
SC
AN

-M
ED

N
O

R
TH

 S
E

A
-B

A
LT

IC

Murmansk

Salla

Kandalaksja

Kostamus

Östersjön

Umeå

Narvik

Trondheim

Oslo

Sundsvall

Skagerrak

Tallin

Riga

Gdansk

Köpen-
hamn

Vasa

Luleå

Uleåborg

Gävle

B
ot
n
is
ka

ko
rri
do
re
n

Narvik

Mo i Rana

Helsinki

Örebro

Stockholm

Göteborg

Botniska korridoren 
-  övergripande systemanalys

Rapport 4 november 2016



Förord
”Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet”. Nationellt mål för 
transportpolitiken.

Sveriges näringsliv är världsledande. I norra Sve-
rige tillverkas produkter och tjänster som vinner i 
en global konkurrens och bidrar till att Sverige kan 
fortsätta att växa som en exportberoende ekonomi. 
Vår besöksnäring lockar allt fler besökare och är 
snart i nivå med våra basindustrier när det kommer 
till omsättning och bidrag till tillväxten. Sveriges vilja 
att nyindustrialisera landet, öka exporten och stärka 
besöksnäringen är möjligt att genomföra. Här spelar 
tillgången till en robust och tillförlitlig järnväg en 
avgörande roll.

Med en utbyggd Botnisk korridor kan näringslivets 
godstransporter minska i kostnad och klimatpåver-
kan. Samtidigt kan investeraren som väljer att satsa 
på fabriken i Robertsfors lita på att varor kommer 
fram. Turistföretagaren i Åre kan lita på att de kan 
erbjuda besökare en tillförlitlig och klimatneutral 
resa som ger tillgång till fler än ett besöksmål. IT-
entreprenören får fördubblade möjligheter att hitta 
de skarpaste hjärnorna till sitt växande företag och 
den som letar trygghet i form av en bostad och jobb 
till alla i hushållet får kraftigt förstorade möjligheter 
att leta även bortom stadsgränser. Och fler kan välja 
tåget till Arlanda flygplats!

Samarbetet Botniska korridoren presenterar här en 
översiktlig beskrivning av hur norra Sverige bidrar 
till Sveriges ekonomiska utveckling och vilka krav det 
ställer på transportsystemet. Tillsammans med övriga 
rapporter utgör detta en bra grund för att veta vilket 
åtgärdsbehov vi har, vilka nyttor det skulle ge och 
vad en noll-politik skulle innebära.

Rapporter att ta hänsyn till: Järnväg 2050 – Närings-
livets godstransporter, 2015, Nationell godsstrategi - 
2008, Regionförstoringens effekter – exemplet norra 
Sverige, 2014

Underlag till Sverigeförhandlingen från Trafikverket, 
Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, 2016

I likhet med samarbetet ”En bättre sits” och den 
tidigare regionala systemanalysen för de fyra nordli-
gaste länen visar denna rapport på vår, de fem nord-
ligaste länen och Region Örebro läns, gemensamma 
bild av utvecklingen och framförallt på hur trans-
portsystemet, med fokus på järnvägen, bör utvecklas.
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0 Sammanfattning

Norra Sverige världsledande och en 
betydande del av Europas ekonomi – 
viktig industri  växande besöksnäring
Näringslivet i de fem nordligaste länen har 
stor betydelse för Sveriges ekonomi. Här finns 
forskning, företag och människor som fram-
gångsrikt konkurrerar på en global marknad.

Sveriges industri står för 65 procent 
av Sveriges exportintäkter och bidrar 
därigenom årligen med 125 miljarder i 
skatteintäkter.
Malm- och metallbaserad industri står för 500 
miljarder kronor i produktionsvärde. Ett värde 
som mångdubblas på den europeiska markna-
den dit en stor del av produkterna exporteras 
för vidare förädling, som exempelvis stålet från 
SSAB i Luleå som blir bildelar i Tyskland, Ita-
lien och Frankrike. 

90 procent av EU:s produktion av järnmalm 
kommer från norra Sverige och 20 procent 
av all förbrukning av sågade trävaror kommer 
från svensk skogsindustri. Detta innebär att 
norra Sverige inte bara har en stor betydelse för 
svensk export, jobb och ekonomi, utan är även 
en avgörande del av den europeiska ekonomin.

