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Förord 
 
Botniabanan exemplifierar ett projekt med potential att påverka både 
kommunikationsförutsättningarna och bebyggelsestrukturen inom Umeå stadsregion 
och för övriga städer längs Norrlandskusten. Botniabanan representerar även ett projekt 
där frågan om investeringens lönsamhet och alternativavkastningen av de satsade 
medlen diskuterats under lång tid.   
 
Botniabanan är ett uttryck för hur bebyggelsegestaltning och infrastrukturinvesteringar 
inte längre kan ses som separata forskningsfält. Järnvägen påverkar tillgänglighet och 
markvärden och har därmed en direkt effekt på lokaliseringen av aktiviteter och därmed 
även bebyggelsens utveckling. Samtidigt är stationsläget, dess gestaltning och 
integration med omgivande bebyggelse avgörande för infrastrukturens nyttjande och 
därmed järnvägens lönsamhet.  
 
Mot den bakgrunden har denna rapport tagits fram. Den är ett första samarbete mellan 
det EU Mål 1-finansierade Urban Design programmet vid Umeå universitet och det av 
Vinnova finansierade projektet ”Botniabanan – från samhällsekonomiska kalkyler till 
realiserade effekter inom Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall korridoren”. 
 
I rapporten analyseras hur Botniabanan kan påverka stadslandskapets utbredning, det 
som numera populärt benämns regionförstoring. Den inledande kommentaren om 
järnvägsutbyggnad och regionförstoring är skriven av Botnaiabaneprojektets Backa 
Fredrik Brandt vid den Kulturgeografiska institutionen, medan Joachim Weißer, student 
vid samma institution, genomfört huvudstudien och författat den följande rapporten. 
Joachim Weißer utförde arbetet som praktikant vid Västerbottens läns landsting. 
Praktiken är en del av utbytet mellan universitetet och landstinget inom projektet Urban 
Design.  
 
Projektet genomfördes med bidrag och inspiration från Per Nilsson vid Västerbottens 
läns landsting regionala enhet och dr Dieter K. Müller vid den Kulturgeografiska 
institutionen, Umeå universitet. Vi är djupt tacksamma för deras insatser. 
 
 
Umeå i juni 2003 
 
 
 
Lars Westin  
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Järnvägsutbyggnad och regionförstoring – en inledande kommentar 
 
av 
 
Backa Fredrik Brandt 
Kulturgeografiska institutionen 
Umeå Universitet 
 

 

Järnvägens renässans 
 
Det svenska järnvägsnätet nådde sin största utbredning år 1938 (Larsson 1991). Därefter 
följde en period som präglades av minskade marknadsandelar och nedläggning av 
många järnvägar. I slutet av 1980-talet skedde dock en omvärdering av järnvägstrafiken 
som fick till följd att nya investeringar i järnvägar genomfördes. Det fanns flera orsaker 
till denna omvärdering. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste orsakerna.  
 
En inspirationskälla var utbyggnaden av snabbtåget ”Shinkansen” i Japan som 
påbörjades under 1960-talet och blev en stor framgång. Ungefär 20 år senare öppnades 
den första TGV-linjen mellan Paris och Lyon som även den rönte framgång. Mellan 
1980 och 1984 ökade trafiken på den linjen 2.5 gånger till 3.7 miljoner passagerare. 
Tillväxten i trafiken kom till en tredjedel från flyget och knappt till en femtedel från 
vägtrafik. Det innebär att nära hälften av trafikökningen var så kallas nygenererad trafik 
(Bonnafous, 1987). 
 
Att tåget lyckades attrahera passagerare från flyg och vägtrafik knyter an till ytterligare 
ett motiv till varför nyinvesteringar i järnvägstrafik blev intressant. Tågtrafikens 
anhängare hävdade att järnvägen är både miljövänligare och säkrare som transportmedel 
än flyg- och vägtrafik. För att minska trafiksektorns utsläpp av koldioxid och andra 
föroreningar samt minska olyckorna skulle därför trafik överföras till järnväg från andra 
trafikslag (Hunter m.fl., 1998). 
 
Den viktigaste orsaken till tågets nyvunna popularitet är dock samlat i begreppet 
”regionförstoring”. Tydligast illustreras detta av möjligheten till arbetspendling över 
större avstånd som möjliggörs genom att tåget kan överbrygga relativt stora avstånd på 
kort tid. För arbetstagarna är det en fördel eftersom det ökar utbudet på arbetsplatser 
som kan nås utan att flytta. En arbetslös kan välja mellan fler arbeten och redan 
sysselsatta personer kan enklare byta till en annan arbetsplats när de så önskar. Inom en 
familj kan regionförstoring underlätta för båda partners att finna ett passande arbete. 
 
Även från arbetsgivarnas synvinkel kan regionförstoringen vara positiv eftersom den 
underlättar personalrekryteringen. Särskilt viktigt är det för företag som efterfrågar 
specialistkompetens. I ett tidevarv som kännetecknas av ökad specialisering ökar 
kompetenskraven på arbetstagarna. Regionförstoring kan alltså underlätta för både 
arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra. Regionförstoringen omfattar fler 
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områden än arbetsmarknad. Inom den förstorade regionen är förhoppningen att 
tillgängligheten även ska öka till olika typer av service och högre utbildning (Nutek 
2001).  
 

