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ABSTRACT	
In	2010,	at	the	east	coast	of	Sweden’s	sparsely	populated	North,	a	new	mode	of	travel	
was	introduced	to	connect	the	region	via	high-speed	railway,	Botniabanan,	and	with	no	
regional	history	questions	on	the	regional	effects	of	this	new	mode	of	travel	are	spurred.	
This	 paper	 addresses	 such	 questions	 in	 terms	 of,	 firstly,	 comparing	 the	 intended	 and	
potential	 regional	 effects	 of	 the	 railway	 and,	 secondly,	 by	 comparing	 the	project	with	
other	 Swedish	 railroad	 investments.	 The	 results	 show	 that,	 despite	 reasonably	
favorable	preconditions	both	theoretically	and	geographically,	the	profitability	and	the	
function	 of	 the	 project	 turned	 out	 considerably	 lower	 than	 expected	 and	 its	 regional	
effects	are	 still	unclear,	pending	 further	 investments	 in	neighboring	 systems.	Reasons	
for	 optimism,	 however,	 can	 be	 found	 in	 the	 broadly	 defined	 benefits	 that	 due	 to	
methodological	 issues	 were	 excluded	 from	 cost-benefit	 calculations,	 as	 well	 as	 in	
beneficial	 effects	 of	 other	 contemporary	 Swedish	 railroad	 investments.	 In	 the	 case	 of	
contemporary	 railroad	 investments	 varying	 circumstances	 and	 research	 agendas	
impede	a	well-defined	conclusion,	but	high-speed	railway	connection	in	contemporary	
Sweden	shows	potential.	
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1	INLEDNING	
Nästan	80	år	hade	gått	sedan	den	senaste	investeringen	i	ny	järnvägsförbindelse	mellan	
norra	och	mellersta	Sverige	då	Botniabanan	byggdes.	Därmed	 tillkom	en	ny,	kustnära	
järnväg	i	Norra	Sverige	som	har	inneburit	förbättrad	förbindelse	mellan	norra	Sveriges	
ostkust	 och	 mellersta	 Sverige.	 Transportpolitiskt	 var	 Botniabanan	 ett	 betydelsefullt	
beslut	 för	 regional	 rättvisa	 och	 nationella	 transportmöjligheter	 som	 drivit	 fram	
frågeställningar	om	dess	potential	 för	 regional	utveckling.	Botniabanan	 innebar	också	
att	ett	nytt	transportsystem	introducerades	i	områden	som	traditionellt	inte	har	satsat	
på	järnväg	vilket	är	en	helt	egen	problematik	att	bemöta.		
	
Samhällets	 utveckling	 är	 tätt	 förbundet	 med	 övervinnandet	 av	 avståndsfriktion.	 I	
glesbefolkade	 områden	 som	 Sverige,	 och	 speciellt	 dess	 nordliga	 delar,	 är	
avståndsfriktionen	ett	särskilt	aktuellt	problem.	(Hägerstrand,	1988)	Sedan	1960-talet	
har	 hushållsinkomster,	 lönenivåer	 och	 inkomst	 per	 förvärvsarbetande	 ökat	 kraftigt	 i	
Sverige	och	ett	antal	EU-länder.	Det	innebär	att	tidsvärdet,	eller	tidens	alternativvärde,	
har	stigit	dvs.	att	kostnaden	för	att	sätta	av	tid	för	resor	eller	möten	har	stigit.	Samtidigt	
har	 inte	villkoren	för	 fysisk	kontakt	och	interaktion	förbättrats	nämnvärt	 för	 invånare	
eller	 företag	 i	 såväl	 Botniakorridoren	 som	 övriga	 Sverige,	 undantaget	 1980-talets	
expansion	av	svenskt	inrikesflyg.	En	sådan	utveckling	innebär	på	sikt	att	frekvensen	av	
resor	 och	 möten	 stagnerar	 och	 avtar	 och	 hämmar	 den	 ekonomiska	 utvecklingen	 i	
regionen	och	landet.	(Johansson,	et	al.,	1996)		
	
Samtidigt	 har	 svensk	 transportsektor	 dominerats	 av	 bilismen,	 med	 stor	 inverkan	 på	
samhällets	 utveckling.	 Växande	 medvetenhet	 om	 bilismens	 miljöpåverkan	 har	
aktualiserat	 förnyade	 ställningstaganden	 inom	 transportsektorn	 och	 i.o.m.	
introduktionen	 av	 både	 inrikesflyg	 och	 snabbtåg	 slåss	 andra	 transportalternativ	 för	
större	marknadsandelar	i	Sverige	(Hultén,	1991).	Järnvägen,	som	vid	dess	tillkomst	var	
den	 stora	 samhällsomdanaren	men	 successivt	 förlorade	 den	 rollen	mot	 bilen,	 har	 på	
nytt	vunnit	marknadsandelar	sedan	introduktionen	av	snabbtåg	på	1990-talet	(Brandt,	
2005:4).	Medan	personresandet	har	 ökat	med	20	%	 sedan	dess	har	 järnvägsresandet	
ökat	 med	 100	 %	 (Botniska	 korridoren,	 2014)	 och	 järnvägen	 är	 därmed	 ett	 viktigt	
verktyg	för	mobilitet	och	tillgänglighet;	för	såväl	person-	som	godstrafik.		
	
Den	första	tågförbindelsen	mellan	Norrland	och	Svealand	tillkom	1881	(Nordlund,	et	al.,	
2010:02).	 Därefter	 invigdes	 Norra	 stambanan	 1894	 och	 elektrifierades	 1939-1942.	
Inlandsbanan	 invigdes	 1937	 och	 för	 bara	 några	 år	 sedan,	 2010,	 invigdes	 den	 19	mil	
långa	 Botniabanan.	 Att	 infrastrukturinvesteringar	 innebär	 förändrade	 förutsättningar	
för	 samhällsutvecklingen	 har	 varit	 föremål	 för	 många	 studier	 (Stough	 et.	 al.,	 2002	 i	
Brandt,	 2005:4)	 och	 genom	 att	 förbinda	 pärlbandet	 av	 städer	 längs	 Norrlandskusten	
med	 järnväg	 förbättras	 både	 tillgängligheten	 och	 mobiliteten	 för	 stråkets	 gods-	 och	
persontrafik.	 Genom	 Botniabanan	 söks	 bättre	 konkurrenssituation	 för	 godstransport,	
större	integration	av	kompletterande	arbetsmarknader,	bättre	tillgänglighet	för	arbets-	
och	 utbildningspendling	 och	 ökade	 möjligheter	 för	 lång-	 och	 kortväga	 nöjesresor	
(Riksrevisionen,	2011:22).		
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1.1	Syfte	
Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	ge	en	översikt	av	planerade	och	faktiska	effekter	av	
Botniabanan	 mot	 ett	 nationellt	 sammanhang	 av	 svenska	 järnvägsinvesteringar	 och	
deras	 effekter.	 Utifrån	 detta	 är	 hoppningen	 att	 kunna	 kommentera	 Botniabanans	
effekter	på	regionens	utveckling	och,	mer	övergripande,	relatera	detta	till	framtiden	för	
svensk	 järnväg.	 På	 detta	 vis	 önskar	 författaren	 att	 bidra	 till	 den	 växande	 kunskapen	
kring	 Botniabanans	 och	 svenska	 järnvägssatsningars	 samhällseffekter.	 För	 att	 nå	
uppsatt	syfte	söker	studien	besvara	följande	tre	frågeställningar:		

1.2	Frågeställningar	
1. Vilka	 förväntade	 regionala,	 nationella	 och	 internationella	 effekter	 fanns	 för	

investering	i	Botniabanan.	
2. Vilka	effekter	har	projektet	fått	eller	kan	det	förväntas	få	och	är	det	lönsamt?	
3. Hur	svarar	effekterna	mot	de	av	andra	samtida	järnvägsinvesteringar	i	Sverige?		

1.3	Förtydliganden	
Studiens	tonvikt	ligger	på	Botniabanan,	utifrån	vilket	resonemangen	om	nationella	och	
internationella	 perspektiv	 utvecklas	 eller	 speglas	 emot.	 I	 den	 första	 frågeställningen	
grundläggs	en	 förståelse	 för	bedömningar	av	Botniabanans	betydelse.	Nästkommande	
frågeställning	behandlar	projektets	planerade	och	påvisade	effekter.	Slutligen	placeras	
Botniabanan	 in	 i	 ett	 nationellt	 sammanhang	 av	 andra	 investeringsprojekt	 i	
järnvägsinfrastruktur.		

1.4	Avgränsningar	
Denna	studie	syftar	till	att	lyfta	fram	regionala	perspektiv	kring	Botniabanans	effekter.	
Mer	 ingående	 analyser	 av	 lokala	 och	 kommunala	 perspektiv,	 t.ex.	 hur	 kommunal	
planering	 berörts	 av	 projektet,	 lämnas	 därmed	 utanför	 denna	 uppsats.	 Temat	 kan	
istället	bli	föremål	för	framtida	studier.		
	
Studier	 av	 järnvägssystem	 kan	 behandla	 persontransport,	 godstransport	 eller	 båda	
delar.	Denna	 studien	 fokuserar	på	 järnväg	med	hänseende	 till	 persontransporter,	 och	
därmed	lämnas	aspekter	som	hör	till	godstransport	utanför	denna	studie.	

2	BAKGRUND	
I	följande	avsnitt	(2.1)	görs	först	en	översiktlig	presentation	av	Botniabanan.	Där	berörs	
Botniabanans	 syfte,	 dragning	 och	 stationsorter.	 I	 avsnitt	 2.2	 beskrivs	 internationella	
visioner	med	projektet,	 specifikt	den	s.k.	Botniska	korridoren	som	berör	Botniabanan	
på	 ett	 speciellt	 sätt.	 I	 avsnitt	 2.3	 behandlas	 två	 historiska	 aspekter	 av	 projektet	
Botniabanan.	Först	behandlas	en	kort	historik	om	 järnvägsdragning	mellan	Norra	och	
Mellersta	Sverige.	Sedan	beskrivs	också	i	korthet	den	politiska-	och	planeringsmässiga	
processen	som	ledde	fram	till	godkännandet	av	Botniabanan.	Slutligen,	i	det	statistiska	
avsnittet	 2.4,	 behandlas	 kommunernas	 förutsättningar	 utifrån	 kommunernas	
befolkningsutveckling	och	åldersstruktur	och	länens	matchningsgrad.	
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2.1	Projekt	Botniabanan	
1997	 fattade	 Sveriges	 riksdag	 beslut	 om	 att	 finansiera	 Botniabanan.	 Det	 blev	 ett	 av	
Sveriges	största	 infrastrukturprojekt	och	har	kostat	16	mdkr.	Syftet	med	banan,	enligt	
Riksrevisionen	 (2011:22)	 var	 tredelat;	 (a)	 att	 skapa	 förutsättningar	 för	 långväga	
persontrafik	 mellan	 Norrlandskusten	 och	 Mälardalen	 (och	 vidare),	 (b)	 att	 skapa	
förutsättningar	 för	 dagpendling	 mellan	 kuststäderna	 och	 därmed	 knyta	 samman	
arbetsmarknader,	öka	näringslivets	konkurrenskraft	och	öka	tillgängligheten	till	högre	
utbildning	och	(c)	att	förbättra	förutsättningarna	för	godstransporter	mellan	norra	och	
södra	 Sverige	 inkl.	 fördubblad	 godskapacitet	 mellan	 Umeå-Sundsvall	 och	 minskad	
störningskänslighet.		
	
Botniabanan	 förbinder	 Umeå	 –	 Robertsfors	 –	 Nordmaling	 –	 Örnsköldsvik	 –	 Husum	 -
Västeraspby	(strax	norr	om	Kramfors)	med	varandra	och	länkar	ihop	med	Ådalsbanan	
vidare	söderut	mellan	Kramfors	–	Härnösand	–	Timrå	-	Sundsvall.	Trafikverket	utreder	
även	 förutsättningarna	 för	 en	 nordlig	 förlängning	 av	 banan	 (Umeå	 –	 Robertsfors	 –	
Skellefteå	–	Byske	–	Piteå	–	Luleå)	under	namnet	Norrbotniabanan.		
	
I	 området	 där	 Botniabanans	 anlades	 har	 det	 traditionellt	 inte	 satsats	 på	 järnväg	 och	
Botniabanan	har	inneburit	flera	nya	stationsorter.	Umeå	och	Örnsköldsvik	var	tidigare	
förbundna	 via	 Stambanan,	 men	 i	 övrigt	 tillkom	 helt	 nya	 stationsorter.	 För	 såväl	
befintliga	 som	 nya	 stationsorter	 har	 den	 nya	 järnvägen	 inneburit	 en	 mer	 direkt	
förbindelse	utmed	kusten.		
	
Botniabanan	 uppges,	 enligt	 Botniabanan	 AB,	 vara	 ett	 samhällsbyggnads-projekt	 som	
verkar	 för	 god	 miljö	 och	 långsiktig	 hållbarhet	 med	 fyra	 ändamål:	 regionförstoring,	
stärkt	 transportinfrastruktur,	näringslivsutveckling	och	stärkt	bebyggelsestruktur.	Det	
ska	ske	genom	att	binda	samman	regioner	och	skapa	nya	 förutsättningar	 för	pendling	
och	rörelse	i	områden	där	sådant	tidigare	var	begränsad	(Nordlund,	et	al.,	2010:02).		
	
