns dock exempel på att fastighetspriserna ökat även under senare tid. I 
Japan var fastighetspriserna högre i regioner med Shinkansen i jämförelse med 
regioner utan snabbtåg. Skillnaderna mellan Botniabanan och Shinkansen är 
dock flera. De avgörande skillnaderna mellan Botniabanan och Shinkansen är 
en fråga om projektens storlek och inriktning samt omgivande miljö. Botnia-
banan är visserligen ett av de större järnvägsprojekten i Sverige under den se-
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nare delen av 1900-talet, men är trots detta en betydligt mindre investering än 
Shinkansen. Till skillnad från Shinkansen byggs Botniabanan både för gods- 
och persontrafik vilket är en orsak till att tågens hastigheter på Botniabanan 
blir lägre. De längre restiderna medför att tids-rumskonvergensen med Botni-
abanan inte blir lika stor som för Shinkansen. Med riktigt snabba tåg hade det 
varit möjligt att resa ofta mellan samtliga orter på sträckan Umeå-Stockholm. 
Den viktigaste skillnaden är emellertid att Botniabanan byggs i en glesare mil-
jö. I en sådan omgivning blir konkurrensen om bebyggelsebar mark i attrakti-
va lägen mindre, vilket får till följd att fastighetspriserna inte påverkas. 
 
Tiden fram till trafikstarten är en ytterligare orsak som förklarar att fastighets-
priserna inte påverkats som förväntat. Redan i inledningen av denna avhand-
ling påtalades den begränsade kunskapen om vid vilken tidpunkt anpassningar 
till ny infrastruktur påbörjas. Enligt den ursprungliga tidsplaneringen för Bot-
niabanan var det ungefär fem år till invigningen vid undersökningsperiodens 
slut, vilket även var den tidsplan som gällde när fastighetsförsäljningarna ägde 
rum. I själva verket kommer nio år att passera från undersökningsperiodens 
slut fram till trafikstarten. Det är möjligt att trafikstarten ligger alltför långt in i 
framtiden för att Botniabanan ska påverka fastighetspriserna, men det går inte 
att utesluta att priserna påverkas närmare invigningen.  

Regional utveckling och resande 

Den andra frågeställningen handlar om hur förväntningar på regional utveck-
ling och resande skiljer sig mellan boende på olika orter och personer med 
olika individegenskaper. Hypoteserna bekräftas delvis, vilket betyder att någon 
enstaka variabel inte påverkar i den förväntade riktningen (se tabell 7.1).  
 
Många svarspersoner menar att banan inte kommer att påverka dem nämn-
värt, men att den antagligen kommer att vara nyttig för andra. Till viss del kan 
skillnaden förklaras med åldersskillnad och andra individattribut. Benägenhe-
ten att söka högre utbildning avtar exempelvis med ökad ålder även om det är 
populärt att tala om det livslånga lärandet. Den viktigaste förklaringen till 
skillnaden är dock svårigheten att få det dagliga tidspusslet att gå ihop. Många 
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besöker flera målpunkter under en dag för att uträtta olika ärenden och menar 
att bil är det enda transportmedlet som är tillräckligt flexibelt. Deras uppfatt-
ning är att andra har tid att resa med tåg, men att omständigheterna tvingar 
dem själva att resa med bil. De som i nuläget reser kollektivt eller har långa 
arbetsresor är däremot mer benägna att acceptera pendling till andra orter. 
Förklaringen är att deras tidspussel redan innehåller antingen en kollektiv resa 
eller en längre pendlingsresa. Omställningen till att resa på Botniabanan blir 
därför inte lika stor.  
 
Framförallt örnsköldsviksbor tror på Botniabanans förmåga att underlätta 
matchningen på arbetsmarknaden och öka sannolikheten att söka högre ut-
bildning. Att de är mer positivt inställda i jämförelse med dem som är bosatta 
i kommuner som inte genomkorsas av banan är knappast förvånande. Där-
emot återstår det att förklara varför befolkningen i Örnsköldsvik är mer posi-
tiva än befolkningen i andra kommuner längs banan. En rimlig förklaring är 
att det var där banan började byggas. Boende i Örnsköldsvik har med egna 
ögon kunnat följa hur arbetet med banan fortskrider i form av byggnationen 
av broar, tunnlar och banvall. Några sådana aktiviteter har inte förekommit i 
övriga kommuner under undersökningsperioden. Poängen är att spridningen 
av förväntningarna på Botniabanan utgör en diffusionsprocess som har sin 
utgångspunkt i Örnsköldsvik. När bygget av banan påbörjas i de andra kom-
munerna är det troligt att förväntningarna även ökar där.  
 