Några exempel på genomförda järnvägssatsningar i Sverige 
 
Regionförstoring, miljöskäl och förbättrade möjligheter för godstrafik utgjorde de 
främsta motiven för byggandet av Botniabanan. På Svealandsbanan som sträcker sig 
mellan Stockholm och Eskilstuna söder om Mälaren planerades inte för godstrafik, men 
i övrigt angavs samma argument för byggandet av banan. Svealandsbanan togs i bruk år 
1997 vilket gör det möjligt att studera effekterna av banan. År 1998 hade antalet 
resenärer ökat 6 gånger till 1,3 miljoner resenärer jämfört med tågtrafiken år 1993 som 
bedrevs på en äldre bana med lägre standard. Under samma period ökade även antalet 
avgångar från 8 till 18 dubbelturer. Föga förvånande går de huvudsakliga 
pendlingsströmmarna in mot Stockholm på morgonen och i motsatt riktning på 
eftermiddagen. En viss förändring av pendlingsströmmarna har dock skett till följd av 
att en del myndigheter och företag utlokaliserats från Stockholm till Eskilstuna. Även 
högskolan i Eskilstuna har utvecklats till ett viktigt pendlingsmål (Fröidh, 1999; Fröidh, 
2003). 
 
Kustpilen är ytterligare ett exempel på en tågsatsning som givit resultat i form av ökat 
tågresande. Kustpilen introducerades 1992 på sträckan Karlskrona – 
Malmö/Helsingborg. Till skillnad från Svealandsbanan innebar satsningen ingen 
byggnation av nya järnvägssträckor utan enbart nya tåg och fler avgångar. Parallellt 
med tågtrafiken kördes även bussar i samma sträckning som enbart stannade vid 
tågstationerna. Under första halvåret ökade resandet med Kustpilentåget med omkring 
40 procent. Ökningen har fortsatt och 1994 kunde en ökning med över 100 procent på 
sträckan registreras. I denna siffra ingår även busstrafiken, men denna har under hela 
perioden haft en mindre andel av resandet (Kottenhoff och Lindh, 1996). 
 
Även på Mittlinjen, mellan Östersund och Sundsvall, genomfördes en satsning med 
flera avgångar och öppnande av nedlagda järnvägsstationer för att försöka locka fler 
passagerare. Under våren 1993 hade antalet resenärer ökat 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. Den 
största andelen av passagerarna pendlar till arbete eller studier, en typ av resande som i 
det närmaste var obefintligt med det gamla trafikupplägget (Bångman, 1994, 1995). 
 
De redovisade järnvägsprojekten är dragna genom skilda typer av ekonomiska landskap. 
Svealandsbanan sträcker sig genom den tätbefolkade Mälardalen och har Stockholm 
som stor målpunkt i ena änden. Även Kustpilens linjenät sträcker sig genom en relativt 
tätbefolkad del av landet med flera stora städer som målpunkter. Mittlinjen passerar 
däremot genom mer glest befolkade områden med en medelstor stad i vardera änden. 
Genomgången av järnvägssatsningarna visar att järnvägar framgångsrikt kan bidra till 
regionförstoring i både täta och glesare miljöer.  
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Botniabanan och regionförstoring 
 
Syftet med regionförstoring har redan berörts. I den följande rapporten av Joachim 
Weißer kvantifieras regionförstoringen genom att jämföra befolkningspotentialer utan 
Botniabanan med en tänkt situation efter banans färdigställande. Dessutom redovisas 
det rumsliga avtrycket av den uppkomna regionförstoringen. Enklare uttryckt handlar 
det om att allt större områden hamnar inom rimliga pendlingsavstånd från respektive 
stationsort.  
 
Rapporten visar hur regionförstoringen uppstår som ett pendlingsstråk längs hela 
Botniabanan. För boende i Kramfors hamnar exempelvis Umeå inom ett rimligt 
pendlingsavstånd. Studien visar på hur stor skillnaden är mellan vilka områden som kan 
nås inom olika tidsintervall före och efter Botniabanans tillkomst. Den stora skillnaden 
tyder på att Botniabaneprojektet har en stor tidsmässig potential som regionförstorare. 
Kan detta kombineras med en sådant effektivt trafikupplägg att även bilettpriser och 
turtäthet blir konkurrenskraftiga finns förutsättningar för betydande resandevolymer 
längs banan. 
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Persontrafik på Botniabanan.  
En analys av kundpotentialen inom järnvägskorridoren 
 
Av 
  
Joachim Weißer 
 
 
Inledning 
 
Ett viktigt syfte med en ny järnvägsförbindelse, Botniabanan, längs Norrlandskusten är 
att vidga städernas arbetsmarknader. Flera prognoser indikerar att regionen om 5 till 10 
år kommer att uppleva en brist på arbetskraft inom många yrken. Tillgången på 
arbetskraft blir därför en avgörande faktor för utvecklingen i regionen. Genom en 
snabbjärnväg kan arbets- och utbildningsmarknaden vidgas. En vidgad 
utbildningsmarknad underlättar rekryteringen av specialkompetenser. Att trygga 
kompetensförsörjningen är en angeläget för såväl offentliga som privata arbetsgivare. 
Det ”kvinnounderskott” som många kommuner upplever beror till en del på att 
obalanserna mellan bostads- och arbetsmarknaderna är mycket stora för kvinnor. Ett 
utbyggt snabbtågsnät kan därför ge viktiga jämställdhetseffekter, bl.a. till följd av att 
kvinnor och män får betydligt större möjligheter att pendla mellan till utbildning 
och/eller arbete.  
 