Besöksnäringen växer snabbt och attraherar 
besökare från hela världen, utan att i större om-
fattning konkurrera med andra delar av Sveriges 
besöksmål. År 2015 uppgick omsättningen till 
280 miljarder kronor och exportvärdet till 6 
procent av Sveriges totala exportvärde.

Med fungerande transporter kan företagen 
erbjuda naturupplevelser, storstäder och kultur 
i tre länder.

Del av det europeiska 
transportsystemet
Den Botniska korridoren och Malmbanan är en 
prioriterad del av EU:s stomnätverk för trans-
porter som innebär att EU och de nationella 
regeringarna är överens om att med 2030 som 
målår, ha byggt ut ett gemensamt transportsys-
tem som möter ett ökat behov av klimatsmarta 
transporter i hela EU och kan bidra till en 
hållbar tillväxt.
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Figur 1: Botniska korridoren, tillsammans med tvärstråken, 
binder samman EU:s stomnätskorridorer med norra Sve-
rige, Finland och Norge och ett växande intresse för Arktis.
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Brist på kapacitet och tillförlitlighet
Dagens järnväg i norra Sverige har stora brister i 
kapacitet och tillförlitlighet. Långa sträckor av enkel-
spår, med många år av eftersatt underhåll, innebär låg 
kapacitet och brist på robusthet.

Idag saknas möjlighet till omledning för stora delar av 
järnvägsnätet, vilket gör järnvägen i norr särskilt käns-
lig för störningar. Detta blir särskilt tydligt norr om 
Umeå där tung industri och besöksnäring är beroende 
av ett enda spår med låg kapacitet och längs godsstrå-
ket genom Bergslagen där stor del av Sveriges gods-
transporter till och från Göteborgs hamn och Europa 
transporteras.

Längs med Sveriges högst belastade enkelspår, Nya 
Ostkustbanan Gävle-Härnösand, har restiderna kraf-
tigt ökat på grund av den höga belastningen.

Kapacitetsbristen i kombination med bristen på 
tillförlitlighet hotar svensk tillväxt och jobben för de 
många som arbetar inom industri och besöknäring 
och kompetensförsörjningen till industri, tjänstesektor 
och sjukvården.

Stora möjligheter för utveckling av 
godstrafik och persontrafik
Den Botniska korridoren erbjuder samtidigt stora 
möjligheter till en hållbar utveckling i hela Sverige. 
Genom att åtgärda bristen på kapacitet och robusthet 
kan godstrafiken öka kraftigt, samtidigt som utsläp-
pen från transportsektorn minskar. Trafiken längs nya 
Ostkustbanan kan med dubbelspår gå från dagens 65 
tåg/dygn till över 200 tåg/dygn. Med Norrbotniaba-
nan får ett flertal industrier som idag är lokaliserade 
längs kusten tillgång till en kapacitetsstark järnväg och 
transporterna till och från Sverige får tillgång till en 
robust järnväg med omledningsmöjlighet även norr 
om Umeå.

Med halverade restider längs det pärlband av städer 
som ligger vid kusten kan arbetsmarknadsregionen 
kraftigt förstoras med fler jobb, en större tillgång till 
utbildning och utbildad personal som följd. Samtidigt 
kan regionen lättare fullfölja byggandet av 72 000 nya 
bostäder och avlasta storstadsregionens ansträngda 
bostadsmarknad.

Med konkurrenskraftiga restider från Östersund, 
Umeå och Sundsvall till Arlanda flygplats finns en 
stor potential för överflyttning av flygresenärer till tåg 
i nivå med sträckan Göteborg-Stockholm. Samtidigt 
stärks Arlanda som nationell och internationell nod.

Mål för den Botniska korridoren
Det nationella transportpolitiska målet är att ”Trans-
portpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Den 
Botniska korridoren bidrar på ett tydligt sätt till att 
uppnå det nationella målet samtidigt som det möjlig-
gör för Sverige att lyckas med målsättningarna om 
ökad export och fler företag till globala marknader 
och den av regeringen beslutade nyindustrialiserings-
strategin.

Samarbetet Botniska korridoren har utifrån det na-
tionella transportmålet, målen om ökad export, EU:s 
lägsta arbetslöshet och nyindustrialisering antagit fem 
mål för järnvägen:

Mål 1 En kapacitetsstark järnväg som klarar att möta 
efterfrågan i prognoser och känd efterfrågan och till-
kommande trafik från klimatomställning och tillväxt.