Även de låga förväntningarna på resande kan förklaras utifrån samma diffu-
sionsprocess. Tills dess ingen har rest på Botniabanan förblir förväntningarna 
låga. Studier av resenärer med Kustpilen visar att resenärer har svårt att värde-
ra ett tågkoncept som de inte provat på. Det är kanske först när någon i be-
kantskapskretsen rest på banan och kan berätta om tågets eventuella förtjäns-
ter som bredare befolkningslager på allvar överväger att börja resa. Konse-
kvensen blir att antalet resenärer till en början ökar långsamt för att efter en 
tid öka betydligt snabbare. Denna resandeutveckling ska dock betraktas som 
ett sannolikt scenario som dock inte undersöks närmare i denna avhandling 
eftersom det är möjligt först efter trafikstart.  
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Över hälften av svarspersonerna tror att befolkning och näringsliv kommer att 
gynnas på samtliga stationsorter. Det finns alltså ingen tydlig skillnad mellan 
stationer på små och stora orter. Enligt teorin borde stationerna på de stora 
orterna gynnas mer. När det gäller befolkningsutvecklingen är en möjlig för-
klaring att svarspersonerna har inflyttare till området i åtanke. I framförallt 
Umeå är bostadsbrist ett faktum med höga fastighetspriser som följd. Perso-
ner som funderar på att flytta till Umeå kan därför välja att bosätta sig nära en 
järnvägsstation på de andra mindre stationsorterna. Det är ingen slump att nya 
bostadsområden planeras i närheten av järnvägsstationerna på samtliga sta-
tionsorter.  

Tågtrafikens utformning och arbetsresor med Botniabanan 

Den tredje frågeställningen handlar om hur boende i undersökningsområdet 
bedömer att deras framtida arbetsresor kommer att påverkas av Botniabanan 
och tågtrafikens utformning. Samtliga hypoteser bekräftas förutom att kost-
nad visade sig vara det mest betydelsefulla färdmedelsattributet (se tabell 7.1). 
Kostnad visade sig vara mer betydelsefullt än restid när det gäller val av färd-
medel. Därför har kostnadsutvecklingen för drivmedel stor betydelse. Ett högt 
bensinpris förbättrar tågets konkurrenskraft gentemot bilen avsevärt. 
 
Kostnaden för olika färdmedel påverkas även av skattelagstiftningen som kan 
användas som en stimulans för att flytta över trafik till mer miljövänliga trans-
portslag. Tåg lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ till bil, lastbil och 
flyg. I många fall ger det miljövinster att överföra trafik till järnväg. Bouwman 
och Moll (2002) har undersökt olika transportslags miljöpåverkan med en livs-
cykelsanalys. I studien används energiförbrukningen och hur mycket yta 
transportmedlet kräver som indikatorer på miljöpåverkan. Det sammanvägda 
resultatet placerar tåget i topp med bra värden på samtliga indikatorer. Under-
sökningen ger alltså stöd till dem som hävdar att tåget är miljövänligt. 
 
I vissa fall blir dock miljövinsterna mindre än förväntat eller uteblir helt och 
hållet. Alfredsson (2002) vidgar analysen genom att utgå från hushållens totala 
konsumtion till skillnad från undersökningar som valt att studera transport-
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sektorn separat. Studien bygger på antagandet att konsumtionsnivån räknat i 
pengar är konstant, men kan allokeras mellan olika sektorer. Eventuella bespa-
ringar som görs inom transportsektorn kommer därför att konsumeras inom 
en annan sektor. Utfallet för miljön beror på hur utsläppen från den alternati-
va konsumtionen skiljer sig från transportsektorns emissioner. Även om tåg är 
ett mer miljövänligt transportmedel än bil är det därför inte säkert att utsläp-
pen totalt sett minskar om fler människor väljer tåget framför bilen. I dagslä-
get är både biljettpris och omfattningen av resandet med Botniabanan okända 
vilket gör beräkningar av miljökonsekvenserna osäkra. Det är dock en förenk-
ling att göra en miljöbedömning enbart på basis av de enskilda transportsla-
gens miljöpåverkan.  
 
Det finns en könsdimension i arbetspendling. I en studie av långpendlare 
(>200km) framgår att det är fler män än kvinnor som pendlar (Öhman och 
Lindgren, 2003). Även i denna avhandling framkommer det att män i högre 
utsträckning är benägna att börja arbetspendla. Högutbildade och högin-
komsttagare är också överrepresenterade bland långpendlarna. Något tillspet-
sat går det att påstå att det främst är män med höga inkomster som tjänar på 
regionförstoring. En förklaring kan vara att när männen arbetspendlar måste 
kvinnorna ta ansvar för barn och hem, vilket kan förhindra deras egna karriä-
rer. En kvinnofälla kan därför ligga dold i regionförstoring.  
 