28	augusti	2010	 invigdes	Botniabanan	 (Västeraspby-Umeå).	Den	sträcker	sig	över	 två	
län,	fyra	kommuner	och	har	stationer	i	sex	tätorter	(se	tabell	1).		
	

Tabell	1	Botniabanans	stationsorter,	kommuner	och	län	

Län	 Kommuner	 Stationsorter	

Västernorrland	 Kramfors	 Nyland	
	 Örnsköldsvik	 Örnsköldsvik	N/S	
	 	 Husum	
Västerbotten	 Nordmaling	 Nordmaling	
	 Umeå	 Hörnefors	
	 	 Umeå	Ö/C	

	

2.2	Den	botniska	korridoren	och	internationella	visioner	
Botniabanan	 utgör	 inte	 bara	 en	 länk	 mellan	 norra	 och	 mellersta	 Sverige,	 utan	 i	 ett	
internationellt	 perspektiv	 utgör	 den	 också	 en	 del	 av	 den	 s.k.	Botniska	 korridoren	 (se	
karta	3).	Det	är	benämningen	på	en	 länk	 i	det	europeiska	godstransportsystemet	som	
ska	binda	samman	det	europeiska	järnvägsnätet	med	det	framväxande	nätet	i	Ryssland	
och	 kring	 Barents	 hav.	 En	 av	 fem	 utpekade	 transnationella	 axlar	 (North	 East	 West	
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Freight	Corridor	[NEW]	i	Northern	Axis)	går	igenom	Haparanda	och	förbinder	Narvik	i	
Norge	med	den	Transsibiriska	järnvägen.	(Nordlund,	et	al.,	2010:02)		
	
Botniabanan	 utgör	 således	 en	 del	 av	 denna	 korridor	 som	 på	 svensk	 sida	 består	 av	
Bergslagens	 godsstråk,	 Ådalsbanan,	 Botniabanan,	 Norrbotniabanan	 och	
Haparandabanan	 samt	 Norra	 Stambanan	 och	 Stambanan	 genom	 Övre	 Norrland.	
Projektet	den	Botniska	Korridoren	finansieras	av	EU:s	Mål	2	och	har	i	uppdrag	att	med	
arbeta	 för	 satsningar	 i	 korridoren	 och	 höja	 dess	 prioritet	 i	 EU:s	 TEN-T	 program.	
(Nordlund,	 et	 al.,	 2010:02)	 Förhoppningarna	 om	 stora	 godsvolymer	 på	 Botniabanan	
från	 nordvästra	 Ryssland	 problematiseras	 dock,	 även	 om	 Norrbotniabanan	 byggs,	 av	
bristfälliga	tågförbindelser	mellan	Finland	och	Ryssland.	(SOU	1996:95,	u.d.)		
	
I	karta	3	kan	utläsas	att	Botniabanan	är	en	länk	i	ett	större	järnvägsnät.	Den	visionära	
Botniska	 Korridoren	 (inkl.	 Botniabanan)	 skapar	 förbindelser	 på	 olika	 skalor;	 den	 (a)	
länkar	samman	pärlbandet	av	städer	längs	Norrlandskusten	med	varandra	och	avlastar	
den	 inlandsgående	 stambanan,	 (b)	 länkar	 samman	 norra	 och	 mellersta	 Sverige	 (c)	
länkar	 samman	 Northern	 Axis	 och	 Nordiska	 Triangeln	 (Oslo-Köpenhamn-Stockholm)	
och	(d)	den	länkar	samman	Sveriges	nordliga	ostkust	med	Norges	stamnät	och	Finlands	
västkust.		
	

						 	
Figur	1	Botniska	Korridoren	&	Northern	Axis.	Källa:	Botniska	korridoren	(2010).	



	5	

2.3	Historik	
Allt	nytt	påverkas	i	någon	mån	av	sin	kontext	och	historia.	Den	historiska	kontexten	för	
Botniabanan	 är	 betydelsefull	 för	 att	 belysa	 projektets	 regionalhistoriska	 och	
transportpolitiska	 kontext	 och	 betydelse.	 Även	 den	 planeringsmässiga-	 och	 politiska	
processen	 är	 av	 intresse	 sedan	 den	 har	 format	 Botniabanans	 syfte,	 utformning	 etc.	
Nedan	beskrivs	i	korthet	båda	dessa	aspekter.		

2.3.1	Idén	om	en	ostkustbana	
Idén	med	en	kustnära	järnväg	igenom	Norrland	är	långt	ifrån	ny,	utan	väcktes	redan	på	
1910-talet	 som	 en	 förlängning	 av	 Ostkustbanan.	 På	 1980-talet	 engagerades	
länsstyrelserna	i	Norrland	att	utreda	behovet	av	en	Botniabana,	vilket	resulterade	i	flera	
utredningar	 av	 konsulten	 Stellan	 Lundberg.	 Huvudargumenten	 riktade	 sig	 mot	
regionförstoring,	 sammanknytning	 av	 norrlandskustens	 tätorter	 och	 stambanans	
undermålighet.	 Ett	 samarbete	med	 forskare	 vid	Umeå	Universitet	 arbetades	 fram	och	
resulterade	 i	 att	 argumenten	 byggdes	 på.	 1989	 bildades	 Botniabanegruppen	 av	
representanter	 från	 kommuner	 och	 näringsliv	 i	 Västerbotten	 och	 Västernorrland.	 De	
genomförde	en	idéstudie	som	analyserade	behov	och	trafikunderlag	och	uttryckte	både	
efterfrågan	för	person-	och	godstrafik	och	samhällsekonomisk	lönsamhet	för	projektet.	
(Brandt,	2005:4)		

2.3.2	Från	utredning	till	invigning	
Banverket	(1991),	vilkas	roll	det	var	att	bedöma	den	samhällsekonomiska	lönsamheten	
och	 om	 projektet	 passade	 in	 i	 stomnätsplanen,	 bedömde	 att	 projektet	 kunde	 vara	
lönsamt	 men	 att	 det	 var	 ekonomisk	 omöjligt	 att	 inkludera	 den	 i	 stomnätsplanen.	
Däremot	 ansågs	 projektet	 ha	 så	 stor	 samhällsekonomisk	 betydelse	 att	 det	 borde	
inkluderas	 i	 den	 påföljande	 planeringsperioden	 1994-2003.	 Finansieringen	 krävde	
riksdagsbeslut	 och	 två	 offentliga	 utredningar	 var	 avgörande	 i	 processen	 fram	 till	
beslutet.	(Brandt,	2005:4)		
	
Utredningen	om	Botniabanans	samhällsekonomiska	konsekvenser,	företagsekonomiska	
förutsättningar	och	omfattningen	av	godstrafik	mellan	Örnsköldsvik	och	Husum	(SOU	
1996:95)	påvisade	sämre	samhällsekonomisk	lönsamhet	än	tidigare	utredningar.	Detta	
möttes	 av	 metodkritik	 från	 Botniabanegruppen,	 vilket	 Banverket	 instämde	 i	
(Andersson,	 2004).	 Enligt	 Andersson	 (2004)	motiverades	 Banverkets	 kritik	 av	 att	 de	
nya	 metoderna	 indirekt	 underkände	 Banverkets	 egna.	 Regeringen	 tillsatte	 en	
förhandlingsman	 för	 att	 undersöka	 finansieringsmöjligheterna	 och	 möjligheten	 till	
samfinansiering	med	lokala	och	regionala	aktörer.	Argumentationens	fokus	förflyttades	
då	 till	 regional	utveckling	och	miljö	 (Brandt,	2005:4)	vilket	var	 i	 linje	med	KomKom:s	
transportpolitiska	 mål	 (SoU	 1997:35)	 och	 fokuset	 för	 debatten	 hamnade	 på	
regionalpolitik	 istället	 för	 trafikpolitik.	Frågorna	var	viktiga	 för	centerpartiet	och	 flera	
utredningar	 hade	 presenterats	 för	 regerings	 regionalpolitiska	 proposition	 så	
fokusskiftet	 passade	 väl	 in	 på	 den	 politiska	 dagordningen.	 Det	 sågs	 som	 ett	 utmärkt	
projekt	 för	miljön	och	den	regionala	utvecklingen	(omän	 inte	 för	samhällsekonomiska	
lönsamheten)	och	ett	avtal	för	medfinansiering	slöts	1997.	(Brandt,	2005:4)		
	
Banverket	(1991:3)	fortsatte	och	fördjupade	planeringen	genom	att	utreda	järnvägens	
alternativa	dragningar	med	dess	miljöeffekter.	Sträckan	Umeå-Nordmaling	bestod	t.ex.	
av	 26	 alternativ,	 men	 efter	 järnvägsutredningen	 kvarstod	 fyra.	 Efter	 remisser,	
utställning	 och	 inkomna	 synpunkter	 beslutades	 det	 slutgiltiga	 korridoralternativet.	
Regeringen	 godkände	 förslaget	 och	 en	 järnvägsplan	 med	 tillhörande	
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miljökonsekvensbeskrivning	 (MKB)	 upprättades.	 Den	 nya	 planen	 blev	 föremål	 för	
remisser,	 utställning	 och	 inkomna	 synpunkter	 och	 godkändes	 efter	 utförda	
revideringar.	Sakägare	underrättades	och	efter	överklaganstiden	kunde	marklösen	och	
byggstart	ske.	(Brandt,	2005:4)		
	
En	central	stridsfråga	var	frågan	om	en	östlig	eller	västlig	ingång	till	Umeå.	Banverket,	
länsstyrelsen	och	kommunen	förordade	östra	alternativet	för	kortare	restid	samt	bästa	
funktion,	 samhällsnytta	 och	 miljökonsekvenser.	 Dessvärre	 passerade	 dragningen	
genom	Umeälvens	delta	och	en	unik	fågellokal	utpekad	till	Natura	2000-område	skulle	
påverkas.	Regering	behövde	pröva	alternativen	och	 ta	hänsyn	 till	 om	åtgärden	var	av	
väsentligt	 allmänintresse	 eller	 inte.	 Stödd	 av	 EU-kommissionen	 gavs	 tillstånd	 till	 den	
förordade	östliga	dragningen	gentemot	att	 förlorade	miljövärden	skulle	kompenseras.	
Sveriges	 Ornitologiska	 Förening	 och	 Svenska	 Naturskyddsföreningen	 överklagade	
beslutet	som	enligt	dem	inte	saknade	alternativ,	var	utan	väsentligt	allmänintresse	och	
inte	skulle	kompenseras	tillräckligt.	Ärendet	togs	upp	i	miljödomstolen	som	inte	ansåg	
sig	kunna	ändra	ett	regeringsbeslut	och	godkände	dragningen.	(Brandt,	2005:4)		

2.4	Kommunala	förutsättningar	
Norrlands	 befolkningskoncentration	 ökar	 i	 östlig	 riktning	 mot	 kusten	 där	 flertalet	
större	städer	finns.	Det	norrländska	inlandet	utmanas	generellt,	omän	med	variation,	av	
befolkningsminskning	och	dess	inverkan	på	samhällsutvecklingen.		
	
Sedan	denna	studie	fokuserar	på	persontransporter	och	Botniabanan	är	ett	redskap	för	
transporter	 är	befolkningsunderlaget	 en	grundläggande	 förutsättning.	 I	 befolkningstal	
är	Umeå	kommun	störst,	därefter	i	fallande	ordning	Örnsköldsviks	kommun,	Kramfors	
kommun	 och	 Nordmalings	 kommun.	 I	 figur	 5	 (se	 bilagor)	 illustreras	
befolkningsutvecklingen	 i	 dessa	 fyra	 kommuner	 mellan	 1968-2014.	 Endast	 Umeå	
kommun	 har	 haft	 en	 stadig	 befolkningstillväxt	 över	 åren,	 omvänt	 har	 Kramfors	
kommuns	 invånarantal	 sjunkit	 stadigt	 över	 samma	 tid.	 Befolkningen	 i	 Nordmalings	
kommun,	som	med	sina	ca	7	000	invånare	är	den	minsta	av	de	fyra	kommunerna,	var	
länge	stabil	på	ca	8	000	invånare	men	har	sjunkit	med	1	000	invånare	sedan	slutet	på	
90-talet.	I	Örnsköldsvik	kommun	sjönk	befolkningen	starkt	under	90-talet	men	trenden	
bröts	sedan	00-talet	och	befolkningsantalet	har	börjat	växa.	(SCB,	2016A)		
	