Mål 2 En robust och tillförlitlig järnväg som säker-
ställer att transporter kan nå sin slutdestination utan 
oplanerade omlastningar eller större tidsförluster.

Mål 3 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet för 
godstransporter till viktiga hamnar i Sverige och det 
europeiska järnvägsnätet, via Scandinavian Mediterra-
nian core corridor.

Mål 4 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet till 
snabba persontransporter mellan orter längs stråken, 
till och från Arlanda/Stockholm och övriga stambanor 
i Sverige.

Mål 5 Ett järnvägsnät som möjliggör nyttjandet av 
flera trafikslag genom smidiga anslutningar till ham-
nar, flyg och järnvägsterminaler.
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Figur 2: Stora satsningar behövs i Botniska korridoren.

Föreslagna åtgärder
Samarbetet Botniska korridoren har sam-
manställt behovet av åtgärder i hela strå-
ket, inklusive Malmbanan och kapacitet 
in mot Stockholm. Totalt handlar det om 
åtgärder för ca 90-100 miljarder kronor 
i hela stråket där 60 procent av Sveriges 
transportarbete sker.

De största åtgärderna är nya Ostkustba-
nan: dubbelspår Gävle-Härnösand och 
Norrbotniabanan: ny kustjärnväg Umeå-
Luleå. Därutöver föreslås åtgärder som 
att färdigställa godsstråket genom Berg-
slagen och mindre åtgärder för att koppla 
samman stambananorna med kustjärnvä-
gen för en säkerställd tillförlitlighet i hela 
landet. Ytterligare åtgärder behövs. Bland 
annat ett bättre fungerande underhåll i 
hela järnvägsnätet så att företagen kan få 
ut sina varor till de större stråken och för 
att kunna erbjuda klimatneutrala pend-
lingsmöjligheter för fler.

Järnväg 2050 - Näringslivets 
godstransporter
Norra Sverige är även beroende av att 
järnvägen till och från Göteborgs hamn, 
till Europa via ScanMed-korridoren och 
att stråken identifierade inom Mälardals-
rådets samarbete ”En bättre sits” fungerar 
väl. I rapporten Järnväg 2050 – Närings-
livets godstransporter – finns ytterligare 
beskrivning av de nationella stråk och 
investeringar som är nödvändiga för att 
Sverige ska nå högt uppsatta mål om 
jobb, export och tillväxt.
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1.1 Allmänt
Den Botniska korridoren är en del av EU:s stom-
nätverk för transporter, TEN-T core network, och 
sträcker sig från Haparanda i norr till Örebro och 
Stockholm i söder. På svensk sida består den av 
Haparandabanan, Norrbotniabanan, Botniabanan, 
Ådalsbanan, Nya Ostkustbanan (Gävle-Härnösand), 
Godsstråket genom Bergslagen, Ostkustbanan Gävle-
Stockholm och Norra Stambanan, Stambanan genom 
övre Norrland (stambanorna en del av Comprehen-
sive Network).

Samarbetet Botniska korridoren
Samarbetet Botniska korridoren består av planupprät-
tare för de fem nordligaste länen, ett antal kommuner 
och landsting längs med stråket och samarbetet kring 
Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

Planupprättare:
Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Re-
gion Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorr-
land, Region Gävleborg och Region Örebro län.

Kommuner och landsting:
Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå 
kommun

Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå kommun, 
Umeå kommun

Landstinget Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, 
Sundsvalls kommun

Gävle kommun, Söderhamns kommun, Hudiksvalls 
kommun

Samarbeten:
Intresseföreningen Norrtåg (projektägare)

Norrbotniabanegruppen

Ostkustbanan 2015 AB
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Figur 1.1:1 Botniska korridoren blir en viktig system-
mässig komplettering av ScanMed-korridoren, North 
Sea-Baltic-korridoren samt att den knyter an till det 
nordligaste delen av det transnationella tvärstråket, 
Northern Axis. 

Framtagande av rapporten
Rapporten är framtagen av BK-samarbetet med stöd 
av ÅF Infraplan och MIDEK AB. Arbetet har letts av 
en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från medlem-
mar i samarbetet och fastställts av samarbetets styr-
grupp bestående av politiska företrädare för respektive 
organisation.
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1.2 Syfte och mål
Huvudsyftet med rapporten är att ge en övergripande 
beskrivning av utveckling, behov och möjliga åtgärder 
för ett bättre fungerande nationellt transportsystem 
och visa hur satsningar i norra Sverige bidrar till att 
stärka funktionaliteten i hela transportsystemet och 
uppfylla kraven i överenskommelsen om EU:s stom-
nät för transporter (TEN-T Core Network), senast år 
2030.