I överensstämmelse med resultaten från andra studier uppger personer som 
bor nära en järnvägsstation att de är mer positiva till att resa ofta med tåg. Be-
tydelsen av att både bostäder och olika målpunkter lokaliseras i järnvägsstatio-
nernas närhet har redan påtalats. Botniabanan byggs för att öka tillgänglighe-
ten till arbete, utbildning, kultur och nöjen. Inbyggt i denna vision finns krav 
på samordning mellan de berörda kommunerna. Personer som blir erbjudna 
ett arbete uppger att de är beredda att börja arbetspendla. Därför kan de låga 
förväntningarna på frekvent resande mellan Örnsköldsvik och Umeå inte till-
skrivas bristande vilja. En rimlig tolkning av de låga förväntningarna är där-
emot att det i deras ögon saknas tillräckligt attraktiva besöksmål. Detta är en 
avgörande skillnad mellan Botniabanan och Svealandsbanan. I det sistnämnda 
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exemplet utgör Stockholm en stor magnet genom sin stora och differentierade 
arbetsmarknad. En ytterligare drivkraft är bostadsbristen i Stockholm som 
ökar attraktiviteten för andra orter i Mälardalen som lockar med lägre fastig-
hetspriser och högre boendestandard.  
 
Med en beteendegeografisk ansats kan de låga förväntningarna förklaras med 
att de flesta personerna är tillfredsställda med sina nuvarande aktivitetsmöns-
ter. Även om tågförbindelserna förbättras avsevärt är det få som anser att re-
sande har ett egenvärde i sig. Tvärtom är det antagligen många som skulle 
hävda att det är hög livskvalitet att slippa tillbringa en stor del av dagen på re-
sande fot. Först när de känner sig missnöjda kommer de att söka efter alterna-
tiva strategier för sitt dagliga resande. En orsak till missnöje kan exempelvis 
vara arbetslöshet.  När väl den situationen har uppkommit kan det bli aktuellt 
med resande på Botniabanan.  
 
Avslutningsvis ska det återigen understrykas att kartläggningen av förvänt-
ningarna genomförts flera år före invigningen, vid en tidpunkt då bygget en-
bart påbörjats i en kommun. Det vore intressant att fortsätta kartläggningen 
av förväntningarna vid andra tidpunkter. En undersökning något år före in-
vigningen då det knappast kan råda någon osäkerhet kring projektets genom-
förande, och ytterligare en undersökning nära inpå invigningen för att testa i 
vilken utsträckning det faktiska resandet stämmer överens med förväntningar-
na. Avslutningsvis skulle en undersökning omkring år 2050 kunna estimera de 
långsiktiga effekterna på resandet av Botniabanan. 
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SUMMARY 

Numerous studies have investigated the relationship between investments in 
transport infrastructure and economic development. In these studies, the ef-
fects of infrastructure investments have been observed either during the pe-
riod of construction or after completion of the investment. How people ad-
just to future changes is important when planning, however knowledge of 
their behavior in this respect is limited. Because of the extended period from 
the planning stage to completion, individuals and households have plenty of 
time to adapt to the new infrastructure. They act according to their own ex-
pectations of the new infrastructure. The knowledge about the geography of 
expectations is almost non-existing. The expectations might be high near the 
infrastructure investment but low far away. Expectations might also differ 
from one segment of a railway line to another. This thesis focuses on the geo-
graphical variation of expectations on the Bothnia Railway Line.  
 
The Bothnia Line project includes the construction of a 190 km long single-
track railway along the coast of northern Sweden between Nyland and Umeå. 
According to the official reports, the new railway will shorten travel times for 
both freight and passengers, increase capacity, reduce vulnerability, create re-
gional integration, and create more environmentally friendly facilities.  
 
The aim of the thesis is twofold: to analyze the effects of the expectations on 
the Bothnia Line on the housing market and expectations on railway use. In 
addition, the views of politicians and civil servants are compared to other ac-
tors. To fulfill these aims, three questions are considered: 

1. To what extent is property prices influenced by the expected effects of 
the Bothnia Line? 

2. Are there differences in expectations on regional development and fu-
ture journeys between residents in different locations and with different 
individual characteristics? 
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3. How are trips to work affected by the expectations on the Bothnia Line 
and the performance of the train service according to residents in dif-
ferent locations? 

 
Several studies provide answers to these questions. Property prices are inves-
tigated quantitatively with regression analysis of property data delivered from 
Lantmäteriet. The data contains every sold property from 1994 to 2001 in the 
municipalities of Umeå, Nordmaling, and Örnsköldsvik.  
 
Expectations on regional development and future traveling on the Bothnia 
Line were investigated with two questionnaires. In questionnaire 1, we investi-
gated the respondents’ commuting tendencies by purpose and mode of trans-
port. In addition, expectations on future journeys by different purposes are 
investigated. The importance of different mode characteristics–such as cost, 
travel time, frequency, and service–are investigated by stated preference tech-
niques. The respondents were asked to estimate the probability that they will 
accept an employment offer on condition that they are willing to commute. 
The answers are put into a context of the respondents’ individual characteris-
tics and different residential locations. 
 