Även	åldersstrukturen	är	av	 intresse	eftersom	ålder	påverkar	mobilitet.	Medelåldern	i	
Sverige	har	ökat	och	generellt	sett	lever	kvinnor	längre	än	män.	En	åldrande	befolkning	
får	mångfasetterade	samhällspåverkan;	bl.a.	på	mobilitet.	Vid	pensionsålder	 förändras	
mobiliteten;	mobilitet	 förblir	 hög,	men	 arbetsresor	 inte	 längre	 görs	 (Brandt,	 2005:4).	
Öppenheten	 för	 att	 använda	 nya	 transportslag	 i	 kommunerna	 är	 större	 bland	 unga,	
något	 som	 påverkas	 av	 individuella	 värden	 och	 övertygelser	 samt	 oron	 för	 miljön	
(Nordlund	 &	 Westin,	 2013).	 I	 samtliga	 undersökta	 kommuner	 är	 medelåldern	 på	
kvinnor	högre	än	män	(vilket	är	naturligt	sedan	kvinnor	generellt	sett	lever	längre)	men	
det	 finns	 ändå	 variation	 mellan	 kommunerna.	 Den	 yngsta	 befolkningen	 bor	 i	 Umeå	
kommun	som	har	 en	 stor	 andel	 studenter	och	den	 största	befolkningen.	Den	därefter	
yngsta	befolkningen	bor	i	Örnsköldsvik	kommun	som	har	den	näst	största	befolkningen.	
En	tendens	kan	här	ses	till	yngre	befolkning	i	de	kommunerna	med	större	städer.	Även	
takten	 på	 ökningarna	 av	 medelåldern	 skiljer	 sig	 åt	 mellan	 Umeå	 och	 Örnsköldsviks	
kommuner	(där	det	har	ökat	långsammare)	och	Kramfors	och	Nordmalings	kommuner	
(där	det	har	ökat	snabbare).	(SCB,	2016B)		
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Befolkningspyramiderna	(se	figur	6-9)	illustrerar	den	nuvarande	befolkningsstrukturen	
i	 kommunerna	 och	 förtydligar	 de	 tidigare	 nämnda	 tendenserna.	 I	 Umeå	 kommun	 är	
invånarantalet	i	åldrarna	20-24	och	25-29	särskilt	högt.	Örnsköldsviks	kommun	har	en	
jämnare	 befolkningspyramid	 med	 flest	 invånare	 mellan	 åldrarna	 49-69	 år,	 men	
skillnaden	 mot	 de	 yngre	 åldrarna	 är	 liten.	 I	 Kramfors	 kommun	 och	 Nordmalings	
kommun	är	befolkningspyramiderna	ungefärligt	likformade	med	en	stor	andel	invånare	
mellan	 60-69	 år.	 Pyramiderna	 har	 omvända	 tendensen	 från	 Umeå	 kommun	 som	 har	
många	unga	 invånare.	Viss	puckeltendens	kan	dock	 ses	på	pyramiderna	 för	Kramfors	
och	Nordmalings	kommun	även	 i	unga	åldrar,	varav	 för	Kramfors	något	senare	än	 för	
Nordmaling.	(SCB,	2016A)		

Matchningsgraden	 mäter	 hur	 stor	 andel	 av	 arbetskraften	 med	 examen	 som	 har	 ett	
arbete	 inom	 det	 fältet	 de	 har	 utbildat	 sig	 i.	 Matchningsgraden	 är	 kvoten	 av	 antalet	
anställda	 med	 matchning	 dividerat	 med	 totala	 antalet	 anställda	 med	 eller	 utan	
matchning.	Gällande	matchningsgraden	mäts	 statistiken	 istället	 länsvis	 (jmf	bilaga	17-
18	och	tabell	1),	vilket	i	detta	fall	försvårar	och	problematiserar	långtgående	analyser.	I	
Västernorrlands	län	(som	inkluderar	Kramfors	och	Örnsköldsvik)	är	matchningsgraden	
sämre	både	totalt	och	för	båda	könen.	Skillnaden	mellan	matchningsgraden	för	kvinnor	
i	Västernorrlands	län	och	Västerbotten	är	dock	minimal.	Skillnaden	kommer	istället	från	
matchningsgraden	för	den	manliga	befolkningen,	där	skillnaden	är	mer	påtaglig.	Mäns	
matchning	på	arbetsmarknad	är	och	har	under	lång	tid	varit	bättre	i	Västerbottens	län	
än	Västernorrlands	län.	(SCB,	2016C)		

3	TIDIGARE	STUDIER	
Flera	 vetenskapliga	 studier	 har	 genomförts	 för	 att	 dels	 förutspå/bedöma	 nyttan,	
behovet	 och	 lönsamheten	 för	 projektet	 Botniabanan,	 dels	 bedöma	 olika	 aspekter	 av	
besluts-	och	planeringsprocessen.	Följande	översikt	syftar	därför	till	att	placera	studien	
in	i	sitt	specifika	teoretiska	sammanhang,	låta	tidigare	fynd	utgöra	ett	tolkningsverktyg	
och	illustrera	variationen	av	bedömningar	av	lönsamheten,	problemen	och	nyttan	med	
projektet	Botniabanan.		

3.1	Regioner	och	regionförstoring	
Centralt	 för	 beslutet	 att	 bygga	 Botniabanan	 var	 en	 önskan	 om	 regionförstoring;	 en	
funktionell	integrering	av	flera	städer	och	dess	omgivning.	Det	motiverar	en	genomgång	
av	den	teoretiska	grunden	för	detta	utifrån	tidigare	forskning.		
	
I	det	vetenskapliga	studiet	sågs	regionen	länge	som	en	container,	ett	resultat	av	kluster-
/agglomerationsfördelar,	men	sedan	Fordismens	kris	på	70-	och	80-talet	har	synen	på	
den	förändrats.	Regionen	har	istället	kommit	att	förstås	som	något	fundamentalt	viktigt	
för	ekonomins	utveckling	och	som	en	nyckelfaktor	för	nya	produktionssätt,	men	det	är	
inte	 främst	 regionens	 storlek	 utan	 dess	 komplementaritet	 som	 är	 av	 vikt.	 Geografisk	
koncentration	 av	 komplementära	 kompetenser/kunskapsbaser	 är	 gynnsamt	 p.g.a.	 att	
det	 ger	 immateriella	 externaliteter	 och	 överspillningseffekter	 (något	 som	heterogena,	
dvs.	icke-komplementära,	kompetenser	inte	ger).	(Eriksson	&	Lindgren,	2011)		
	
Regionförstoring	innebär	i	sin	ursprungliga	betydelse	att	flera	arbetsmarknadsregioner,	
s.k.	LA-regioner,	slås	ihop.		Det	mäts	i	de	interkommunala	pendlingsströmmarna	och	ett	
utökat	 samarbete	 mellan	 städer	 kan	 öka	 konkurrenskraften	 mot	 omvärlden	 och	
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underlätta	 utvecklingen	 mot	 allt	 större	 specialisering	 och	 flexibilitet	 på	
arbetsmarknader.	I	den	mån	matchningsprocessen	på	arbetsmarknader	kan	underlättas	
av	regionförstoring	medverkar	den	till	ekonomisk	tillväxt.	Därför	betonas	också	vikten	
av	arbetsmarknadernas	komplementaritet.	Regionförstoring	har	också	setts	tillta	i	goda	
ekonomiska	tider	vilket	innebär	att	sambandet	mellan	regionförstoring	och	ekonomisk	
tillväxt	 troligen	 är	 en	 kombination	 av	 orsak	 och	 verkan.	 Alternativet	 till	
regionförstoring	är	ansamling	av	arbete	och	arbetskraft	i	större	städer	som	inte	kräver	
flyttningar	 för	 att	 möjliggöra	 matchning	 på	 arbetsmarknaden.	 Det	 förutsätter	 en	
villighet	 att	 flytta	 in	 till	 städerna,	men	 studier	 har	 visat	 att	människors	 flyttbeteende	
domineras	av	andra	motiv	än	att	byta	jobb.	Då	återstår	regionförstoring	som	strategi	för	
att	 underlätta	 matchning	 av	 utbud	 och	 efterfrågan	 på	 arbetsmarknaden.	 (Brandt,	
2005:4)	
	
Regionförstoring	kan	också	ses	som	en	strategi	att	förbättra	en	regions	och	dess	städers	
konkurrensposition.	 I	 en	 tid	 då	 andra	 regioner	 funktionellt	 förstoras	 och	 dess	 städer	
integreras	kan	regionförstoring	t.o.m.	vara	en	nödvändig	strategi	för	att	ens	behålla	sin	
konkurrensposition.	 (Johansson,	 et	 al.,	 1996)	 Under	 1980-talet	 uppmärksammades	
betydelsen	av	städers	och	stadsregioners	konkurrens	i	Europa	och	Nordamerika.	Sedan	
dess	 har	 betydelsen	 av	 kreativitet	 och	 tillgången	 på	 talanger	 betonats	 inom	 regional	
planering	och	politik,	även	i	Sverige,	och	argument	från	bl.a.	Florida	(2002)	och	Jacobs	
(2005)	 har	 fått	 stor	 uppmärksamhet	 från	 politiker,	 konsulter	 och	 akademiker.	 En	 av	
huvudfårorna	inom	forskningen	om	regional	utveckling	har	riktat	uppmärksamhet	mot	
attraherande	av	talanger	och	den	kreativa	klassen	genom	bl.a.	en	attraktiv	boendemiljö,	
tillgång	 till	 hushållsservice	 och	 en	 vital	 stadskärna	 (Eriksson,	 et	 al.,	 2014).	 En	 del	 av	
denna	 argumentation	 för	 att	 ge	 stadsregionen	 befolkningsattraherande	 fördelar	 är	
förbättrad	 tillgänglighet	och	 regionförstoring,	 som	 i	 fallet	Botniabanan.	 (Johansson,	 et	
al.,	1996)		

3.1.1	Regional	utveckling	genom	Botniabanan	
1996	 undersökte	 Johansson,	 et	 al.	 förutsättningarna	 för	 regional	 utveckling,	
korridoreffekter	 och	 person-	 och	 godstransport	 på	 Botniabanan	 och	 söderut	 till	
Stockholm.	De		såg	potential	i	investeringen	till	att	skapa	större	integration	och	mindre	
störningskänslighet	 mellan	 delregionernas	 ekonomier	 och	 arbetsmarknader.	
Framgångsrik	 tågtrafik	 skulle	 också	 kunna	 innebära	 en	 successiv	 omlokalisering	 av	
boende	 och	 arbetsplatser	 från	mindre	 orter	 på	 sträckan	 till	 huvudstationsorter,	 men	
sträckan	Umeå-Örnsköldsvik	skulle	hamna	utanför	de	kritiska	intervallen	för	marginell	
ökning	av	den	kortväga	resefrekvensen.	Bland	de	längre	resorna	skulle	enbart	Sundsvall	
–	 Umeå	 hamna	 innanför	 det	 kritiska	 intervallet.	 De	 drog	 slutsatserna	 att	 betydande	
korridorseffekter	inte	kan	förväntas	annat	än	i	ett	långt	tidsperspektiv.	Skälen	till	det	är	
främst	långa	avstånd	och	små	andelar	kontaktintensiva	näringar	(förutom	i	Umeå)	vilka	
bäst	 drar	 nytta	 av	 förbättrade	 förhållanden.	 De	 menar	 att	 de	 stadsregionerna	 där	
tillväxt	 och	 omvandling	 bör	 undersökas	 är	 främst	 Umeå-,	 Sundsvall-	 och	
Gävleregionerna.	(Johansson,	et	al.,	1996)		

När	Brandt	 (2005:4)	 senare	 studerade	 förväntningarna	på	 regional	 utveckling	utifrån	
förändringen	 av	 fastighetspriser	 kunde	 ingen	 påverkan	 från	 Botniabanan	 påvisas,	
däremot	en	viss	positiv	utveckling	av	folkmängd	och	näringsliv	på	stationsorter.		
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3.1.2	Planeringsprocessen	för	Botniabanan	
Besluten	om	Botniabanan	togs	på	en	nationell	arena,	men	för	att	maximera	nyttan	och	
vinsten	 med	 projektet	 krävs	 samverkan	 med	 de	 direktberörda	 kommunerna	 som	
järnvägen	 går	 igenom.	 Planeringsperspektiven	 på	 Botniabanan	 i	 kommunerna	 som	
Botniabanan	 och	 Ådalsbanan	 genomkorsar	 är	 viktiga.	 Nordlund	 et	 al.	 (2010:02)	
undersökte	de	lokala	diskurserna	bland	planerare	och	politiker	i	intervjuform	och	fann	
tre	 grupperingar	 med	 liknande	 perspektiv.	 Botniabanan	 var	 inte	 allmänt	 känd	 i	
Sundsvall,	 Timrå	 och	 Härnösands	 kommuner.	 Fokus	 låg	 snarare	 på	 Ådalsbanan	 och	
kommunerna	 samarbetade	 för	 att	 få	 både	 Ådalsbanan	 och	 Ostkustbanan	 upprustad	
resp.	 uppgraderad.	 Kramfors,	 Örnsköldsviks	 och	 Nordmalings	 kommuner	 blickade	
däremot	norrut	med	tilltro	till	 förbättrade	arbetsmarknadsmöjligheter	och,	 i	viss	mån,	
för	 att	 marknadsföra	 attraktiva	 boendemiljöer.	 Fokus	 i	 Umeå	 kommun	 låg	 under	
byggtiden	på	förseningar	pga.	överklaganden	och	överklaganden	av	berörda	fågeldelta.	
Umeå	 kommun	 som	 såg	 sig	 som	ett	 storstadsalternativ	 i	Norr	 sågs	 också	möjligheter	
med	Botniabanan.	Främst	till	att	bidra	till	att	Umeå	skulle	bli	ett	logistikcentra	i	Norra	
Sverige.	(Nordlund,	et	al.,	2010:02)		

Befolknings-	 och	 sysselsättningsstrukturen	 för	 de	 kommuner	 som	 Botniabanan	
genomskär	 undersöktes	 av	 Nordlund	 et	 al.	 (2010:02).	 Deras	 jämförelse	 av	
kommunernas	befolkningsstruktur	visade	att	endast	Sundsvall	och	Umeå	hade	haft	en	
konstant	 befolkningsutveckling	 över	 längre	 tid.	 Den	 största	 befolkningsutvecklingen,	
flest	invånare	per	km2	och	den	yngsta	befolkningen	fanns	i	Umeå.	Medan	minst	invånare	
per	 km2	 fanns	 i	Nordmaling	 och	befolkningen	 var	 äldst	 i	 Kramfors.	 Vid	 jämförelse	 av	
sysselsättningsstrukturen	 fann	 de	 att	 Örnsköldsvik	 hade	 högst	 andel	 sysselsatta	 i	
arbetsför	 ålder,	 högst	 andel	 förvärvsarbetande	 inom	 näringslivet	 och	 lägst	 andel	
pendling	 över	 kommungränsen.	 Högst	 andel	 eftergymnasial	 utbildning	 fanns	 i	 Umeå,	
medan	högst	andel	gymnasial	utbildning	fanns	i	Kramfors	och	högst	andel	förgymnasial	
utbildning	 fanns	 i	 Nordmaling.	 Andelen	 öppet	 arbetslösa	 var	 störst	 i	 Kramfors.	
(Nordlund,	et	al.,	2010:02)		
	