Städerna längs Botniabanan har dessutom arbetsmarknader med olika struktur. 
Örnsköldsvik är den traditionella industristaden med relativt många arbetsplatser inom 
tillverkningsindustrin. Umeå är centrum för service, vård och utbildning. 
Arbetsmarknaderna kan därför sägas komplettera varandra. I dagsläget är däremot 
arbetsmarknadsregionerna avgränsade från varandra. Pendlingen mellan städerna kräver 
mer än en timme enkel väg vilket gör det oattraktivt att ta ett arbete i den andra staden.  
 
Botniabanan kan vara ett sätt att integrera dessa två arbetsmarknader genom att erbjuda 
bättre pendlingsmöjligheter längs sträckan som framgår av figur 1. Den resulterande 
regionförstoringen antas ha positiva effekter på den ekonomiska tillväxten och 
befolkningsutvecklingen i hela regionen. 
 
I förhandlingarna kring byggandet av Botniabanan förpliktade sig Västerbottens läns 
landsting och de andra ägarna i Länstrafiken Västerbotten att bedriva persontransporter 
på Botniabanan. Denna överenskommelse innebär att betydande anpassningar behöver 
genomföras innan trafikeringen på Botniabanan kan komma igång. Arbetet innebär inte 
bara att utveckla en trafikeringsplan för järnvägssträckan utan också en anpassning av 
busslinjerna till Botniabanan för att på så vis göra järnvägen till huvudådern i det 
offentliga transportnätverket längs Norrlandskusten. 
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Figur 1. Den föreslagna dragningen av Botniabanan. 
 
I detta sammanhang är det av intresse att 
utveckla och förfina analysen av den 
framtida potentialen för persontransporter 
längs Botniabanan. Framtidsbedömningar 
av detta slag är givetvis alltid förknippade 
med en stor osäkerhet. Detta beror dels på 
svårigheten att förutspå hur nya 
trafiklösningar mottas av de tilltänkta 
andvändarna, dels på andra 
samhällsförändringar med betydelse för 
trafiken som inte alltid kan förutses. 
Ytterligare en felkälla är den tillgängliga 
statistiken, en statistik som inte alltid 
erbjuder möjligheten att studera 
frågeställningen på den geografiska 
upplösningsnivå som skulle vara mest 
lämpligt.  
 
Tillgång till koordinatsatta individdata möjliggör en analys på mikronivå. Detta innebär 
att fokus sätts på enskilda individer och inte på ackumulerade befolkningstal för en 
kommun eller en församling. Individdata kan med fördel analyseras i ett så kallat 
geografiskt informationssystem (GIS) där varje enskild individ representeras av en 
punkt som visar den fastighet där individen är mantalsskriven. Dessa punkter kan sedan 

Landstingen I Västernorrland och
Västerbotten samt kommunerna
Umeå, Nordmaling, Örnsköldsvik
och Kramfors har tecknat ett avtal
med staten som bl.a. avser
trafikeringen sträckan Umeå-
Sundsvall med sex dagliga
förbindelser i vardera riktningen.
För att infria denna målsättning
har parterna förbundit sig, genom
sina länstrafikbolag, att under 15
år bedriva regional persontrafik
på järnvägen när Botniabanan
byggts färdigt. 



 9

analyseras med hänsyn till deras läge i förhållande till transportnätverket,  ett nät som 
också kan representeras i GIS. 
 
 
Studiens syfte och disposition 
 
Syftet med denna rapport är att kartlägga det potentiella kundunderlaget för kollektiv 
persontransport till Kramfors, Örnsköldsvik och Umeå med och utan Botniabanan. 
Huvudfrågan i studien är hur många människor som kan nå respektive stad inom olika 
förbestämda tidsperioder genom att använda sig enbart av Botniabanan respektive 
genom att kombinera resandet på Botniabanan med tänkta bussresor till stationerna 
längs järnvägen. I studien beräknas dessutom den potentiella efterfrågan på olika typer 
av biljetter. Studien kan därför sägas i första hand fokusera på dataläget. Avsikten är 
inte att analysera de mer omfattande samhälleliga konsekvenserna av Botniabanan. 
 
I följande avsnitt diskuterad hur de GIS baserade kartorna över befolkningspotentialer 
tagits fram. Därefter analyseras konsekvenserna av att införa Botniabanan för 
befolkningens tillgänglighet. Tillsist diskuteras resultaten och föreslås fördjupade 
studier. 
 