In questionnaire 2, the research area also includes the municipalities of 
Robertsfors, Vännäs, Vindeln, and Bjurholm. The respondents stated how 
they expected to use the Bothnia Line and how they expected the Bothnia 
Line would influence regional development. 
 
The theoretical part of the thesis concerns the need for transportation in 
modern society with the emphasis on the significance of transport infrastruc-
ture for regional development and regional integration. The theoretical part 
and experiences from completed railway projects are the foundations for the 
expectations on the Bothnia Line among different persons involved. Experi-
ences from completed projects demonstrate that an increase in frequency of 
departments has a strong impact on travel patterns. Other projects demon-
strate that investments in new railways have resulted in regional integration. 
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There is also evidence that railways have made an impact on property prices, 
even though it is unclear at what point in time they arise. Because these in-
vestments were made in more densely populated areas than northern Sweden, 
comparisons are difficult to make.  
 
The theoretical part also concerns the property market and different factors 
that influence property prices. There are four main categories of variables that 
are assumed to have an effect on property prices: structural variables (e.g., 
number of rooms), accessibility variables (e.g., proximity to city centre), 
neighborhood variables (e.g., local unemployment rates), and environmental 
variables (e.g., aircraft noise). The most important ones in this thesis are ac-
cessibility and environmental variables. The first mentioned is operationalized 
as the distance to the closest railway station, and the environmental variables 
as the distance to the railway. Negative external effects such as noise are ex-
pected close to the railway. According to the theory, property prices are ex-
pected to increase close to the railway stations and decrease in proximity to 
the railway. 
 
The empirical results from the study of property prices are clear. There are no 
signs of influence from the Bothnia Line on the property prices close to the 
railway stations or in the proximity of the railway. The railway stations in 
Umeå are expected to be the busiest ones. Even if you take a closer look at 
them individually, no signs of influence on the property prices from the rail-
way can be found.  
 
The empirical results from the questionnaires reveal a mixed picture of the 
expectations. In the municipalities located furthest away from the railway, the 
expectations are low, in particularly for the elderly and residents in Bjurholm. 
On the contrary, a large proportion (>75 %) of the residents in municipalities 
along the railway line believe it can be useful for the population in general 
when searching for new employment opportunities. This is especially true for 
males living in Örnsköldsvik. A significantly smaller proportion (≈25 %) be-
lieves they will use the railway themselves. When asked whether the railway 



 144

will increase the probability that one would seek higher education, a similar 
pattern was found.  
 
At present, only a few percent of the people in working age travel between 
Umeå and Örnsköldsvik on a daily basis. In contrast, around 40 percent 
commutes to work from Nordmaling to Umeå. The expectations on future 
travel with the Bothnia Line follow a similar pattern. Almost 5 percent of the 
respondents in Örnsköldsvik and about 15 percent in Nordmaling believe 
they will commute to work using the railway.  
 
When respondents were asked to estimate the probability that they will accept 
an employment offer on condition that they are willing to commute, about 
half of the population in Umeå and Örnsköldsvik would accept, while 2/3 of 
the respondents in Nordmaling would accept. The possibility to commute by 
train or bus increases the probability to accept an employment offer. The 
same is true for respondents that already have long commutes to work or use 
public transport. In contrast, elderly people of working age are less likely to 
accept an employment offer. When respondents chose between different 
means of transport, the most important mode characteristic is cost followed 
by travel time. Residents located within 3 km from a railway station are more 
likely to accept the employment offer and commute by train than residents 
located further away.  
 
With the exception of residents in Nordmaling, expectations on future jour-
neys with the Bothnia Line are low. In contrast, the expectations of regional 
development in more general terms are high at least in municipalities along 
the railway and especially in Örnsköldsvik. One explanation to the geographic 
variations is that they are a result from an ongoing diffusion process. Resi-
dents in Örnsköldsvik were the first ones to have a visual image of the railway 
since the construction started there. As the construction continues, the ex-
pectations might increase in other locations as well. Another possibility is that 
people only react on word of mouth from someone that actually made a trip 
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before they consider changing the mode of transport. If that is the case, the 
expectations will increase only after the opening of the railway line.  
 
The low expectations on journeys on the Bothnia Line might also be ex-
plained by the lack of attraction between the places along the line. Residents at 
one place cannot find a reason to go by train to another place nearby. For ex-
ample, because the residents might believe the other places have nothing to 
offer in terms of employment, they do not expect to commute to work to 
these places. They are satisfied with their present situation and cannot find 
any rationale to consider other alternatives. It is a different story if they are 
forced to consider other alternatives. The hypothetical situation of the stated 
preference study shows that if they are offered employment at another place, 
the majority is willing to commute.  
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Bilaga 1 

 
Några frågor om dig och din bakgrund 

 

1. Kön 

  1  Man 
  2  Kvinna 

2. Vilket år är du född? ……………….................................. 

3. Vilken är din högsta genomförda utbildning?  

 1  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 
 2  Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 
 3  3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
 4  Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år  
 5  Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Ange endast ett alternativ.) 