En annan viktig aspekt är att visa hur Botniska korri-
doren knyter samman EU med Arktis och tillsammans 
med de nordliga tvärstråken skapar ett sammanhållet 
järnvägsnät som binder samman Sverige, Norge och 
Finland.

Rapporten är även en sammanfattning av tidigare rap-
porter, regionala systemanalyser och övriga rapporter 
rörande främst järnvägen i norra Sverige.

Mål med Botniska korridoren
Samarbetet Botniska korridoren har angett ett antal 
funktionsmål för järnvägen i norra Sverige som utgör 
grund för föreslagna åtgärder. Målen beskriver även 
hur järnvägen i den Botniska korridoren kan bidra till 
hela transportsystemets funktion, i hela Sverige.

Mål 1 En kapacitetsstark järnväg som klarar att möta 
efterfrågan i prognoser och känd efterfrågan och till-
kommande trafik från klimatomställning och tillväxt.

Mål 2 En robust och tillförlitlig järnväg som säker-
ställer att transporter kan nå sin slutdestination utan 
oplanerade omlastningar eller större tidsförluster.

Mål 3 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet för 
godstransporter till viktiga hamnar i Sverige och det 
europeiska järnvägsnätet, via Scandinavian Mediterra-
nian Core Network Corridor (ScanMed Corridor).

Mål 4 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet till 
snabba persontransporter mellan orter längs stråken, 
till och från Arlanda/Stockholm och övriga stambanor 
i Sverige.

Mål 5 Ett järnvägsnät som möjliggör nyttjandet av 
flera trafikslag genom smidiga anslutningar till ham-
nar, flyg och järnvägsterminaler.
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2 Regionens funktion och dess nyttor för EU

2.1 Europeiska mervärden av 
norra Sveriges industri

Basindustrin i norr har avgörande betydelse 
för Sverige och EU
Såväl den malm- och metallberoende industrin som 
den skogsbaserade industrin har förhållandevis tunga 
transporter, som för kostnadseffektivitet kräver höga 
fordonsvikter och god kapacitet och prestanda i 
järnvägssystemet. Dessa industribranscher är exportin-
tensiva och förser dessutom i stor utsträckning övriga 
Sveriges och EU:s industrisystem med råvaror och 
halvfabrikat. 

Det är därför betydelsefullt för hela landet och för EU 
att den norrländska transportinfrastrukturen håller 
god standard.

Den ökade specialiseringen och internationaliseringen 
inom tillverkningsindustrin gör att förädlingskedjan 
från råvaror till färdig produkt ofta löper i många steg 
innan produkten når slutkonsumenten. 

Höga produktions- och nettoexportvärden
Näringslivet i de fem nordligaste länen har stor bety-
delse för Sveriges ekonomi och handelsbalans. Den 
norrländska industrin svarar för ca 200 miljarder kr i 
industriella produktionsvärden, varav stora delar går 
på export. Sveriges industriella produktionsvärde mot-
svarar ca 1600 miljarder kronor (2013).

Från 2011 har malmpriserna sjunkit men väntas åter 
kunna växa framöver. Låga malmpriser innebär krav 
på effektiva produktion. Det ställer i sin tur ytterligare 
krav på att transportkostnaden måste minska för att 
Sverige ska kunna konkurrera på så lika villkor som 
möjligt.

Infrastrukturella förutsättningar för höjda 
förädlingsvärden är viktigt
För att klara konkurrenskraften är det angeläget att 
svensk industri genom långsiktiga samhällsplanerings-
insatser ges infrastrukturella förutsättningar att höja 
sina förädlingsgrader. Detta särskilt som lågkostnads-
länder med lägre miljöambitioner allt mera börjat 
konkurrera på den svenska industrins traditionella 
förädlingsnivåer.

Nettoexportvärdet per norrlänning är 58 000 kr/år, 
jämfört med 14 000 kr/år per invånare i Sverige.
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Figur 2.1:1 Norrland och Bergslagen har mycket stor 
tillväxt inom industrirelaterade branscher. Statistik-
källa: SCB, bearbetning av ÅF Infraplan.