 
En metod för att skapa GIS kartor över avståndsrelaterade 
befolkningspotentialer 
 
Undersökningen baseras i första hand på den omfattande geografiska individdatabas 
som finns vid Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. Individdatabasen 
innehåller för närvarande endast data för tiden 1985 till 1995. De presenterade 
beräkningarna kan därför endast approximativt representera dagens situation. Under en 
tidsperiod av sju år sker givetvis relativt omfattande demografiska förändringar i en 
region; Människorna blir äldre, dör, föds, flyttar in och ut. Att inte ta hänsyn till dessa 
förändringar kan kännas märkligt men de tillgängliga data sätter helt enkelt 
begränsningar och påverkar också resultatens kvalitet. 
 
Det kan dock antas att befolkningsdynamiken i regionen inte är så omfattande att den 
generella bilden förändras dramatiskt. Det har därför ändå ansetts rimligt att genomföra 
analysen på detta sätt för att utnyttja de möjligheter som individdata ger. För analysen 
har endast använts data för år 1995. 
 
En annan källa för analysen är den ”Resandeanalys” som genomförs och tillhandahålls 
av Länstrafiken Västerbotten. I denna undersökning kartläggs biljettförsäljningen på 
Länstrafikens busslinjer. Med hjälp av resandeanalysen beräknades den genomsnittliga 
biljettförsäljningen per person såväl när det gäller den totala biljettförsäljningen som när 
det gäller försäljningen av olika biljettyper (Tabell 1). 
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Tabell 1: Biljettyper och deras förkortningar inom Länstrafiken i Västerbottens 
län. 

 

Förkortning    Biljettyp 
“E/Barn” Enkelbiljett, barn (6-19 år) 
“E/Vux” Enkelbiljett, vuxna 
„R/Barn” 6- or 10-resebiljett, barn, 25% rabatt. 
“R/Vux” 6- or 10-resebiljett, vuxna, 25% rabatt. 
”P/Vux” Månadskort 
“Skolko” Terminskort för elever 
”Tåg+”  Tågplusbiljett 

 
 
För beräkningen av det genomsnittliga resandet valdes 10 busslinjer i Västerbotten och 
Västernorrland. De valda linjerna representerar som framgår av Tabell 2 
bussförbindelser längs kusten, i närheten av de större städerna och mellan mindre 
kommuncentra.  
 
 
Tabell 2:  Antal resor per person och år på några linjer i Västerbotten och 

Västernorrland år 2001. Källa: Länstrafiken. 

Linje Sträcka Antal resor Befolkning i buffert 
(5km) 

Resor per 
person 

15 Umeå-Vännäs 237 163 81 167 2,9 
12 Umeå-Skellefteå 172 386 126 249 1,4 
17 Umeå-Robertsfors-Ånäset 86 292 83 441 1,0 
16 Umeå-Vindeln 73 678 77 813 1,0 
10 Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå 69 178 231 752 0,3 
19 Bjurholm-Umeå 50 382 82 828 0,6 
13 Lycksele-Umeå 47 288 92 575 0,5 
14 Umeå-Åsele 23 849 86 045 0,3 
28 Malå-Lycksele 13 356 13 246 1,0 
39 Lycksele-Sorsele 11 746 12 265 1,0 

 Samtliga 785 318 887 381 0,9 

 

Kring dessa förbindelser skapades med hjälp av GIS en ”buffert” som omfattar en 2,5 
km radie på båda sidor om linjen. Det antogs att endast dessa personer är potentiella 
utnyttjare av bussförbindelserna. Personer som bor utanför denna korridor antas här vara 
mindre benägna att använda sig av busstrafiken. Därpå beräknades antalet människor 
som bor i denna korridor samt antalet resor per personer. Resultatet visar att en person i 
genomsnitt gör knappt en resa per år men att linjen Umeå – Vännäs har en tre gånger så 
stor resfrekvens. 
 
På samma vis kalkylerades den genomsnittliga efterfrågan för de olika 
biljettkategorierna. Resultatet visar som framgår av Tabell 3 att busstrafiken i synnerhet 
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efterfrågas för skolresor. Dessa svarar i genomsnitt för 38 procent av det totala resandet 
på de utvalda busslinjer. 
 

Tabell 3: Andelen av olika typer av biljetter på de utvalda busslinjerna 

Biljettyper Andel 
E/Barn 5,3 
E/Vux 15,3 
R/Barn 2,8 
R/Vux 12,0 
P/Vux 24,6 
Skolko 37,7 
Tåg+ 0,5 
Total 100,0 

 
 
Med hjälp av busstidstabellen beräknades dessutom tänkbara transporttider till 
järnvägsstationerna. Därefter gav data från ett antal busslinjer i Västerbottens län, som 
framgår av Tabell 4, den genomsnittliga hastigheten för bussar till 60 km/t. Även här 
visade det sig att linjen Umeå-Vännäs avvek från de övriga. 
 