 1  Egen företagare 
 2  Förvärvsarbete, heltid  
 3  Förvärvsarbete, deltid 
 4  Studier 
 5  Militärtjänstgöring 
 6  Tjänstledig, föräldraledig 
 7  Arbetssökande 
 8  Sjukpensionär, pensionär   
 9  Annat ……............................................................................ 
 

 
Om Botniabanan 

 
 
Botniabanan är en järnväg som ska byggas mellan Umeå och Nyland utanför Kramfors. Järnvägen blir 
ungefär 19 mil lång och beräknas vara färdig omkring 2008. För persontrafiken innebär banan att det 
blir möjligt att färdas snabbare mellan stationsorterna längs banan. Det kommer att byggas stationer i 
Umeå, Hörnefors, Nordmaling, Husum och Örnsköldsvik.  

 
Några exempel på restider med Botniabanan 

Från Till Restid (min)
Umeå Örnsköldsvik 40 
Umeå Hörnefors 15 
Umeå Nordmaling 25 
Örnsköldsvik Husum 11 
Örnsköldsvik Nordmaling 24 

 
Som en jämförelse kan nämnas att restiden med buss idag är 90 minuter mellan Umeå och 
Örnsköldsvik. I dagsläget avgår det 12 bussar i vardera riktningen mellan Umeå och Örnsköldsvik 
under vardagar. Hur många tåg som kommer att trafikera banan är fortfarande oklart, men enligt ett 
förslag från SJ ska antalet tåg som trafikerar stationerna Umeå och Örnsköldsvik bli ungefär lika 
många som dagens busstrafik. På de mindre stationsorterna kommer dock färre tåg att stanna i 
jämförelse med dagens busstrafik.  
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Några frågor om Botniabanan 

 

5. Tror du att dina chanser till att få den typ av arbete du är utbildad för kommer att öka 
eller minska med Botniabanans tillkomst? Kryssa det alternativ som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. 

Minskar    Ingen påverkan     Ökar 
-3  -2  -1  0  1  2  3 

                

6. Tror du att Botniabanans tillkomst i allmänhet kommer att underlätta eller försvåra för 
befolkningen i Vindeln att få den typ av arbete de är utbildade för? Kryssa det alternativ 
på skalan som bäst överensstämmer med din uppfattning. 

Försvåra    Ingen påverkan    Underlätta 
-3  -2  -1  0  1  2  3 

                

7. Tror du att Botniabanans tillkomst kommer att öka eller minska sannolikheten att du 
kommer att söka högre utbildning? 

Minskar    Ingen påverkan     Ökar 
-3  -2  -1  0  1  2  3 

               

8. Tror du att Botniabanans tillkomst kommer att öka eller minska sannolikheten att 
befolkningen i allmänhet i Vindeln kommer att söka högre utbildning? 

Minskar    Ingen påverkan     Ökar 
-3  -2  -1  0  1  2  3 

               

9. För vilken typ av ärende tror du att du kommer att använda Botniabanan? Ange hur ofta 
du tror att du kommer att använda banan för just det ärendet. Besvara samtliga 
ärenden. 

 

 Nästan 
dagligen 

Någon gång/ 
vecka 

Någon gång/ 
månad 

Enstaka tillfälle Aldrig 

 
Resor till arbete 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tjänsteresor 
 

     

Resor till utbildning 
 

     

Resor till släkt och vänner 
 

     

Resor till sjukhus 
 

     

Resor till nöjen (t.ex. teater) 
 

     

Övriga ärenden      
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10. Hur tror du att folkmängden på följande orter utmed Botniabanan kommer att påverkas 
av banans tillkomst?  

 Påverkas 
negativt 

 
 

 
 

Oförändrat
 

 
 

 
 

Påverkas 
positivt 

 
 
Folkmängden i Umeå 
 

 
-3 

 

 
-2 

 

 
-1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
Folkmängden i Hörnefors 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Folkmängden i Nordmaling 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Folkmängden i Husum 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Folkmängden i  
Örnsköldsvik 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 

11. Hur tror du att näringslivet i allmänhet på följande orter utmed Botniabanan kommer att 
påverkas av banans tillkomst? 