Den	 åttaåriga	 beslutsprocessen	 bakom	 Botniabanan,	 från	 regionalt	 initiativ	 1989	 till	
nationell	 överenskommelse	 1997,	 involverade	 regionala	 intressegrupper.	 När	
Andersson	 (2004)	 studerade	 processen,	 aktörerna	 och	 argumentationen	 fann	 att	
argumentationen	från	början	utgick	ifrån	en	enbart	samhällsekonomisk	diskussion.	När	
inte	 nationalekonomiska	 argument	 räckte	 till	 så	 inkluderades	 regionalekonomiska	
argument	 och	 till	 slut	 även	miljömässiga	 argument	 innan	 en	 överenskommelse	 slöts.		
Den	 främsta	 förutsättningen	 för	 aktörernas	 framgång	 var	 ett	 gynnsamt	 institutionellt	
klimat	på	flera	nivåer,	men	även	andra	faktorer	var	viktiga;	såsom	uthålligheten	hos	de	
regionala	 aktörerna	 att	 hålla	 kustjärnvägen	 på	 dagordningen	 trots	 förändringar	 i	 det	
politiska	klimatet	och	motgångar	under	processen.	(Andersson,	2004)		
	
När	 stora	 samhällsprojekt	 som	 Botniabanan	 ska	 planeras	 uppkommer	många	 viktiga	
frågeställningar.	Håkansson,	 et	 al.	 (2001)	 har	 studerat	 hur	 risk-	 och	 sårbarhetsfrågor	
hanterats	 i	 Botniabanans	 beslutsprocess.	 I	 de	 ursprungliga	 planerna	 förväntades	
omfattade	passagerartrafik,	men	inte	tung	och	omfattande	godstrafik	som	senare	kom	
att	 väntas.	 Förändrat	 fokus	 över	 tid	 påverkar	 de	 grundläggande	 faktorerna	 	 för	
projektet	 och	 har	 därmed	 inverkan	 på	 övergripande	 ställningstagande	 såsom	 t.ex.	
banans	 dragning.	 Eftersom	 risk-	 och	 sårbarhetsaspekterna	 beaktades	 huvudsakligen	
efter	 att	 korridorvalet	 var	 gjort	 förpassades	 de	 aspekterna	 till	 lägre	 systemnivåerna	
såsom	detaljplanering	och	systemval.	(Håkansson,	et	al.,	2001)		
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3.2	Tillgänglighet	&	utvecklingskorridorer	
Den	 moderna	 ekonomin	 är,	 på	 trots	 av	 tele-	 och	 internetkommunikation,	 alltmer	
beroende	av	personmöten.	Det	motiverar	fortlöpande	investeringar	i	infrastruktur	och	
investeringar	 i	 höghastighetståg	 kan	 inordnas	 i	 två	 typer;	 flygersättande	 eller	
regionförstorande.	 Flygersättande	 höghastighetståg	 innebär	 att	 tåglänken	 ersätter	
flygtrafik,	 medan	 regionförstorande	 höghastighetståg	 innebär	 att	 tåglänken	 istället	
binder	 samman	 städer	 med	 utvecklingskraft	 och	 närhet	 i	 nätverk.	 Integreringen	 av	
städer	 genom	 högfartståg	 och	 motorväg	 skapar	 s.k.	 korridorer	 vars	 ekonomiska	
utveckling	kan	gynnas	av	den	ökade	 interna	tillgängligheten	och	de	goda	villkoren	 för	
personkontakter.	 Därmed	 ges	 förutsättningar	 för	 potentiella	 synergieffekter	 som	 kan	
stimulera	 ökad	 bosättning	 av	 välutbildad	 arbetskraft,	 expansion	 av	
kunskapsorienterade	 aktiviteter	 inom	 näringsliv	 och	 offentlig	 verksamhet,	 växande	
inkomst	per	invånare	och	förnyelse	av	stadskärnor.	(Johansson,	et	al.,	1996)	
	
Städernas	sammanknytning	omvandlar	dem	alltså,	med	tid,	till	en	utvidgad	funktionell	
region	 vars	 resintensitet	 och	 arbets-	 och	 tjänstemarknader	 förmeras	 språngartat.	 En	
funktionell	 region	 avser	 kommuner	 som	 har	 en	 gemensam	 marknad	 både	 för	
arbetskraft	och	hushålls-	och	företagstjänster.	Förbättrade	förutsättningar	för	resor	och	
möten	utefter	korridorer	automatiserar	inte	en	sådan	utveckling.	För	att	uppnå	önskade	
effekter	 krävs	 (a)	 kompletterande	 investeringar	 i	 regionens	 tillgänglighet,	 (b)	 att	 de	
ökade	 potentialen	 följs	 av	 ökad	 interaktion	 och	 (c)	 att	 potentiella	 synergieffekter	
identifieras	 och	 utnyttjas.	 Yttersta	 begränsningarna	 för	 samspelet	 är	 antalet	 (a)	
pendlande	 hushåll	 och	 arbetsplatser	 och	 (b)	 företag	 som	 köper	 och	 säljer	 varor	med	
varandra.	(Johansson,	et	al.,	1996)		

3.3	Avståndsfriktion	&	resbeslut	
Ekonomisk	förnyelse	och	resgenerering	i	en	region	har	ett	nära	samband.	Resvolymer	
har	 setts	 öka	 tillsammans	 med	 regional	 tillväxt	 och	 ökat	 antal	 nyetableringar.	
Tillgänglighet	 är	 en	 förutsättning	 för	 denna	 utveckling.	 Avsaknaden	 av	 tillgänglighet	
leder	 till	 sjunkande	 konkurrenskraft,	 sänkta	 reallöner	 och	 försämrade	 levnadsvillkor.	
Därför	bör	resans	 friktion	minimeras,	men	det	är	slutligen	resans	motiv	som	kommer	
avgöras	vilken	effekt	förbättrad	tillgänglighet	får	på	resmönstret.	Snabbtågsregioner	får	
flera	 resande,	 men	 möjligheterna	 behöver	 tas	 till	 vara	 på	 för	 att	 ge	 de	
samhällsekonomiska	vinster	som	söks.	(Johansson,	et	al.,	1996)	
	
Resbeslut	är	också	 föremål	 för	 inlåsningsmekanismer,	 t.ex.	så	 innebär	 investering	 i	en	
bil	 att	 ett	 hushålls	 benägenhet	 att	 använda	 kollektivtrafik	 avtar	 inom	 en	 viss	
tidshorisont.	 Detta	 ger	 en	 anpassningströghet,	 dvs.	 att	 benägenheten	 av	 byta	
transportsätt	är	liten	intill	dess	att	bilen	bör	bytas	ut,	och	hysteresiseffekten,	dvs.	invant	
bilanvändande	avtar	först	vid	genomgripande	förbättringar	av	alternativet.	(Johansson,	
et	al.,	1996)		
	
Resbeslut	 (i	 form	av	 frekvens,	destination,	 färdmedel,	 tidpunkt	och	 färdväg)	anpassas	
inom	relativt	korta	tidshorisonter.	Arbetsutbud,	bostads-,	arbetsplats-	och	biltillgången	
utgör	 strukturella	 rörlighetsbeslut	 som	 förändras	 över	 längre	 tid.	 Slutligen,	 och	 med	
längst	 tidshorisont,	 anpassas	 den	 regionala	 strukturen	 dvs.	 lokaliseringen	 av	 bl.a.	
arbetsplatser	och	bostäder.	Dessa	 förändringar	 sker	över	olika	 tidshorisonter	och	gör	
att	det	kan	krävas	10-25	år	innan	den	regionala	strukturen	har	har	nått	en	ny	jämvikt	
och	kan	utvärderas	grundligt.	(Johansson,	et	al.,	1996)		
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3.3.1	Resbeslut	på	Botniabanan	
För	avståndsfriktionen	finns	vissa	kritiska	intervall	då	utanförliggande	tidsförbättringar	
ger	avtagande	avkastning	i	resvolymer.	(Johansson,	et	al.,	1996)	Den	övre	smärtgränsen	
för	kortväga	resor	eller	dagspendling	är	omdiskuterad.	Vissa	forskare	menar	att	den	går	
vid	 20-40	 minuter,	 andra	 menar	 att	 den	 går	 vid	 40-60	 minuter	 dörr	 till	 dörr.	
(Riksrevisionen,	 2011:22)	 Vanligen	 uppskattas	 den	 övre	 smärtgränsen	 gå	 vid	 45	min	
transporttid	 (Johansson,	 et	 al.,	 1996)	 vilket	 har	 bekräftats	 i	 en	 studie	 i	 det	 aktuella	
undersökningsområdet.	Sandow	&	Westin	(2006:01)	fann	att	de	flesta	respondenterna	i	
det	 område	 som	 Botniabanan	 genomkorsar	 upplevde	 smärtgränsen	 gå	 vid	 40-45	
minuters	enkelresa.		
	
Förväntningarna	 på	 resandet	 i	 Botniabanans	 korridor	 under	 dess	 byggnadsfas	 visade	
att	benägenheten	att	 acceptera	pendling	var	 större	hos	de	 som	redan	 reser	kollektivt	
eller	 har	 långa	 arbetsresor	 och	 sannolikheten	 att	 välja	 tåg	 avtog	 med	 distansen	 till	
stationen.	 Störst	 tro	 på	 effekten	 för	 lättare	matchning	 på	 arbetsmarknaden	 och	 ökad	
potential	att	söka	högre	utbildning	fanns	i	Örnsköldsviks	kommun.	Studien	visade	också	
att	det	mest	betydelsefulla	färdmedelsattributet	var	resekostnaden,	vilket	betydde	mer	
än	den	annars	värdefulla	restiden.	(Brandt,	2005:4)		
	
1,5	 år	 efter	 trafikstarten	 på	 Botniabanan	 studerade	 Larsson	 (2013:1)	 tillgängligheten	
och	 inställning	 till	 Botniabanan.	Han	 fann	 en	 låg	 erfarenhet	 av	 att	 åka	 tåg	 i	 regionen,	
men	 fler	planerade	att	 åka	 i	 framtiden.	Förväntan	på	effekterna	 för	 arbetsmöjligheter	
och	arbetspendling	var	ljum	och	Botniabanan	skulle	troligen	inte	få	positiva	effekter	för	
de	 tillfrågade.	 Förhoppningarna	 var	 däremot	 höga	 på	 effekterna	 för	 regionens	
utveckling.	 1,5	 år	 efter	 trafikstart	 hade	 dessa	 inte	motsvarats,	men	 fortfarande	 fanns	
höga	 förväntningar	 på	 framtiden.	 Den	 yngsta	 åldersgruppen	 (20-29	 år)	 upplevde	 i	
högre	grad	att	deras	förväntningar	hade	infriats	än	äldre.	Larsson	(2013:1)	menade	att	
studien	 styrkte	 antagandet	 om	 att	 intentionerna	med	 regionförstoringen	 kommer	 att	
förankras	i	befolkningen,	om	än	det	kan	ta	tid.		

4	METODOLOGI	
Denna	studie	har	en	kvalitativ	ansats.	Syftet	är	att	beskriva	Botniabanans	planerade	och	
faktiska	 nytta	 och	 lönsamhet	 och	 relatera	 detta	 till	 andra	 svenska	
järnvägsinvesteringar.	Det	 innebär	en	deskriptiv	och	komparativ	studie	inom	ramarna	
för	 uppsatta	 frågeställningar.	 Litteraturstudium	 som	 primär	 forskningsstrategi	
motiveras	dels	 av	att	 flera	 tidigare	 studier	angränsar	denna	 (dvs.	 en	 stor	mängd	data	
finns	att	tillgå),	dels	att	både	planerna	för	och	utvärderingen	av	Botniabanan	finns	som	
officiella	dokument	från	statliga	myndigheter.	Detta	fokus	är	passande	för	att	samla	in	
nödvändig	typ	av	data	och	ändamålsenligt	besvara	uppsatta	frågeställningar.	Strategin	
har	även	kompletterats	med	deskriptiva	statistiska	sammanställningar	för	att	ge	en	mer	
komplett	förståelse	av	det	underlag	som	resultatet	presenteras	mot.		