Tabell 4: Beräkning av den genomsnittliga hastigheten för landsvägsbussar i 
Västerbotten  

 

Linje Sträcka Avstånd (km) Körtid (t) Hastighet (km/t) 

10 Umeå-Örnsköldsvik 110 1,75 63 
12 Umeå-Skellefteå 142 2,08 68 
34 Åsele Lycksele 88 1,33 66 
45 Storuman - Sorsele 72 1,00 72 
15 Umeå-Vännäs 33 0,92 36 
16 Umeå-Vindeln 62 1,17 53 

 Genomsnitt   60 
 

Framställningen av digitala kartor som visar tidsavståndet till Umeå, Örnsköldsvik och 
Kramfors var nästa steg inför analysen av datamaterialet. I detta sammanhang har det 
antagits att bussarna kör med den tidigare beräknade hastigheten 60 km/t. För att t.ex. 
avgränsa det område kring Umeå som kan nås inom 30 minuter skapades därmed en ny 
buffert definierad av 30 km längs alla allmänna vägar som utgår från Umeå.  
 
Ett liknande förfaringssättet användes för att skapa kartor som visar tidsavstånden efter 
tillkomsten av Botniabanan. I beräkningen inkluderades dock nu också transporterna på 
befintliga och planerade järnvägslinjer. Restiderna och hållplatserna på Botniabanan och 
redan existerande järnvägsspår anges i Botniabanan AB:s informationsmaterial enligt 
tabell 5. 
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Tabell 5: Planerade restider på Botniabanan enligt Botniabanan AB 
 

Förbindelse Tid (min) 

Kramfors – Nyland 4  
Nyland – Örnsköldsvik 19  
Örnsköldsvik – Husum 11  
Husum – Nordmaling 12  
Nordmaling – Hörnefors 10  
Hörnefors – Umeå 16  
Umeå – Vännäs 22  
Vännäs - Vindeln 23  

 
 
För att uppnå en maximal effekt av Botniabanan planeras en anpassning av 
bussförbindelserna till tågtidtabellen och banans sträckning (Figur 2). Utgående från de 
tider som redovisas i tabell 5 avgränsades sedan det område som kan nås inom en viss 
tid från Umeå, Örnsköldsvik och Kramfors. Med andra ord beräknades t.ex. vilket 
område som kan nås när buss och tågtransport kombineras.  
 
Ett möjligt scenario är t.ex. att den accepterade transporttiden till Umeå är 30 minuter. 
Tåget mellan Umeå och Hörnefors behöver 16 minuter. De resterande 14 minuter kan 
därför användas för busstransport. I kalkylen har det däremot inte tagits hänsyn till de 
terminaltider som uppstår vid byte från buss till tåg. Det har inte heller tagits hänsyn till 
transporttider inom den buffert som gjordes runt de tilltänkta länkarna. De slutgiltiga 
områden som kan nås inom den förbestämda tidsperioden är därför något mer begränsat. 
 
 

# 

# 

S t a t i o n 1 
S t a t i o n   2 

B u s - Link s New Railway Track C o u n t y   B o r d e r 
 

Figur 2:  Principskiss över anpassningen av busslinjer till järnvägens sträckning. 
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De resulterande digitala kartorna kan sedan användas för att genomföra en rumslig 
tillordning av koordinatsatta persondata till respektive korridor. Sådana kartor med 
tidszoner är redovisade i bilaga A. 
 
 
 
En analys av befolkningspotentialens förändring efter Botniabanans 
tillkomst och biljettefterfrågan 
 

Befolkningspotentialen  
 
Analysen har genomförts för sammanlagt fem olika tidsavstånd från Kramfors, 
Örnsköldsvik och Umeå, nämligen 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter, 75 minuter och 
90 minuter. Fokus har inte bara riktats på situationen efter Botniabanans tillkomst. För 
att tydligare belysa konsekvensen av förändringen har även på dagens situation 
beskrivits. Det bör betonas att i alternativet med Botniabanan har inom ramen för denna 
analys inga antaganden gjorts om förändringar i befolkningens lokalisering, ålder m.m. 
fram till den dagen. 
 
Mätningar av befolkningspotentialen utan Botniabanan inom de olika tidszonerna visar 
tydligt att inte minst Kramfors kan tänkas vinna på en regionförstoring. Tidsavståndet 
60 minuter är idag kritiskt för befolkningspotentialen runt Kramfors. Förändringar för 
Umeå och Örnsköldsvik är mer kontinuerliga (Figur 3, Tabell 6). 
 
 
 
Tabell 6: Befolkningspotentialer med och utan Botniabanan 
 

 Antal personer utan Botniabanan Antal personer med Botniabanan 
Distans till Kramfors Örnsköldsvik Umeå Kramfors Örnsköldsvik Umeå 
30 min 26 179 51 488 108 313  62 237  75 050 114 714 
45 min 62 205 58 182 114 588 111 271  92 825 126 143 
60 min 72 330 66 801 128 952 135 693 218 661 172 615 
75 min 121 756 85 574 134 822 257 141 245 539 204 202 
90 min 211 313 109 899 145 083 340 904 266 443 219 653 

 
 