 Påverkas 
negativt 

 
 

 
 

Oförändrat
 

 
 

 
 

Påverkas 
positivt 

 
 
Näringslivet i Umeå 
 

 
-3 

 

 
-2 

 

 
-1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
Näringslivet i Hörnefors 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Näringslivet i Nordmaling 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Näringslivet i Husum 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Näringslivet i Örnsköldsvik 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 

12. Hur tror du inkomstutvecklingen i regionen kommer att påverkas av Botniabanans 
tillkomst? 

Påverkas            Påverkas 
negativt     Oförändrad      positivt 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
                

13. Hur tror du att din inkomstutveckling kommer att påverkas av Botniabanans tillkomst? 

Påverkas            Påverkas 
negativt     Oförändrad      positivt 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
                

 
Tack för din medverkan! 

Använd det portofria svarskuvertet när du skickar in enkäten till Umeå universitet. 
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Några frågor om dig och din bakgrund 

 
 
 

1. Kön 

 1  Man 
 2  Kvinna 

2. Vilket år är du född? ……………….................................. 

3. a) Vilken är din högsta genomförda utbildning?  

 1  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 
 2  Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 
 3  3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
 4  Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år  
 5  Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre  
 

b) Om du har universitets- eller högskoleutbildning – Vilken inriktning har din utbildning? 

 1  Humaniora eller teologi 
 2  Samhällsvetenskap eller juridik 
 3  Undervisning 
 4  Teknik- eller naturvetenskap 
 5  Lant- och skogsbruk 
 6  Medicin eller odontologi 
 7  Vård 
 8  Konstnärlig utbildning 

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Ange endast ett alternativ.) 

 1  Egen företagare 
 2  Förvärvsarbete, heltid  
 3  Förvärvsarbete, deltid 
 4  Studier 
 5  Militärtjänstgöring 
 6  Tjänstledig, föräldraledig 
 7  Arbetssökande 
 8  Sjukpensionär, pensionär 
 9  Annat ……............................................................................ 
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5. För vilken typ av ärende besöker du i dagsläget Umeå. Besvara samtliga ärenden. 

 
 Nästan dagligen Någon gång/ 

vecka 
Någon gång/ 

månad 
Enstaka tillfälle Aldrig 

 
Resor till arbete  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tjänsteresor 
 

     

Resor till utbildning 
 

     

Resor till släkt och vänner 
 

     

Resor till sjukhus 
 

     

Resor till nöjen (tex teater) 
 

     

Övriga ärenden      
 

 
 
 
 
 
 

 
Följande frågor besvaras endast av dig som är studerande 

 
  
  

6. På vilken ort studerar du? 

 Min studieort är: ……………….................................. 

7. Hur långt är avståndet mellan din bostad där du bor under veckan och din utbildningsanstalt? 

 Avståndet är:………………..................................km 

8. Vilket är ditt huvudsakliga färdsätt mellan bostaden och utbildningsanstalten under denna årstid? 

 1.  Cykel eller till fots 
 2.  Bil 
 3.  Kollektiva färdmedel 
 4.  Annat……………….................................. 
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Följande frågor besvaras endast av dig som är egen 

företagare eller förvärvsarbetare 
 

9. Inom vilken av följande sektorer skulle du placera din nuvarande sysselsättning? Välj det alternativ 
som bäst motsvarar din nuvarande sysselsättning. 

 1  Ledningsarbete 
  (t.ex. chef inom företag och myndigheter) 
 
 2  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
  (t.ex. fysiker, läkare, apotekare, civilingenjörer, lärare, jurister, präster) 
 
 3  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 
  (t.ex. sjuksköterskor, piloter, tekniker, fastighetsmäklare, förskollärare, poliser) 
 
 4  Kontors- och kundservicearbeten 
  (t.ex. kontorspersonal, brevbärare, lagerassistenter, kassapersonal, telefonister) 
 
 5  Service- omsorgs- och försäljningsarbeten 
  (t.ex. undersköterskor, kallskänka, frisör, försäljare, kriminalvårdare) 
 
 6  Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
  (t.ex. djuruppfödare, växtodlare, skogsbrukare, fiskare) 
 
 7  Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 
  (t.ex. gruvarbetare, murare, vvs-montörer, plåtslagare) 
 
 8  Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 
  (t.ex. maskinoperatörer, fordonsförare, processoperatörer, kranförare) 
 
 9.  Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 
  (t.ex. städare, restaurangbiträden, grovarbetare inom bygg och anläggning) 
 
 10.  Militärt arbete 

10. Hur långt är det mellan din bostad och din arbetsplats? 

  Avståndet är:………………..................................km 

11. Vilket är ditt huvudsakliga färdsätt mellan bostaden och arbetsplatsen? 

 1.  Cykel eller till fots 
 2.  Bil 
 3.  Kollektiva färdmedel 
 4.  Annat……………….................................. 

12. Hur långt har du från bostaden till närmaste järnvägsstation som planeras längs med Botniabanans 
sträckning? Se kartan på baksidan av försättsbladet för den planerade lokaliseringen av 
Nordmalings station. 