4.1	Metod	
Denna	studie	har	grundats	 i	 litteraturstudium	av	befintlig	 forskningsteori	och	tidigare	
studier	 av	 Botniabanan	 och	 andra	 järnvägsprojekt	 i	 Sverige.	 Sökning	 av	 vetenskaplig	
litteratur	för	såväl	det	bredare	forskningsfältet	som	det	mer	specifika	fokusområdet	för	
denna	studie	har	gjorts	primärt	via	Umeå	Universitetsbiblioteks	 internetdatabas	samt	
transportforskningsenhetens	 (TRUM)	 hemsida.	 Flera	 källor	 har	 via	 referenser	 lett	
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sökandet	 vidare	 till	 nya	 källor,	 s.k.	 snöbollseffekten.	 Sökningen	 via	 Umeå	
universitetsbiblioteks	 internetdatabas	har	 gjorts	utifrån	 sökord	 inom	ett	 antal	 teman:	
Botniabanan,	Norrbotniabanan,	 järnväg	 (främst	 i	 Sverige),	 regionalteori,	 infrastruktur	
och	 ekonomisk	 geografi.	 Specifikt	 sökfokus	 har	 riktats	 planeringsdokument	 från	
Banverket	 och	 rapporter	 från	 TRUM.	 Insamlandet	 av	 vetenskaplig	 litteratur	 har	
informerats	 av	 författarens	 befintliga	 kunskapsbas	 i	 fältet;	 varav	 somliga	 källor	 inom	
planeringsteori	och	ekonomisk	geografi	inte	har	sökts	fram	utifrån	sökord.	
	
Kommunala	 förutsättningar	har	undersökts	via	kommun-	och	 länsaggregerad	statistik	
från	 statistiska	 centralbyrån,	 SCB.	 Presenterad	 statistik	 är	 framtagen	 av	 SCB,	 uppsökt	
via	deras	internetdatabas	och	bearbetad	för	kommunikativ	presentation.	Befolkningens	
mängd,	 ökning	 och	 ålder	 är	 sammanställt	 på	 kommunalnivå	 som	 en	 del	 av	
befolkningsstatistiken.	 Pendlingsstatistiken	 är	 aggregerad	 på	 kommunnivå	 i	 deras	
registerbaserade	 arbetsmarknadsundersökning	 (RAMS).	 Presentationen	 i	 figur	 3-4	
beskriver	 pendlingen	 relativt	 till	 befolkningsmängden	 samma	 år.	 Dvs.	 pendlingstal	
dividerat	 med	 befolkningsmängd	 utgör	 den	 interkommunala	 pendlingsgraden.	
Pendlingsgraden	 är	 också	 indelad	 efter	 riktning.	Matchningsgraden	 är	 aggregerad	 på	
länsnivå	 och	 sammanställd	 utifrån	 RAMS,	 yrkesregistret	 (YREG)	 och	 registret	 över	
befolkningens	utbildning	(UREG).		

4.2	Metoddiskussion	
Denscombe	 (2009)	 har	 argumenterat	 för	 fördelarna	 med	 forskning	 baserat	 på	
litteraturstudium	 utifrån	 kostnadseffektivitet,	 beständigheten	 i	 data	 och	 tillträdet	 till	
data.	 Skriftliga	 källor	 kan,	 beroende	 på	 dokumentens	 karaktär,	 tillgås	 för	 en	 forskare	
med	relativ	enkelhet	och	till	en	låg	kostnad.	Dokument	innehåller	ofta	mycket	data	och	
litteraturstudium	 är	 ett	 kostnadseffektivt	 sätt	 att	 samla	 in	 data,	 speciellt	 data	 i	 stor	
skala	 (t.ex.	 officiell	 statistik).	 Generellt	 är	 dokument	 också	 beständiga,	 möjliga	 att	
kontrollera	 av	 andra	 och	 tillgängliga	 för	 officiell	 granskning.	 (Denscombe,	 2009)	
Sammantaget	är	litteraturstudium	är	en	mycket	gynnsam	forskningsstrategi	när	sådant	
material	finns	att	tillgå.		
	
Denscombe	 (2009)	 har	 också	 framfört	 reservationer	 för	 nackdelar	 och	 risker	 med	
forskning	 baserat	 på	 dokument.	 Reservationerna	 behandlar	 källans	 trovärdighet	 och	
problematik	 med	 dels	 sekundära	 data,	 dels	 sociala	 konstruktioner.	 Beträffande	
informationsanvändningen	 ifrån	ett	dokument	krävs	gott	omdöme	hos	 forskaren	 som	
behöver	 bedöma	 källans	 trovärdighet.	 Den	 trovärdigheten	 bör	 ses	 utifrån	 källans	
auktoritet	 och	 metodiken	 bakom	 de	 ursprungliga	 uppgifterna	 som	 presenteras.	
Sekundär	data	innebär	ofta	att	användningen	skiljer	sig	ifrån	den	ursprungliga	studiens	
specifika	 syfte	 vilket	 motiverar	 försiktighet	 och	 metodiskt	 framfarande.	
Dokumentanvändning	problematiseras	vidare	av	att	dokument	riskerar	att	presentera	
källans	 tolkningar	 och	 verklighetsförståelse,	 snarare	 än	 verkligheten	 sådan	 den	 är.	
(Denscombe,	 2009)	 Fullständig	 objektivitet	 kan	 naturligtvis	 anklagas	 för	 att	 vara	 en	
illusorisk	 omöjlighet	 och	 resulterande	 subjektivitet	 kan	 vara	 både	 önskvärd	 och	
problematisk,	 men	 den	 kräver	 ett	 källkritiskt	 förhållningssätt	 hos	 forskaren	 för	 att	
parera	risken	att	presentera	ett	missvisande	eller	felaktigt	resultat.		
	
Ovan	 presenterades	 fördelar,	 nackdelar	 och	 risker	 med	 litteraturstudium	 och	 det	 är	
därmed	 motiverat	 att	 förtydliga	 forskarens	 ställningstagande	 inför	 det	 presenterade	
resultatet.	Under	litteraturstudiet	har	hänsyn	tagits	till	tillförlitligheten	hos	källorna	och	
tyngdpunkten	av	källmaterialet	ligger	på	vetenskapliga	studier	vid	svenska	universitet	
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samt	 officiella	 dokument	 och	 statistik	 av	 svenska	 kommuner	 och	 myndigheter.	
Statspublikationer	 och	 officiell	 statistik	 har	 blivit	 en	 attraktiv	 nyckelkälla	 för	
samhällsvetare	 i	 västvärlden	 eftersom	 de	 kan	 förefalla	 auktoritativa,	 objektiva	 och	
faktabaserade	(Denscombe,	2009).	I	vad	mån	den	bilden	stämmer	beror	naturligtvis	på	
den	 data	 som	 sådana	 dokument	 innehåller	 och	 de	 stridande	 bedömningar	 som	
presenteras	 gällande	 Botniabanans	 nyttor	 och	 lönsamhet	 förtydligar	 problematiken	
med	 alltför	 okritiskt	 förhållningssätt	 till	 dessa.	 Bedömningarna,	 som	 behandlas	 i	
resultatet,	går	isär	såväl	mellan	olika	statliga	myndigheter	som	mellan	olika	forskare.		
	
Innanför	 genomfört	 litteraturstudium	 har	 sekundärkällor	 använts,	 detta	 innebär	
tolkning	 i	 två	 led	 och	 är	 en	 osäkerhetsfaktor	 för	 såväl	 validitet	 som	 reliabilitet.	
Missuppfattningar	 kan	 lätt	 förekomma	 vid	 andra	 tolkningen	 och	 materialets	
trovärdighet	samt	författarens	källhantering	är	därför	av	stor	vikt.	(Denscombe,	2009)	I	
studien	 har	 sekundär-och	 primärkällor	 använts	 komplementärt	 och	 författaren	 har	
medveten	om	problematiken	sökt	undvika	dessa	fällor	genom	att	i	första	hand	gå	vidare	
till	 primärkällan	 eller	 i	 andra	 hand	 analysera	 argumentation	 utifrån	 sekundärkällor	 i	
sitt	 större	 sammanhang	 i	 studien.	 Progressionen	 i	 bearbetningen	 av	 insamlat	
datamaterial	utgått	ifrån	att	först	ge	en	överblick	av	befintlig	teori	och	tidigare	studier	
på	forskningsfältet.		
	
SCB	 är	 en	 statlig	 förvaltningsmyndighet	 med	 ansvar	 för	 att	 producera	 officiell	 och	
statlig	 statistik	 (SCB,	 2016D).	 Ansvaret	 att	 producera	 statistik	 till	 användning	 för	
forskning	 motiverar	 en	 inflytelserik,	 kritisk	 dialog	 gentemot	 forskningen.	 Statistiken	
från	SCB	används	inom	en	vid	variation	av	studier	och	är	ständigt	föremål	för	kritik	och	
granskning	(för	exempel	inom	närliggande	forskning	se	bl.a.	Nordlund	&	Westin,	2013;	
Nordlund,	et	al.,	2010:02).	Det	finns	därmed	skäl	att	placera	tillit	till	denna	omformande	
process	 där	många	mer	 kunniga	 är	 författaren	 själv	 stadigt	 kommer	med	 nya	 inspel.	
Sammantaget	talar	detta	för	hög	reliabilitet	(mätningens	tillförlitlighet)	och	validitet	(i	
vad	mån	och	med	vilken	precision	en	mätning	reflekterar	verkligheten)	av	använd	data.		
	
Gällande	 statistiken	 är	 matchningsgraden,	 pga.	 aggregeringsnivån,	 den	 statistik	 där	
störst	möjlighet	 för	 feltolkning	 eller	 över/underskattning	 finns	 och	 analysen	 av	 detta	
material	gjorts	med	försiktigt.		

5	RESULTAT	
Botniabanan	 står	 relativt	 unik	 i	 sin	 svenska	 kontext	 sedan	 det	 är	 en	 mycket	 färsk	
järnväg	och	en	helt	ny	dragning	i	områden	där	järnväg	tidigare	inte	funnits.	Detta	är	en	
kritisk	skillnad	för	läsaren	att	vara	medveten	om	inför	resultatet,	speciellt	inför	avsnitt	
5.2.	 I	 avsnitt	 5.1	 beskrivs	 först	 Botniabanans	 nytta	 och	 lönsamhet	 från	 förstudie	 till	
statlig	utvärdering	och	därefter	 förändringar	 i	 interkommunal	pendling	 före	och	efter	
Botniabanan.	 I	 avsnitt	5.2	beskrivs	andra	 järnvägsinvesteringar	 i	 Sverige.	 Järnvägarna	
som	 Botniabanan	 jämförs	 med	 handlar	 om	 upprustning	 och/eller	 uppgradering	 av	
befintlig	järnväg	i	områden	där	järnväg	tidigare	har	funnits,	ofta	under	längre	tid.	Nedan	
beskrivs	 åtta	 järnvägar	 i	 Sverige	 och	 studier	 som	 har	 behandlat	 dem.	 Järnvägarna	 är	
Västkustbanan,	 Mälarbanan,	 Sveadalsbanan,	 Kustpilen,	 Kustbanan,	 Ostkustbanan,	
Mittbanan	och	Ådalsbanan	inkl.	studier	som	har	avhandlat	deras	påvisbara	effekter.		
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5.1	Botniabanan		

5.1.5	Lönsamhet	och	samhällseffekter	i	tvära	kast	
I	Banverkets	 (1991:3)	 förstudie	av	Botniabanan	presenterades	mycket	hög	 lönsamhet	
för	 projektet.	 Nettonuvärdeskvoten	 (dvs.	 vinsten	 per	 investerad	 krona)	 beräknades	
med	och	utan	snabbtåg	och	jämfördes	med	nyinvesteringar	i	Stambanan.	Botniabanans	
nettonuvärdeskvot	 visade	 0.98	 utan	 snabbtåg	 och	 1.10	 med	 snabbtåg	 jämfört	 med	
Stambanans	-0.54.	Det	innebär	att	för	varje	investerad	krona	skulle	vinsten	bli	0.98	kr	
utan	snabbtåg,	1.10	kr	med	snabbtåg	jämfört	med	-0.54	om	investeringen	istället	skulle	
göras	på	Stambanan.	Därmed,	och	som	tidigare	nämnt,	rekommenderades	projektet	att	
tas	med	i	Banverkets	nästa	planeringsomgång.	Stambanealternativet	visade	sig	däremot	
vara	samhällsekonomiskt	oförsvarbart	och	sakna	potential	 till	väsentlig	 förbättring	av	
Övre	 Norrlands	 trafikförsörjning.	 Genom	 sårbarhetsanalys	 bedömdes	 förstudiens	
slutsatser	 stabila	 även	 vid	 +/-	 20	 %	 i	 byggnadskostnader	 eller	 +/-	 30	 %	 i	
resandeunderlaget	 och	 mindre	 känsliga	 för	 variationer	 i	 godstrafiksunderlaget.	
(Banverket,	1991:3)		
	
Banverkets	(2001:001)	beslutsgrundande	samhällsekonomiska	kalkyl	 för	Botniabanan	
beräknades	 (enl.	 1997	 års	 prisnivå)	 med	 8.1	 mdkr	 i	 investeringskostnader	 exkl.	 1.5	
mdkr	 för	 nyinvesteringar	 i	 Ådalsbanan	 och	 0.1	 mdkr	 för	 nyinvesteringar	 i	
industrispåret	 i	 Husum.	 Nyttan	 beräknades	 uppgå	 till	 21	 mdkr	 vilket	 gav	
nettonuvärdeskvot	på	0.54.	Ifall	sysselsättningseffekter	under	byggtiden	skulle	adderas	
steg	kvoten	till	cirka	0.83.	Kvoten	är	hög	relativt	andra	järnvägsinvesteringar	i	Sverige	
men	 likväl	 klart	 lägre	 än	 den	 tidigare	 beräkningen.	 Säkerhetsmarginalerna	 för	
lönsamheten	bedömdes	dock	vara	stora	nog	att	även	tåla	kostnadshöjningar	och	behålla	
lönsamhet.	 En	 översikt	 av	 den	 ekonomiska	 nyttan	 visar	 att	majoriteten,	 52	%,	 skulle	
härledas	 från	 tidsvinster	 i	persontrafik,	21	%	 från	 trafikekonomi	 för	godstrafik,	16	%	
från	trafikekonomi	persontrafik,	6	%	från	miljö	och	2	%	från	övriga	poster	(se	figur	1).	
(Banverket,	1991:3)		
	