Befolkningspotentialen efter att Botniabanan byggts ligger givetvis mycket högre. Inte 
minst i Kramfors fall ökar antalet människor som kan nå orten i de olika tidsperioderna 
anmärkningsvärt. Antalet människor som kan nå Kramfors inom 30 minuter ökar med 
mer än 100 procent. Motsvarande tal för Örnsköldsvik är ca 50 procent medan antalet 
för Umeå ökar i denna tidszon mindre än 10 procent.   
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Figur 3.  Befolkningspotentialer med och utan Botniabanan för Kramfors, Örnsköldsvik 
och Umeå  
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Befolkningspotentialen inom de olika tidzonerna kan också karakteriseras med hänsyn 
till ålder och kön. Se Tabell 7 nedan där endast ett urval av tidszoner presenterats. 
Tabellen indikerar att fördelningen mellan kön och åldersgrupper är regelbunden över 
de olika tidszonerna. Vilket reflekterar det faktum att det inte finns uppenbara 
könsmässiga obalanser i befolkningsfördelningen längs kusten. Däremot kan man 
observera att Umeås tillgänglighet till en befolkning som inte är i studentåldrarna ökar 
med Botniabanan.    

 

Tabell 7: Ålders- och könsfördelning för de olika tidszonerna  

Utan Botniabanan  Åldersgrupper 
Distans Män Kvinnor 0-17 18-29 30-49 50-64 >64 
Kramfors        
30min  13 003 13 176  5 563  3 218 6 725  4 653  6 020 
60min  35 596 36 734 15 518  9 825 18 889 12 809 15 289 
90min 104 663 106 650 44 468 32 516 56 173 37 551 40 605 
Örnsköldsvik 
30min 25 753 25 735 11 508 7 513 14 479  8 313  9 675 
60min 33 342 33 459 15016 9 326 13 263 15 728 13 468 
90min 54 662 55 237 24 345 14 801 28 437 19 232 23 084 
Umeå        
30min 53 472 54 841 25 445 23 109 30 809 15 763 13 187 
60min 63 847 65 105 30 614 25 691 35 971 19 246 17 430 
90min 72 000 73 083 34 295 27 470 39 827 22 126 21 365 

 
Med Botniabanan  Åldersgrupper    
Distans Män Kvinnor 0-17 18-29 30-49 50-64 >64 
Kramfors 
30min 30 867 31 370 13 422 8 845 16 328 10 977 12 665 
60min 67 257 68 436 29 956 18 858 35 532 23 904 27 443 
90min 168 717 172 137 74 837 58 174 92 047 57 050 58 796 
Örnsköldsvik 
30min 37 445 37 605 16 562 10 640 19 611 13 192 15 045 
60min 107 796 110 865 48 499 38 580 58 846 35 371 37 365 
90min 132 118 134 325 60 169 44 691 71 840 43 630 46113 
Umeå        
30min 56 616 58 098 27 114 23 946 32 364 16 822 14 468 
60min 85 608 87 007 40 174 32 174 47 461 27 052 25 754 
90min 109 247 110 406 50 431 37 877 59 295 35 344 36 706 

 
 
Efterfrågan på biljetter 
 
Den ovan beskrivna befolkningsfördelning kan användas för att kalkylera en teoretisk 
efterfråga på biljetter (Tabell 8). Detta görs med hjälp av den tidigare beräknade 
efterfrågan på biljetter per person och år. Teoretiskt kan det antas att efterfrågan på 
biljetter avtar med avståndet från respektive ort. Den tillgängliga resandeanalysen 
tillåter dock inte att utveckla detta inom ramen för denna studie. Istället har det antagits 
att efterfrågepotentialen är homogent utspridd över  de olika tidszonerna. 
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Tabell 8: Efterfrågan på biljetter utan Botniabanan 
 
Distans Antal biljetter E/Barn E/Vux R/Barn R/Vux P/Vux Skolko Tåg+ 
Kramfors 
30min 25 994 1 390 4 007 719 3 144 6 434 9 858 139
60min 71 817 3 840 11 073 1 986 8 687 17 778 27 238 384
90min 209 815 11 218 32 351 5 804 25 381 51 940 79 577 1 122
Örnsköldsvik 
30min 51 123 2 733 7 882 1 414 6 184 12 655 19 389 273
60min 66 327 3 546 10 227 1 834 8 023 16 419 25 156 355
90min 109 120 5 834 16 825 3 018 13 200 27 013 41 386 584
Umeå 
30min 107 545 5 750 16 582 2 975 13 010 26 623 40 789 575
60min 128 038 6 846 19 742 3 542 15 489 31 696 48 561 685
90min 144 054 7 702 22 211 3 985 17 426 35 661 54 636 770
 
 
Samma beräkning kan genomföras för en situation med Botniabanan (Tabell 9). Här bör 
det dock påpekas att beräkningarna för inte minst skolresor måste analyseras närmare 
eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver ökar om andra förändringar sker i 
befolkningen.  
 