 Avståndet är:………………..................................km 
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Några frågor om olika resalternativ mellan Nordmaling och 

Umeå 
 

Frågorna besvaras av alla 
 

 
 
 
 
Tänk dig att du blivit erbjuden ett arbete i centrala Umeå som du gärna vill ha. Om du är 
studerande kan du tänka dig att du blivit erbjuden en utbildningsplats vid Umeå universitet. 
Om du accepterar arbetserbjudandet/studieplatsen innebär det att du måste börja pendla 
mellan Nordmaling och Umeå. Vi undrar hur stor sannolikheten är att du skulle acceptera 
arbetserbjudandet/studieplatsen med de olika resalternativen som följer nedan. Du kan välja 
mellan att färdas med egen bil, buss eller tåg. För resa med bil gäller att du själv får bedöma 
restid och kostnad för att resa från bostaden till arbetsplatsen/utbildningsanstalten. Har du 
inte körkort eller tillgång till bil får du försöka föreställa dig att du har det. För resorna med 
buss och tåg gäller att resorna beskrivs med hjälp av kostnad, restid, turtäthet och servicenivå 
enligt nedanstående.  
 
Kostnaden anger priset för en enkel resa mellan Nordmaling och Umeå. I kostnaden är inte 
priset för eventuella anslutningsresor inkluderade.  
 
Restiden anger restiden mellan buss/tågstationen i Nordmaling och buss/tågstationen i 
Umeå. Eventuella anslutningsresor till och från buss- respektive tågstationerna är inte 
inkluderade i restiden.  
 
Turtätheten avser antalet avgångar i ena riktningen mellan Nordmaling och Umeå. 
 
Servicenivån anges på två olika nivåer. Med den högsta servicenivån finns eluttag för att 
kunna arbeta med dator. Med den lägre servicenivån finns inte en sådan möjlighet.  
 
På följande sidor kommer ett antal olika förslag att presenteras för resor mellan Nordmaling 
och Umeå. Din uppgift är att bestämma hur sannolikt det är att du skulle acceptera 
arbetserbjudandet i Umeå utifrån de olika föreslagna resalternativen. Du ska även ange vilket 
färdmedel du väljer för resan mellan Nordmaling och Umeå. Observera att du även har 
möjligheten att inte välja något av de föreslagna färdmedlen.  
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 52 kronor 

Restid 40 minuter 40 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

13. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

14. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 52 kronor 

Restid 40 minuter 25 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

15. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

16. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 71 kronor 

Restid 40 minuter 40 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

17. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

18. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 71 kronor 

Restid 40 minuter 25 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

19. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

20. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 127 kronor 

Restid 40 minuter 40 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

21. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

22. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Reseförslag 
 

Färdmedel Buss Tåg 

Kostnad 52 kronor 127 kronor 

Restid 40 minuter 25 minuter 

Turtäthet En avgång varannan timme med 
entimmestrafik under rusningstid 

En avgång per timme med 
halvtimmestrafik under rusningstid 

Servicenivå Inget eluttag för dator Eluttag för dator 

 
 
 
 

23. Hur sannolikt är det att du skulle acceptera jobberbjudandet i Umeå med något av ovanstående 
resupplägg mellan Nordmaling och Umeå? 

inte          mycket 
sannolikt          sannolikt 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 
           

 
 
 

24. Vilket färdmedel väljer du för större delen av resan mellan Nordmaling och Umeå? 

. 1.  Tåg 
 2.  Buss 
 3.  Bil 
 4.  Inget, eftersom jag inte skulle acceptera jobberbjudandet 
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Några frågor om din syn på Botniabanan 

Frågorna besvaras av alla 
 

 
 

25. Tror du att dina chanser till att få den typ av arbete du är utbildad för kommer att öka eller minska 
med Botniabanans tillkomst? Kryssa det alternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning. 

 
Minskar    Ingen påverkan     Ökar 

-3  -2  -1   0   1   2   3 
             

26. Tror du att Botniabanans tillkomst i allmänhet kommer att underlätta eller försvåra för befolkningen i 
Nordmaling att få den typ av arbete de är utbildade för? Kryssa det alternativ på skalan som bäst 
överensstämmer med din uppfattning. 

 
Försvåra    Ingen påverkan    Underlätta 

-3  -2  -1   0   1   2   3 
             

27. Tror du att Botniabanans tillkomst kommer att öka eller minska sannolikheten att du kommer att 
söka högre utbildning? 

 
Minskar    Ingen påverkan     Ökar 

-3  -2  -1   0   1   2   3 
             

28. Tror du att Botniabanans tillkomst kommer att öka eller minska sannolikheten att befolkningen i 
allmänhet i Nordmaling kommer att söka högre utbildning? 