Ytterligare	 kostnader	 och	 nyttor	 stod	 att	 finna	 för	 projektet,	 men	 togs	 inte	 med	 i	
kalkylen.	Nyttor	som	tillkom	samhället	generellt	men	 inte	 individen	 lämnades	utanför	
analysen	 och	 metoder	 för	 att	 bedöma	 effekterna	 på	 långsiktig	 hållbarhet	 uppgavs	
saknas.	 Bland	 kostnader	 nämndes	 enbart	 kostnaderna	 för	 intrång	 eller	 frigörande	 av	
mark,	medan	ytterligare	nyttor	radades	upp:	 (a)	Samhällets	ek.	vinst	av	att	en	person	
får	 arbete	 är	 större	 än	 individens	 vinst.	 Detta	 förklaras	 av	 och	 är	 beroende	 på	
samhällets	 skyddsnät	 i	 form	 av	 arbetslöshetsersättning	 och	 socialbidrag.	 Vinsten	
värderades	 till	 3	 mdkr	 för	 långsiktigt	 ökad	 sysselsättning	 och	 0.5	 mdkr	 för	 ökad	
sysselsättning	 under	 byggtiden.	 (b)	 Ökad	 tillgänglighet	 till	 utbildnings-	 och	
arbetspendling	 ger	 ökad	 andel	 högre	 utbildad	 arbetskraft.	 Effekterna	 var	 svåra	 att	
kvantifiera	 och	 ek.	 värdera,	 men	 tidigare	 undersökningar	 indikerar	 att	 förbättrad	
kompetensförsörjning	 ger	 förbättrad	 produktivitet	 för	 industrins	 produktivitet,	
förbättrad	 produktutveckling	 och	 effektivare	 och	 förbättrad	 marknadsföring.	 Grovt	
beräknat	bedömdes	dessa	effekter	vara	på	samma	nivå	som	sysselsättningseffekterna.	
(c)	 Samhällsekonomiska	 kalkylen	 värderade	 inte	 miljöaspekter,	 såsom	 minskning	 av	
emission,	utan	endast	miljökostnad/km	och	miljöavgifter	i	drivmedelspriser.	En	stor	del	
av	minskningen	 här	 osynliggjordes	 av	 att	 bilister	 själv	 betalar	 för	 sina	 utsläpp	 i	 stor	
utsträckning.	(d)	Botniabanan	skulle	innebära	minskade	behov	av	investeringar	i	annan	
transportinfrastruktur.	(e)	Långsiktig	hållbarhet	är	särskilt	relevant	för	norra	Sveriges	
långa	 avstånd	 och	 sårbara	 kommunikationssystem.	 Sårbarheten	 kommer	 ur	 låg	
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kapacitet	 och	 beroendet	 av	 det	 enda	 huvudstråket	 (f)	 Konsumenters	 ökade	
miljömedvetenhet	 driver	 minskad	 efterfrågan	 på	 produkter/tjänster	 där	
miljöanpassade	transportalternativ	saknas.	(g)	Om	tillverkningsindustrins	produktion	i	
norra	 Sverige	 försämras	 med	 1	 %,	 till	 följd	 av	 t.ex.	 kapacitetsproblem	 eller	
kostnadsökningar	i	transportsystemet,	skulle	kapitalkostnaden	bli	dubbla	Botniabanan.	
(Banverket,	1991:3)		
	

	
Figur	2	Botniabanans	beräknade	samhällsnyttor.	Källa:	Banverket	(2001:001)	visualiserat	av	författaren.		

5.1.6	Botniabanan	i	statlig	utvärdering	
I	 jämförelse	 till	 Banverkets	 samhällsekonomiska	 kalkyl	 som	 visade	 9.6	 mdkr	 i	
anläggningskostnader	 så	 redovisade	 den	 statliga	 utredningen	 (SOU	 1996:95)	 en	
anläggningskostnad	 på	 10.1	 mdkr.	 Förutom	 de	 kompletterande	 investeringar	 som	
Banverket	 redovisade	 inkluderades	 även	 åtgärder	 på	 stationsorter	 och	 ett	
anslutningsspår	till	Söderman	–	Kilafors.		
	
Som	 tidigare	 nämnt	 var	 Botniabanan	 ett	 av	 Sveriges	 största	 infrastrukturprojekt	 och	
krävde	både	riksdagsbeslut	och	speciell	finansiering	för	byggande.	Riksrevisionen	(RiR)	
granskade	 därför	 statens	 kostnader	 och	 projektet	 Botniabanans	 ändamålsuppfyllelse.	
Riksrevisionen	 (2011:22)	 slog	 fast	 att	 ändamålet	 inte	 uppfylldes,	 att	 beslutsunderlag	
inte	 varit	 rättvisande,	 att	 planeringen	 saknat	 systemperspektiv	 och	 att	 informationen	
fortfarande	var	bristfällig.		
	
Godstransporterna	 var	 färre	 pga.	 kapacitetsbrister.	 Det	 medförde	 behov	 av	
följdinvesteringar	 som	 delvis	 genomförts	 men	 på	 otillräcklig	 nivå.	 Omkringliggande	
banor	 tillförde	 extra	 begränsningar	 på	 godstrafiken	 genom	 branta	 backar	 och	 sämre	
bärighet.	 Restiderna	 bedömdes	 inte	 kunna	 nås	 med	 varken	 snabb-	 eller	 regionaltåg.	
Sträckan	 Umeå	 –	 Stockholm	 tar	 6.5h	 istället	 för	 de	 beräknades	 5h	 och	 även	 för	
regionaltågen	sågs	en	stor	diskrepans	mellan	de	förväntade	och	de	faktiska	restiderna.		
(Riksrevisionen,	2011:22)		
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Beslutsunderlaget	 uppgavs	 bygga	 på	 ”så	 många	 tåg	 att	 det	 inte	 vore	 praktiskt	
orealiserbart”	 (Riksrevisionen,	 2011:22,	 10).	 Anmärkningsvärda	 underskattningar	 av	
restiden,	oberoende	av	förändrade	förutsättningar,	uppges:	>30	min	mellan	Stockholm-
Umeå	och	>35	min	mellan	Sundsvall-Umeå.	Till	det	kommer	fördyrningar	av	projektet	
och	 att	 nödvändiga	 upprustningar	 på	 anslutande	 nät	 utlämnades	 resulterande	 i	 en	
kostnadsökning	 med	 140	 %	 av	 beslutsunderlagets	 bedömning.	 (Riksrevisionen,	
2011:22)		
	
Projektet	Botniabanan	är	beroende	av	omkringliggande	banor,	men	såväl	 samordning	
mellan	 Banverkets	 olika	 kompletterande	 projekt	 som	 den	 ekonomiska	 planeringen	
uppges	 ha	 varit	 undermålig.	 Ett	 sådant	 systemperspektiv	 uppges	 också	 ha	 saknats	 i	
riksdag	och	resulterat	i	en	passiv	styrning	från	regeringen.	(Riksrevisionen,	2011:22)		
	
Det	 är	 Banverkets/Trafikverkets	 uppdrag	 att	 ge	 information	 till	 regeringen	 om	
pågående	och	avslutade	 investeringar	och	regeringens	uppdrag	att	ge	 information	om	
projektet	Botniabanan	och	dess	framskridande	till	riksdagen.	Riksrevisionen	(2011:22)	
menar	 att	 bådas	 delgivning	 av	 information	 har	 varit	 bristfällig.	 Detta	 visar	 sig	 i	
Trafikverkets	efterkalkyl	på	Botniabanan	som	också	den	innehåller	informationsbrister.	
Regeringens	projektinriktade	information	till	riksdagen	saknar	 information	om	att	det	
beslutsgrundande	 trafikupplägget	 inte	 kommer	 kunna	 nås	 inom	 nära	 framtid.	
(Riksrevisionen,	2011:22)		

5.1.7	Interkommunal	pendling	
Till	 skillnad	 från	 den	 varierande	 befolkningsutvecklingen	 så	 är	 trenden	 för	
pendlingsstatistiken	 i	 absoluta	 tal	 ökande	 både	 för	 in-	 och	 utpendling	 i	 de	 fyra	
kommunerna.	Undantaget	är	Nordmalings	kommun	där	det	är	främst	utpendlingen	som	
har	ökat	över	tid	(nästan	dubblerats).	År	2012	bröts	den	ökade	trenden	för	inpendling	i	
kommunen	 och	 är	 tillbaka	 på	 samma	 nivå	 som	 på	 90-talet	 (dock	 med	 mindre	
befolkning).	 Det	 är	 också	 i	 Nordmalings	 kommun	 som	 skillnaden	 mellan	 in-	 och	
utpendling	 är	 störst;	 klart	 fler	 pendlar	 ut	 ur	 kommunen	 än	 som	 pendlar	 in.	 (SCB,	
2016E)		
	
Som	tidigare	nämnt	finns	flera	underliggande	befolkningsförändringar,	vilket	motiverar	
att	se	över	utvecklingen	också	i	relativa	tal	som	presenterat	nedan	(se	figur	3.4).	I	figur	
3	går	att	utläsa	att	andelen	 förvärvsarbetande	utpendlare	över	 tid	stabilt	har	 legat	på	
särskilt	 låga	nivåer	 i	Umeås	 och	Örnsköldsviks	 kommun.	Utpendlingen	 från	Kramfors	
kommun	 är	 något	 större,	 men	 har	 legat	 stabilt	 kring	 7	 %	 de	 senaste	 10	 åren.	
Nordmalings	 kommun,	 däremot,	 har	 en	 hög	 andel	 utpendlare	 och	 utpendlingen	 har	
vuxit	 från	 10,8	 %	 år	 1993	 till	 18,7%	 år	 2014.	 Figur	 3	 antyder	 också	 att	 den	 höga	
andelen	utpendling	 från	kommunen	är	en	trend	som	sträcker	sig	 längre	tillbaka	än	år	
1993,	 men	 det	 är	 inte	 den	 aspekten	 som	 är	 av	 intresse	 här	 utan	 utveckling	 från	
Botniabanans	 invigning	år	2010.	Statistiken	påvisar	att	utpendlingen	 från	Nordmaling	
har	ökat	sedan	Botniabanans	invigning,	omän	orsakerna	till	denna	utveckling	inte	kan	
urskiljas.		
	
Vidare	 i	 figur	4	kan	andelen	 förvärvsarbetande	 inpendlare	av	kommunernas	 invånare	
utläsas.	 Inpendlingen	har	ökat	 i	 samtliga	kommuner	sedan	1993,	men	 i	olika	 takt	och	
med	utgångspunkt.	 Inpendlingen	 till	 Örnsköldsviks	 kommun	har	 varit	 särskilt	 låg.	 En	
ökning	kan	ses	både	i	Örnsköldsviks	och	Umeås	kommun,	men	den	går	långsammare	än	
för	 Kramfors	 och	 Nordmalings	 kommun.	 Sedan	 introduktionen	 av	 Botniabanan	 2010	
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har	 både	 inpendlingen	 legat	 stabilt	 för	 både	 Örnsköldsviks	 och	 Umeås	 kommun.	 I	
Nordmaling	ökade	inpendlingen	med	1	%	över	två	år,	men	sjönk	sedan	tillbaka	till	strax	
under	 utgångspunkten	 vilket	 innebar	 ett	 brott	 i	 trenden	 av	 ökande	 inpendling	 sedan	
2000-talets	början.	 I	Kramfors	kommun	har	pendlingen	fortsatt	öka,	sakta	men	säkert	
(från	6,5	år	2010	till	7,0	år	2014).		

	

Figur	3	Andelen	förvärvsarbetande	utpendlare	av	kommuninvånare	1993-2014.	Källa:	SCB	(2016b,	2016d)	

	
	

	Figur	4	Andelen	förvärvsarbetande	utpendlare	av	kommuninvånare	1993-2014.	Källa:	SCB	(2016b,		2016d)	

Sammantaget	visar	figur	3	och	4	att	pendlingen	har	ökat	i	regionen	de	senaste	20	åren.	
Även	sedan	Botniabanans	invigning	2010	har	pendlingen	ökat.	Vilken	roll	Botniabanan	
har	spelat	i	denna	utveckling	kräver	en	mer	ingående	studie	av	pendlingsströmmar	och	
valen	av	transportmedel.	I	absoluta	tal	har	Umeå	kommun	i	särklass	flest	invånare	och	
det	 förklarar	 att	 kommunen	 också	 har	 den	 högsta	 in-	 och	 utpendlingen.	 En	 annan	
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skillnad	 från	 de	 andra	 kommunerna	 är	 att	 inpendlingen	 till	 kommunen	 är	 större	 än	
utpendlingen,	medan	i	samtliga	andra	kommuner	är	det	omvända	sant.	Umeå	fungerar	
med	 sin	 stora	 befolkning,	 bredare	 arbetsmarknad	 och	 olika	 samhällsfunktioner	
(universitet,	 sjukhus	 etc.)	 som	 en	 nod	 för	 arbetsmarknad,	 kollektivtrafik.	 I	
Örnsköldsviks	 kommun	 har	 utpendlingen	 vuxit	 i	 förhållande	 till	 inpendlingen	 sedan	
2003.	 I	Kramfors	kommun	sågs	samma	trend	från	1999-2013	men	2014	 jämnades	 in-	
och	utpendling	ut.	(SCB,	2016E)		

5.2	Järnvägar	i	Sverige	
Studier	 av	 effekter	 vid	 introduktion	 av	 regionala	 snabbtåg	 visar	 att	 avgörande	 för	
tågtrafikens	 marknadsandelar	 är	 korta	 restider,	 hög	 turtäthet	 och	 rimligt	 pris.	
Attraktiviteten	 och	 resefrekvensen	 ökas	 ytterligare	 av	 att	 tågen	 kan	 erbjuda	 mjuka	
utbudsfaktorer	 såsom	 god	 service,	 hög	 komfort	 och	 modern	 design.	 Värderingarna	
skiljer	sig	dock	åt	beroende	på	resärenden	och	socioekonomisk	status.	(Nordlund,	et	al.,	
2010:02;	Larsson,	2013:1)		

5.2.2	Västkustbanan	
Västkustbanan	 mellan	 Göteborg-Lund	 invigdes	 1886,	 upprustades	 till	 dubbelspårig	
nästan	 100	 år	 senare	 och	 är	 ett	 TransTEN-T-stråk	 (Trans	 European	 Transport	
Network).	Det	är	en	del	av	den	nordiska	triangeln	(Köpenhamn-Stockholm-Oslo)	vilket	
innebär	att	stråket	är	internationellt	viktigt	och	prioriterat	för	att	binda	samman	Oslo-
Stockholm-Köpenhamn	(Nordlund	&	Westin,	2013).		
	