 
Tabell 9: Efterfrågan på biljetter med Botniabanan 
 
Distans Antal biljetter E/Barn E/Vux R/Barn R/Vux P/Vux Skolko Tåg+ 
Kramfors    
30min 61 795 3 304 9 528 1 709 7 475 15 297 23 437 330
60min 134 731 7 203 20 774 3 727 16 298 33 353 51 099 721
90min 338 487 18 098 52 191 9 364 40 947 83 793 128 379 1 811
Örnsköldsvik 
30min 74 518 3 984 11 489 2 061 9 014 18 447 28 262 398
60min 217 111 11 608 33 476 6 006 26 264 53 746 82 344 1 161
90min 264 554 14 145 40 791 7 318 32 003 65 491 100 338 1 415
Umeå          
30min 113 901 6 090 17 562 3 151 13 778 28 196 43 199 609
60min 171 391 9 164 26 426 4 741 20 733 42 428 65 004 917
90min 218 096 11 661 33 628 6 033 26 383 53 990 82 717 1 167
 
 
 
Det kan även tänkas att inte minst gymnasieskolorna med olika program kan locka 
elever över längre distanser, när dagspendling är möjlig. En utredning av detta ligger 
dock utanför ramen för denna studie. 
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Tidsvinster till följd av Botniabanan 
 

Botniabanan kommer enligt kalkylerna att ge betydande tidsvinster. Tabell 10 illustrerar 
tidsvinster, beräknade enligt denna metod efter tillkomsten av järnvägen. Det visar sig 
att tidsvinsten rör sig mellan 40 och 80 procent av dagens transporttider med 
landsvägsbuss. 
 
 
Tabell 10: Tidsvinster med Botniabanan 
 

Förbindelse Tid med tåg Tid med buss Inbesparad tid (%) 
Kramfors – Nyland    4 min 20 min 80 
Nyland – Örnsköldsvik 19 min - - 
Örnsköldsvik – Husum 11 min 20 min 55 
Husum – Nordmaling 12 min 25 min 52 
Nordmaling – Hörnefors 10 min 30 min 67 
Hörnefors – Umeå 16 min 35 min 54 
Umeå – Vännäs 22 min 55 min 60 
Vännäs – Vindeln  23 min 40 min 43 

 
 
Som framgår av tabellen dras Kramfors, via Nyland, betydligt närmare Örnsköldsvik. 
Men även Hörnefors och Vännäs blir starkt integrerade med Umeå centrum. Detta 
stämmer väl med den bild som Botniabaneutredningarna tidigare visat. 
 
 
Befolkningspotentialer i korridorer utanför städerna 
 
Hittills har vi i studien antagit att hela befolkningen som bor längs den planerade 
Botniabanan, d.v.s. även de personer som bor i Kramfors, Örnsköldsvik och Umeå ingår 
i befolkningspotentialen. Det kan dock antas att personer som bor i dessa städer sällan 
använder sig av regionala bussar eller av Botniabanan. Det största antalet av dessa 
personer kan förväntas arbetar på den lokala arbetsmarknaden som nås med lokalbuss 
eller egen bil.  
 
Endast en mindre del kan förväntas långpendla även om tillkomsten av Botniabanan 
bidrar till en ökning av detta antal. Det medför att integrationen av dessa personer i 
beräkningen lätt kan visa fel. Stadsbefolkningen i sig utgör nämligen en väsentlig andel 
av befolkningspotentialen men kommer eventuellt endast i liten utsträckning använda 
sig av regionala transportmedel. 
 
Därför genomfördes också en mätning av befolkningspotentialen i området utanför 
Kramfors, Örnsköldsvik och Umeå (Tabell 11). Det visar sig tydligt att Botniabanan 
verkligen förbättrar tillgängligheten till respektive ort. Antalet personer som kan nå 
Kramfors inom en timme fördubblas. När det gäller Örnsköldsvik femdubblas antalet 
presumtiva resenärer men även i Umeå ökar antalet med mer än 60 procent. 
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Tabell 11.    Befolkningspotentialer med och utan Botniabanan när 

stadsbefolkningen är exkluderad 
 

Distans Utan Botniabanan Med Botniabanan 

 Kramfors Örnsköldsvik Umeå Kramfors Örnsköldsvik Umeå 
30min 19 256 21 533 39 819 55 314 45 095 46 220 
45min 55 282 28 227 46 094 104 348 62 870 57 649 
60min 65 407 36 846 60 458 128 770 188 706 104 121 
75min 114 833 55 619 66 328 250 218 215 584 135 708 
90min 204 390 79 944 76 589 333 981 236 488 151 159 
 
 
Figur 4 visar hur effekten skiljer sig mellan städerna. Där framgår t.ex. att ökningen av 
befolkningspotentialen genom tillkomsten av Botniabanan är som störst mellan 45 min 
och en timme. Detta beror givetvis på att t.ex. Umeå hamnar i den zon som kan nås 
inom detta tidsintervall. Ökningen i Umeå är mer blygsam vilket illustrerar Umeås 
geografiska isolering men också det faktum att Botniabanans effekter huvudsakligen  
begränsas till området söder och väster om Umeå. 
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Figur 4: Befolkningspotential längs Botniabanan utan stadsbefolkningen 

 
 
De geografiska upptagningsområdena för de olika tidzonerna med och utan Botniabanan 
visas som nämnts i bilagan. Kartorna visar också befolkningstätheten i olika områden 
längs Botniabanan. 
 