 
Minskar    Ingen påverkan     Ökar 

-3  -2  -1   0   1   2   3 
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29. Antag att du skulle flytta inom Nordmalings kommun i framtiden. Hur troligt är det att valet av 
flyttdestinationen skulle påverkas av järnvägstationernas lokalisering? 

a) Flyttdestinationen skulle påverkas genom att den nya bostaden lokaliseras långt från 
järnvägsstationen 

 
Nej, inte alls           Ja, definitivt 

1   2   3   4   5   6   7 
             

 

b) Flyttdestinationen skulle påverkas genom att den nya bostaden lokaliseras nära järnvägsstationen 

 
Nej, inte alls           Ja, definitivt 

1   2   3   4   5   6   7 
             

 

30. För vilken typ av ärende tror du att du kommer att använda Botniabanan? Ange hur ofta du tror att 
du kommer att använda banan för just det ärendet. Du ska alltså besvara samtliga ärenden. 

 Nästan dagligen Någon gång/ 
vecka 

Någon gång/ 
månad 

Enstaka tillfälle Aldrig 

 
Resor till arbete  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tjänsteresor 
 

     

Resor till utbildning 
 

     

Resor till släkt och vänner 
 

     

Resor till sjukhus 
 

     

Resor till nöjen (t.ex. teater) 
 

     

Övriga ärenden      
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Använd det portofria svarskuvertet när du skickar in enkäten till Umeå universitet 



Bilaga 3 

Tabell 1: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Umeå (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 4 28 68 

Husum 3 21 76 

Nordmaling 2 15 83 

Hörnefors 3 15 82 

Umeå 10 36 54 
 
 
 
Tabell 2: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 

enligt svarspersonerna i Nordmaling (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 5 37 58 
Husum 2 29 69 
Nordmaling 3 15 82 
Hörnefors 2 18 80 
Umeå 12 46 41 
 
 
 
Tabell 3: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 

enligt svarspersonerna i Örnsköldsvik (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 6 21 73 
Husum 8 33 59 
Nordmaling 4 27 69 
Hörnefors 5 28 67 
Umeå 15 40 46 
 



Bilaga 3 

Tabell 4: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Vännäs (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 3 22 75 
Husum 1 19 80 
Nordmaling 1 18 81 
Hörnefors 1 21 78 
Umeå 5 29 66 
 
 
 
Tabell 5: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 

enligt svarspersonerna i Vindeln (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 4 28 68 
Husum 5 24 71 
Nordmaling 7 20 73 
Hörnefors 7 20 73 
Umeå 13 35 52 
 
 
 
Tabell 5: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 

enligt svarspersonerna i Bjurholm (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 0 20 80 
Husum 0 17 83 
Nordmaling 0 7 93 
Hörnefors 0 13 87 
Umeå 7 31 62 
 



Bilaga 3 

Tabell 5: Hur folkmängden på stationsorterna kommer att förändras till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Robertsfors (%). 

Station Minska Oförändrad Öka 

Örnsköldsvik 5 32 63 
Husum 4 21 75 
Nordmaling 4 18 79 
Hörnefors 4 19 77 
Umeå 10 30 60 
 



 



Bilaga 4 

Tabell 1: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Umeå (%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 1 21 78 
Husum 7 22 71 
Nordmaling 7 18 75 
Hörnefors 7 18 75 
Umeå 1 18 81 
 
 
 

Tabell 2: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Nordmaling (%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 4 19 77 
Husum 6 18 76 
Nordmaling 6 16 78 
Hörnefors 7 18 75 
Umeå 2 20 78 
 
 
 

Tabell 3: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Örnsköldsvik (%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 5 17 78 
Husum 7 31 62 
Nordmaling 6 29 65 
Hörnefors 6 31 63 
Umeå 2 22 76 
 
 



Bilaga 4 

Tabell 4: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Vännäs(%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 3 20 77 
Husum 8 17 75 
Nordmaling 7 15 78 
Hörnefors 9 15 76 
Umeå 0 18 82 
 
 
 

Tabell 5: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Vindeln (%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 2 20 78 
Husum 2 20 78 
Nordmaling 2 24 74 
Hörnefors 3 20 77 
Umeå 4 26 70 
 
 
 

Tabell 6: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Bjurholm (%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 2 15 83 
Husum 5 14 81 
Nordmaling 3 16 81 
Hörnefors 3 15 82 
Umeå 0 15 85 
 
 
 



Bilaga 4 

Tabell 7: Hur näringslivet på stationsorterna kommer att påverkas till följd av Botniabanan 
enligt svarspersonerna i Robertsfors(%). 

Station Negativt Opåverkat Positivt 

Örnsköldsvik 0 19 81 
Husum 0 18 82 
Nordmaling 3 16 81 
Hörnefors 2 16 82 
Umeå 1 17 82 
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