En	 upprustning	 av	 banan	 innebar	 att	 flera	 orter	mellan	 Landskrona	 och	 Helsingborg	
fick	 stationer.	 Jonsson	 (2007)	 undersökte	 förändringar	 i	 de	 nya	 stationsorternas	
attraktivitet	 som	 bostadsorter.	 Studien	 använde	 förändringar	 i	 fastighetspriser,	 men	
kunde	 inte	 påvisa	 någon	 skillnad	 förutom	 för	 en	 liten	 ort,	 Rydebäck,	 där	 en	 ökad	
prisökningstakt	inom	2	km	från	stationen	kunde	noteras.		

5.2.3	Svealandsbanan	&	Mälarbanan	
Svealandsbanan	 (Södertälje-Eskilstuna-Valskog)	 och	 Mälarbanan	 (Stockholm-Hovsta-
Frövi	[norr	om	Örebro])	sträcker	sig	runt	Mälaren	och	förbinder	Mälardalsområdet	via	
järnväg.	 Den	 till	 största	 delen	 enkelspåriga	 Mälarbanan	 tog	 trafik	 redan	 1867	 men	
enkelspårets	låga	kapacitet	krävde	kapacitetshöjande	åtgärder,	som	kom	på	1980-talet	i	
form	 av	 långa	 dubbelspåriga	 sträckor	 och	 nya	 linjedragningar.	 (Nordlund	 &	 Westin,	
2013)	Sveadalsbanan	invigdes	1997	och	banans	första	10	år	har	studerats	av	Fröjdh	&	
Lindfeldt	 (2008,	 i	 Nordlund,	 et	 al.,	 2010:02).	 Svealandsbanan	 fungerade	 bäst	 vid	 små	
ingångsförseningar	 och	 restid	 mellan	 bostad	 och	 arbetsplats	 på	 under	 60	 minuter.	
Åtgärderna	på	Sveadalsbanan	innebar	att	tågresandet	 initialt	ökade	kraftigt,	minskade	
några	 år	 och	 sedan	 fortsatte	 att	 öka.	 Minskningen	 förklarades	 av	 återkommande	
förseningar,	 loktåg	 som	 ersatte	 X2000,	 sjunkande	 bensinpriser	 och	 sjunkande	
ekonomisk	 aktivitet	 i	 samhällen	 och	 strax	 efter	 studien	 kompletterades	 banan	 med	
dubbel-	och	mötesspår	 i	vissa	stråk	samt	en	del	andra	kapacitetshöjande	åtgärder	 för	
att	minska	förseningar	och	öka	turtätheten.	(Nordlund,	et	al.,	2010:02)		
	
Resandet	 på	 den	 gamla	 Eskilstunabanan	 var	 lågt	 och	många	 tvivlade	 på	 prognoserna	
om	 resgenereringen	 som	 den	 nya	 banan	 skulle	 driva	 fram,	 men	 prognoserna	
underskattade	hur	många	regionala	och	interregionala	resor	som	skapades.	Till	följd	av	
Svealandsbanan	la	länstrafiken	om	busslinjerna	för	att	komplettera	matartrafiken	som	
direkt	 fick	 tre	 gånger	 fler	 resenärer	 än	 busstrafiken.	 Pendlingen	 mellan	 Eskilstuna	
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kommun	och	Stockholms	län	har	dubblerats	sedan	invigningen,	en	ökning	främst	i	östlig	
resriktning	 dvs.	 mot	 Stockholm.	 I	 kommunerna	 längs	 järnvägen	 har	 tågets	
marknadsandelar	 ökat	 och	 i	 Strängnäs	 noterades	 att	 hälften	 av	 de	 nyinflyttade	 som	
arbetade	 i	 Stockholms	 län	 använde	 banan.	 Sveadalsbanan	 har,	 med	 svenska	 mått,	
extraordinära	 förutsättningar	 för	 god	 trafikutveckling.	 Trängseleffekter	 på	 vägar,	
parkeringsproblem	i	innerstaden	och	höga	priser	på	småhus	och	bostadsrätter	hämmar	
Stockholms	 expansiva	 LA-region,	 men	 med	 Svealandsbanan	 skapas	 tillgänglighet	 för	
samhällen	 på	 längre	 avstånd	 än	 tidigare	 och	 arbetsmarknadsregionen	 kan	 växa.	
(Hansson,	2003:1)		

5.2.4	Kustpilen	&	Kustbanan	
Kustpilen	 (Malmö-Karlskrona)	 invigdes	 1992	 som	 resultat	 av	 att	 Blekinge	 Kustbana	
blev	 länsjärnväg.	 Innan	upprustningen	 tog	Länstrafiken	över	ansvaret	 för	 en	 tågtrafik	
med	 låg	standard,	eftersatta	underhåll,	omoderna	rälsbussar,	 låg	 turtäthet,	 lång	restid	
och	 flera	 byten.	 Resandet	 minskade	 över	 tid	 och	 järnvägen	 hotades	 av	 nedläggning.	
Länstrafiken	 stod	 mellan	 alternativen	 att	 utöka	 busstrafiken	 eller	 fortsätta	 med	
tågtrafiken.	(Hansson,	2003:1)		
	
Kustpilen	 och	 Kustbanan	 (Kristiansand-Karlskrona)	 är	 tillsammans	 130	 km	 lång	 och	
med	tätorter	längs	kusten	med	3	mils	avstånd	är	stråket	gynnsamt	för	pendlingstrafik.	
Kommunerna	 har	 200	 000	 invånare	 och	 järnvägsstationer	 ligger	 i	
befolkningskoncentrationerna;	 en	 station	 har	 tillkommit	 i	 Karlskrona	 nära	
Centrallasarettet	 och	närmre	befolkningstyngdpunkten.	 600	mnkr	 investerades	under	
upprustningsperioden	 i	 förbättrad	 service,	 fler	 turer	 och	 minskade	 restider	 genom	
minskat	antal	byten.	Kompletteringar	gjordes	också	runt	järnvägsstationerna	för	att	öka	
servicenivån.	 Prissubventioner	 och	 omfattande	 marknadsföring	 uppmärksammade	
förbättringarna	och	motiverade	en	tillströmning	av	resande.	(Hansson,	2003:1)		
	
Mellan	1992-1998	ökade	pendlingen	mellan	kommunerna	både	generellt	och	totalt	(14	
%).	Andelen	tågpendling	ökade	ännu	mer.	Det	totala	resandet	på	Kustbanan	ökade	från	
ca	 200	 000	 (år	 1991)	 till	 1	 250	 000	 resor	 (år	 2002).	 Första	 åren	 ökade	 resandet	
explosivt;	 1993	 uppgick	 resandet	 på	 Kustbanan	 till	 300	 %	 jämfört	 med	 1991.	
Tillströmningen	av	resande	var	så	stor	att	det	ledde	till	kapacitetsbrist	mellan	de	största	
pendlingsstationerna	 och	 kompletterande	 busstrafik	 fick	 sättas	 in	 (och	 extra	 under	
rusningstid).	62	%	av	resenärerna	är	under	35	år,	42	%	av	resenärerna	pendlar,	ca	30	%	
av	dessa	pendlar	för	studie	och	2/3	resor	görs	under	morgontimmarna	fram	till	k.	9	och	
mellan	kl.	15-19.	Hur	stor	del	av	reseökningen	som	är	nygenererade	resor	och	hur	stor	
del	 som	 är	 överflyttat	 från	 buss/bil	 framgår	 inte,	 men	 den	 stora	 totala	 ökningen	
indikerar	ökad	arbetspendling.	(Hansson,	2003:1)		
	
En	 studie	 av	 Fröjdh	 &	 Kottenhoff	 (2009;	 i	 Nordlund	 &	 Westin,	 2013)	 undersöktes	
resandet	 längs	 Blekinge	Kustbana	 före,	 under	 och	 efter	 elektrifieringen	 av	 järnvägen.	
Studien	 visade	 att	 resenärerna	 generellt	 var	 unga	 och	 välutbildade	 som	 pendlade	 till	
arbete	 eller	 utbildning.	 Resultatet	 av	 elektrifieringen	 var	 sänkta	 driftskostnader,	
positiva	miljöeffekter	och	en	resandeökning	mellan	25	och	50	%	för	långväga	resor	över	
100	km.		

5.2.5	Ostkustbanan,	Mittbanan	&	Ådalsbanan	
1937	invigdes	Ostkustbanan	mellan	Gävle	och	Härnösand.	Idag	sträcker	den	sig	400	km	
mellan	Stockholm	och	Sundsvall	och	är	en	Sveriges	mest	belastade	 järnvägar.	För	den	
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underdimensionerade	banan	finns	flera	planer	(bl.a.	Nya	Ostkustbanan)	på	upprustning	
genom	 dubbelspår,	 mötesstationer,	 ombyggande	 av	 stationer	 och	 mer	 direkta	
dragningar.	 Mittbanan	 är	 en	 358	 km	 och	 enkelspårig	 järnväg	 som	 sträcker	 ut	 sig	 på	
båda	sidor	av	Norra	stambanan,	mellan	Sundsvall-Ånge	och	Bräcke-Storlien-Trondheim.	
Det	 mellanliggande	 stråket	 har	 däremot	 dubbelspår	 och	 för	 bättre	 öst-västlig	
förbindelse	 krävs	 upprustning	 i	 Norge	 vilket	 finns	 inom	 planen	 för	 2014-2019.	
Samtidigt	 som	Botniabanan	 färdigställdes	 rustades	 den	 18	mil	 långa	 Ådalsbanan	 upp	
och	innebar	både	10	mil	ombyggd	järnväg,	3	mil	nya	bansträckor	och	nya	resecentrum	i	
Kramfors	 och	 Härnösand.	 Godstågstrafiken	 berör	 främst	 SCA	 Östrand	 och	 Söråkerns	
hamn.	På	den	kritiska	sträckan	mellan	Sundsvall	och	Härnösand,	där	Ådalsbanan	är	13	
km	längre	än	E4an	och	bara	tillåter	100	km/h,	skedde	upprustningar	men	dragningen	
innebär	 lång	 restid	 och	 därmed	 försämrad	 konkurrenssituation	 för	 järnvägen.	 I	
affärsplanen	 för	 den	 Nya	 Ostkustbanan	 har	 däremot	 en	 ny	 dragning	 förbi	 Timrå	
prioriterats	vilket	skulle	innebära	33	min	kortare	restid.	(Nordlund,	et	al.,	2010:02)		

6	DISKUSSION	&	SLUTSATSER	

6.1	Utvärdering	av	investeringen	i	Botniabanan	
Stads-	 och	 befolkningsgeografin	 längs	 Norrlandskusten	 inbjuder	 verkligen	 till	
järnvägsinvesteringar.	 Befolkningen	 är	 koncentrerad	 nära	 kusten	 och	 ansamlade	 i	
städer	vilket	gör	det	gynnsamt	för	järnvägensdragningar.	Dessutom	ligger	städerna	på	
ett	radband	längs	kusten	med	relativt	jämnt	mellanrum.	Avståndet	mellan	städerna	är	å	
ena	sidan	långt	nog	att	inte	vara	helt	anpassat	för	bil-	eller	busstrafik,	å	andra	sidan	så	
pass	 kort	 att	 flygtrafik	 är	 svårmotiverat.	 Instinktivt	 verkar	 förutsättningarna	 för	
framgångsrika	järnvägsdragningar	vara	mycket	goda	utifrån	befolkningsgeografin.	
	
Modeordet	 regionförstoring,	 som	 ligger	 i	 grunden	 för	 detta	 och	många	 andra	 nutida	
projekt,	har	 inte	anammats	 i	vetenskaplig	 teoribildning	och	är	 svår	att	utvärdera	dels	
utifrån	 avsaknaden	 av	 tydlig	 teoribildning,	 dels	 utifrån	projektets	 färskhet.	 Resultatet	
föreslår	ändå	att	regionförstoringseffekten	av	Botniabanan,	speciellt	med	hänseende	till	
integrationen	 av	 Örnsköldsviks-	 och	 Umeås	 arbetsmarknader,	 begränsas	 av	 för	 hög	
restid.		
	