 
Slutsatser och fortsatta studier 
 
Botniabanans tillkomst skapar förutsättningar för en ökad efterfrågan på den regionala 
kollektivtrafiken. För länstrafikbolagen i Västernorrland och Västerbotten är det en ny 
uppgift att bedriva regional persontrafik på järnväg. För att klara detta måste i god tid 
olika typer av förberedelser göras innan banan kan trafikeras, bl.a. gäller det 
trafikeringsupplägg, taxesystem och fordonsförsörjning. Regional persontrafik på 
järnväg ger också nya möjligheter att utveckla den regionala kollektivtrafiken i 
Västerbotten, bl.a. på tvärbanan Holmsund – Umeå – Lycksele – Storuman.  
 
I denna studie har det antagits att de nya transportlösningarna används per person i 
samma utsträckning som de tidigare bussförbindelserna. Men exemplet Svealandsbanan 
som sammanknyter Eskilstuna och Stockholm visar att tåget i sig kan medföra en 
ökning av efterfrågan. Svealandsbanan har förkortat restiden mellan Eskilstuna och 
Stockholm från 1 timme och 40 minuter till ca 1 timme. Denna förkortning motsvarar 
40 procent.  
 
Som visat tidigare kommer Botniabanan att förkorta transporttiderna mellan de olika 
stationsorterna till och med mer än 40 procent. Exemplet ger en indikation att de 
beräknade värdena eventuellt kan ligga i underkant. Det skall dock betonas att 
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situationen i Stockholm skiljer sig väsentligt från situationen längs Norrlandskusten. 
Inte minst prisskillnaderna på Stockholms bostadsmarknad har medfört att den faktiska 
arbetsmarknadsregionen vuxit långt över Storstockholms gränser. 
 
Svealandsbanan innebar dock inte bara en förkortning av restiderna utan också en högre 
turtäthet mellan Eskilstuna och Stockholm. Före Svealandsbanans tillkomst fanns det 8 
tåg varje vardag mellan orterna. Årligen såldes det 230 000 biljetter á 115 SEK (År 
1993). Under byggnadstiden ersatte 18 bussförbindelser dessa 8 tåg. Trots att dessa 
bussar behövde längre tid var det fler människor som valde att åka kollektivt (440 000). 
Ett skäl för detta var säkert busstrafikens flexibilitet och ett större antal avgångstider. 
När Svealandsbanan slutligen var färdigställd år 1997 erbjöds 17 avgångar från 
Eskilstuna. Priset hade också mer än halverats till 55 SEK. Antalet betalda biljetter 
ökade till 1,6 miljoner. Även efter en fördubbling av biljettpriserna år 1998 sjönk antalet 
sålda biljetter endast till ca 1,2 miljoner vilket fortfarande betyder en femdubbling av 
resandet sedan 1993. 
 
Även om en ökning av resandet på Botniabanan knappast kan förväntas ske i samma 
utsträckning som för Svealandsbanan kan det ändå vara intressant att spekulera om 
framtida ökningar. Tabell  12 visar därför vad en ökning om 5, 10, 25 och 20 procent 
skulle innebära när det gäller biljettförsäljningen. 
 
 
 
Tabell 12: Möjlig efterfrågan på biljetter på Botniabanan vid större tillväxt än 

beräknat.  
 

Avstånd Bas +5 % +10 % +15 % +20 % 
Kramfors      
30min 61 796 64 886 67 976 71 065 74 155 
60min 13 473 141 468 148 204 154 941 161678 
90min 338 488 355 412 372 337 389 261 406 185 
 
Örnsköldsvik   
30min 74 518 78 244 81 970 85 696 89 422 
60min 217 111 227 967 238 822 249 678 260 534 
90min 264 555 277 782 291 010 304 238 317 466 

Umeå   
30min 113 901 119 596 125 291 130 986 136 681 
60min 171 392 179 961 188 531 197 100 205 670 
90min 218 096 229 001 239 906 250 811 261 715 

 
 

Avslutningsvis vill vi betona att studien inte hade för avsikt att ge ett slutgiltigt svar på 
frågan hur många människor som kommer att nyttja kollektivtransporten längs 
Botniabanan. För att få ett bra svar på denna fråga krävs det ytterligare studier och 
integrationen av annan kunskap om transportefterfrågan. Det hävdas till exempel att den 
större komforten på tåg lockar nya kundgrupper till denna transportform. Samtidigt 
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måste priselasticiteten i förhållande till resor på Botniabanan och korspriselasticiteter 
relativt konkurrerande transportmedel analyseras mer noggrant.  
 
Det datamaterial som har används för denna studie avser år 1995. Detta innebär givetvis 
att alla presenterade uppgifter snarare ger en indikation för den framtida utvecklingen än 
”hårda” tal. En koppling av den analysmetod som presenterats här till en modell som 
prognostiserar befolkningens sammansättning och lokalisering i framtiden är därmed 
även angelägen.  
 
Fokus har istället riktats på hur de övergripande geografiska mönstren kan modelleras 
och analyseras. Framtida studier kan tänkas belysa efterfrågan inom enskilda 
transportkorridorer kopplade till Botniabanan där efterfrågan kan studeras med hänsyn 
till befolkningens sammansättning Denna studie är ändå av intresse inte minst eftersom 
den baseras på ett geografiskt informationssystem och en detaljerad databas som tillåter  
beskrivningar med en mycket större exakthet än vad som hittills varit möjligt.  
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