Många	 bedömningar	 av	 lönsamheter	 och	 effekter	 har	 gjorts	 före,	 under	 och	 efter	
projektet	 Botniabanan	 blev	 till.	 Tidiga	 bedömningar	 argumenterar	 i	 olika	 riktningar;	
från	 Johansson,	 et	 al.,	 (1996)	 som	 motsätter	 sig	 flera	 av	 de	 tänkbart	 gynnsamma	
effekterna	med	projektet,	 till	Banverket	 (1991:3)	 som	påtalar	 stor	nytta	 för	projektet	
och	 hög	 avkastning	 på	 investeringen.	 Utvärderingarna	 visar	 att	 priset	 blev	 högre	 och	
nyttan	 mindre	 än	 väntat,	 samtidigt	 beror	 mycket	 på	 den	 fortsatta	 utvecklingen,	 i	
regionen	 och	 i	 de	makroregionala	 stråken	 som	 järnvägen	 är	 tänkt	 att	 förbindas	mot.	
Redan	i	förstudier	uttrycktes	denna	reservation,	omän	Riksrevisionen	(2011:22)	riktar	
kritik	mot	otydlighet	i	behövda	följdinvesteringar	för	att	bedömda	effekter	ska	uppnås.	
Naturligtvis	 talar	projektets	 storlek,	 antalet	 inblandade	aktörer	och	organisationernas	
storlek	 för	 att	 sådana	 felberäkningar	 och	 informationsglapp	 kan	 ske.	 Det	 är	 likväl	
uppseendeväckande	att	så	skilda	bedömningar	kan	göras	av	samma	projekt.		
		
Långsiktig	 uthållighet	 från	 regionala	 aktörer	 var	 av	 stor	 betydelsen	 för	 ett	 ja	 till	
Botniabanan,	 som	 beskrivet	 av	 Andersson	 (2004).	 På	 trots	 av	 att	 sämre	 lönsamhet	
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påvisades	 i	 senare	 utredningar	 så	 godkändes	 byggandet	 till	 slut.	 I	 ljuset	 av	
utvärderingar	 och	 bedömningar	 både	 före	 och	 efter	 projektet	 om	 dess	 nytta	 och	
lönsamhet	 kan	 det	 ifrågasättas	 om	 denna	 uthållighet	 var	 motiverad.	 Tidiga	
bedömningar	av	Botniabanan	har	påvisat	att	de	förväntade	resultaten	inte	nås	och	inte	
kommer	 nås	 förrän,	 möjligen,	 långt	 senare	 och	 för	 det	 krävs	 följdinvesteringar.	
Samtidigt	 kan	 argumentationen	 föras	 att	 lobbyingen	 bakom	 Botniabanan	 inte	 är	 av	
ondo	 sedan	 flera	 av	 de	 förväntade	nyttorna	 och	 värdena	 inte	 har	 kunnat	 kvantifieras	
ner	 till	 en	 nettonuvärdeskvot.	 De	 samhällsnyttor	 som	 exkluderades	 i	 Banverkets	
(2001:001)	 samhällsekonomiska	 kalkyl	 visar	 även	 att	 vid	 försök	 att	 kvantifiera	
lönsamheten	av	ett	projekt	uppkommer	den	klassiska	problematiken	kring	definitioner	
och	gränsdragningar.		

6.2	Kommentarer	på	statistiska	tendenser	
På	 den	 kommunal	 nivån	 återfinns	mycket	 varierande	 förutsättningar.	 Den	 statistiska	
sammanställningen	 samt	 tidigare	 studiers	 statistiska	 presentationer	 bekräftar	 detta	 i	
form	av	befolkningstal,	medelålder,	 åldersstruktur,	matchningsgrad	och	 storleken	och	
riktningen	på	 interkommunal	pendling.	Kommunala	variationer	återfinns	också,	enligt	
tidigare	studier,	i	den	kommunala	planeringens	framtidsperspektiv	(se	Nordlund,	et	al.,	
2010:02).	 Presenterad	 statistik	 visar	 att	 regionens	 kommuner	 går	 olika	 framtider	 till	
mötes,	omän	något	mer	sammankopplade.		
	
I	studien	har	ökad	interkommunal	pendling	påvisats	både	i	absoluta	tal	och	relativt	till	
kommunens	befolkningsstorlek.	En	sådan	effekt	är	ett	positivt	tecken	för	strategin	med	
regionförstoring	och	kan	rimligen	antas	ha	ett	förhållande	till	Botniabanans	byggande.	
Om	och	 i	 vad	mån	Botniabanan	 har	 en	 betydelse	 för	 denna	 ökning	 kan	 däremot	 inte	
urskiljas	utifrån	det	presenterade	resultatet.		
	
Den	ökade	andelen	pendling	kan	både	 sägas	 ifrågasätta	och	 styrka	Larssons	 (2013:1)	
påstående	 om	 att	 intentionerna	 med	 regionförstoring	 med	 tiden	 kommer	 att	
förverkligas.	 Dvs.	 det	 är	 en	 ökning	 det	 är	 tal	 om,	 men	 den	 går	 långsamt	 och	 är	 inte	
unison	över	kommunerna.	Johansson	et	al.	(1996)	argumenterade	för	Botniabanan	kan	
skapa	 en	 regional	 omstrukturering	med	ökat	 inflytande	och	befolkningstillväxt	 för	de	
större	orterna	Umeå	och	Örnsköldsvik.	Denna	studie	arbetar	primärt	med	kommunala	
statistik	 varken	 kan	 bekräfta	 eller	 vederlägga	 deras	 argumentation	 med	 kraft.	 På	
kommunal	nivå	har	främst	Umeå	den	positiva	utveckling	som	argumenteras	för.	Medan	
befolkningsstatistiken	 bekräftar	 en	 nedåtgående	 trend	 för	Nordmalings	 och	Kramfors	
kommuner	är	tendensen	oklar	för	Örnsköldsvik.		
	
Kommentarerna	på	både	Larssons	(2013:1)	och	Johansson	et	al.	(1996)s	teser	är	korta	
indikatorer.	Tydligare	kommenterar	är	att	göra	en	alltför	vidlyftig	tolkning	av	resultatet	
sedan	mängden	 och	 tidsspannet	 är	 otillräcklig	 för	 att	 utgöra	 en	 grund	 för	 att	 kritiskt	
kontrollera	teserna.		

6.3	Framtiden	för	järnväg	i	Sverige	
I	sektion	5.2	beskrivs	svenska	järnvägsprojekt	och	vetenskapliga	studier	som	berör	dess	
effekter.	 Utifrån	 studier	 av	 samtida	 järnvägsinvesteringar	 i	 Sverige	 kan	 inget	 enkelt	
samband	 framföras	 som	ett	 framgångsrecept.	Nyttorna	 av	projekten	 varierar	 från	 fall	
till	 fall	 och	 slutsatser	 försvåras	 ytterligare	 av	 mycket	 varierande	 förutsättningar	 för	
projekten	 samt	 studiernas	 varierande	metoder	 och	 syften.	 Det	 som	 framgår	 är	 vissa	
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generellt	 hållna	 faktorer	 som	 en	 ev.	 framgång/nytta/lönsamhet	 beror	 på	 och	
indikationer	om	att	det	finns	potential	för	samtida	etableringar	av	snabbtåg	i	Sverige.		
	
Botniabanan	 står	 relativt	unik	 i	 sin	 svenska	kontext	 genom	att	 vara	en	nybyggd	bana	
utan	historik.	Avsaknad	av	historisk	koppling	till	järnväg	i	regionen	gör	det	är	rimligt	att	
förvänta	 ett	motstånd	mot	 att	 övergå	 till	 ett	 nytt	 resemedel.	 För	 att	 skapa	 ett	 sådant	
kundunderlag	torde	därför	olika	former	av	marknadsföring	vara	en	nyckelaspekt,	som	i	
fallet	 Kustpilen.	 Utifrån	 nuvarande	 utvärderingar	 och	 bedömningar	 så	 finns	 ett	 svagt	
skäl	till	optimism	i	denna	ovana	med	järnvägsresande	därför	att	potentialen	finns	till	ett	
förändrat	beteende	mot	ökat	järnvägsresande,	kanske	även	ett	ökat	totalresande.		
	
Primärt	 har	 jämförelserna	 med	 nutida	 järnvägsprojekt	 i	 Sverige	 uttryckts	 utifrån	 en	
önskan	att	 identifiera	positiva	nyttor/effekter	från	järnvägsprojekt	och	ev.	se	vad	som	
kan	 vara	 överförbart	 till	 Botniabanan	men	 jämförelsen	 kan	 också	 ses	 i	 ett	 annat	 ljus.	
Harvey	(1989)	har	argumenterat	för	att	städer	tvingas	in	i	en	konkurrenssituation	mot	
varandra	 där	 de	 ständigt	 behöver	 hävda	 sina	 relativa	 fördelar	 gentemot	 städer	 och	
stadsregioner	 av	 likartad	 storlek	 och	 funktion.	 Konkurrensen	 sker	 bl.a.	 genom	
anläggandet	av	bekvämligheter,	i	enlighet	med	Floridas	(2002).	Utifrån	detta	perspektiv	
kan	 Botniabaneprojektet	 ses	 som	 ett	 regionalt	 svar	 på	 stadskonkurrens	 i	 dess	
makroregion,	dvs.	 ett	 försök	att	höja	 regionens	attraktivitet	 gentemot	andra	 regioner.	
Det	 kan	 t.o.m.	 ses	 som	 en	 nödvändighet	 för	 att	 behålla	 en	 stark	 konkurrensposition,	
men	 alla	 teoretiker	 är	 inte	 lika	 deterministiska	 gällande	 kring	 tvånget	 till	
stadskonkurrens	(och	även	Harvey	[1989]	föreslår	alternativ).		
	
Investeringen	 i	 Botniabanans	 snabbtågstrafik	 kan	 ses	 som	 en	 del	 av	 en	
bekvämlighetsrik	planering,	men	de	 inflytelserika	 teoribildningarna	av	Florida	 (2002)	
om	att	städer	bör	dra	till	sig	den	s.k.	kreativa	klassen	har	av	svenska	forskare	påpekats	
vara	problematiskt	att	överföra	till	Sverige	sedan	svenska	städer	har	en	mycket	mindre	
storlek	 än	 amerikanska	 (som	 studien	 härletts	 ifrån).	 Eriksson	 &	 Lindgrens	 (2011)	
analys	om	vad	som	driver	regional	utveckling	antyder	också	denna	problematik	kring	
direkt	överföring	till	svensk	kontext	av	en	teoribildning	som	grundas	 i	en	amerikansk	
kontext.		

6.4	Framtida	studier	
Planeringen	 av	 Botniabanan	 pekar	 visionärt	 på	 nationella	 och	 internationella	
förbindelser	 och	 deras	 storskaliga	 betydelse.	 Den	 omstruktureringsprocess	 som	
förändrad	 tillgänglighet,	 mobilitet	 och	 transportkostnader	 inleder	 verkar	 både	 över	
korta,	medellånga	och	långa	tidsintervall	men	större	förändringar	kan	förväntas	kunna	
påvisas	 först	efter	 flera	årtionden.	En	vidlyftig	analys	på	den	skalan	blir	 i	detta	 skede	
mycket	för	tidigt	men	kan	istället	bli	föremål	för	framtida	studier	när	tiden	bedöms	vara	
mogen.		
	
Norrbotniabanan,	en	nordlig	förlängning	av	Botniabanan	vidare	till	Luleå,	är	ett	aktuellt	
planeringsprojekt	för	Trafikverkets.	Projektet	har	inte	fått	klartecken,	men	utreds	inför	
ett	 sådant	 ställningstagande.	 Komparativa	 studier	 av	 Norrbotniabanan	 relativt	
Botniabanan	skulle	kunna	göras	 inför	en	sådan	sträckning.	Därmed	kan	Botniabanans	
unika	position	som	helt	ny	järnvägsdragning	i	norra	Sverige	nyttjas	som	studieunderlag	
inför	 en	eventuell	nordlig	 förlängning.	Den	här	uppsatsen	 indikerar	 en	ökad	pendling	
vilket	motiverar	vidare	studier	kring	denna	utveckling.		
	



	23	

Ett	 tidigt	 ställningstagande	 i	 denna	 studie	 var	 att	 belysa	 Botniabanans	 samtliga	
kommuner.	För	att	vidare	undersöka	dess	mer	 lokala	 förutsättningar	och	effekter	och	
relatera	 till	 en	 ev.	 Norrbotniabana	 kan	 komparativa	 studier	 vara	 motiverat	 att	 göra	
mellan	 tätorter/kommuner	 med	 likartade	 förutsättningar,	 t.ex.	 Nordmaling-
Robertsfors.		
	
Banverket	 (2001:001)	 bedömningar	 av	 Botniabanans	 nytta	 är	 beroende	 av	
anpassningen	av	kommunal	och	regional	planering.	Sedan	Botniabanans	byggande	har	
flera	 nya	 strategiska	 dokument	 tagits	 fram	 (översiktsplaner	 etc.)	 i	 Nordmalings-,	
Umeås-,	 Örnsköldsviks-	 och	 Kramfors	 kommun.	 Inventeringar	 av	 vad	 som	 ligger	 till	
grund	 för	dessa	och	hur	de	 förhåller	 sig	 till	 de	nya	 förutsättningarna	 som	 tågtrafiken	
innebär	 kan	 därför	 vara	 av	 intresse.	 Även	 detta	 material	 kan	 användas	 som	 en	
språngbräda	för	komparativa	studier.		
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