Satsningen på effektiva transportsystem, bl.a. Norr-
botniabanan, Nya Ostkustbanan, Malmbanan, ökad 
bärighet och förbättrad kapacitet underlättar höjning-
en av förädlingsgraderna.

Fler och förbättrade inter- och multimodala terminaler 
(kombiterminaler och hamnar med väg- och järnvägs-
anslutning) och rationellare terminalhantering erfor-
dras för förbättrat samspel mellan transportslagen, 
både mellan landtransporter och sjöfart och mellan 
väg och järnväg.
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Figur 2.1:3 Gruvproduktion inom EU27 2014. Sveriges 
och Finlands andelar. 

Statistikkälla: SGU, bearbetning av ÅF Infraplan.

Figur 2.1:2 Malmresurserna i norra Sverige är viktiga 
för vidare förädlingssteg i Sverige och Europa

Statistikkälla: SCB, bearbetning av ÅF Infraplan.

Malm- och metallbaserad industri
Över 90 procent av EU:s produktion av järnmalm 
sker i Norrbotten. Norrbotten och Västerbotten 
bidrar dessutom till att Sverige ligger på första plats 
vad avser framställning av bly, på andra plats vad avser 
zink och silver och på tredje plats vad avser framställ-
ning av guld. 13 av Sveriges 18 aktiva gruvor finns i 
regionen. Denna industri är starkt beroende av effek-
tiv transportinfrastruktur.

2014 bröts i Sverige malmer för drygt 38 miljarder kr, 
varav i 27 miljarder kr härrör från Norr- och Väster-
bottens län. Baserat på malm och metall produceras 
det i svenska industrisystemet för ca 500 miljarder kr 
per år (2014). 

Från 2011 har malmpriserna fallit kraftigt. Detta inne-
bär i sin tur att de norrländska produktionsvärdena 
har minskat kraftigt även om produktionen har ökat.

Koppling mellan råvara och förädling: Gruvornas drygt 
38 mdkr/år förädlas till totalt ca 500 mdkr/år i Sverige 
och minst tio gånger mer ute i Europa (2014). 
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Skogsbaserad industri
Verksamheter som är direkt eller indirekt beroende av 
skogsråvaror är av stor betydelse för Norrland och för 
Sverige som helhet. 

Skogsindustrin svarar för 11 procent (2015) av Sve-
riges varuexport och i genomsnitt 18 procent av de 
totala industriinvesteringarna i Sverige. Norrlandslä-
nen svarar för ca 40 procent av Sveriges skogsproduk-
tion, vilket motsvarar ett produktionsvärde på drygt 
44 miljarder kr/år. (211 miljarder kronor/år i Sverige, 
år 2014.)

Transportintensiv näring
Den skogsbaserade näringen är mycket transport-
intensiv. En stor del av skogsråvaran kommer från 
Norrlands inland, Dalarna och Värmland, medan 
industriproduktionen främst sker i kustorterna Piteå, 
Husum/Örnsköldsvik, Gävle, Kalix, Skellefteå, Umeå, 
Ådalen, Timrå, Sundsvall, Iggesund, med flera samt i 
Dalarna och Värmland.

Leveranser av halvfabrikat och färdiga produkter 
(papper, massa, sågade trävaror, etc) ställer också stora 
krav på transportsystemet. 

Omfattande export till övriga Europa
Stora delar av vidareförädlingen sker utanför regio-
nen, varför den ger ett väsentligt ekonomiskt utbyte 
i andra delar av landet och även inom EU. Närmare 
80 procent av Sveriges massa- och pappersexport 
går till länder i Europa. Den spelar en avgörande roll 
i Europas fiberförsörjning genom sin övervägande 
färskfiberbaserade produktion. Leveranser från såg-
verken täcker cirka 20 procent av förbrukningen av 
sågade trävaror i EU-länderna. 

Sett till enbart råvarubehovet finns det, trots dagens 
stora export, dessutom potential att öka exporten. 
Tillväxten av skog är större än avverkningen. I landet 
som helhet avverkas årligen 87 miljoner kubikmeter 
skog, som kan jämföras med tillväxten på drygt 120 
miljoner skogskubikmeter (2014). Åtgärder planeras 
och genomförs för att ytterligare öka skogstillväxten.

Ett exempel är att SCA genomför den största indu-
striinvesteringen någonsin i Norrland när de bygger 
ut Östrands massafabrik från en årsproduktion på 430 
000 ton/åt till 900 000 ton/år. Satsningen kommer att 
dramatiskt öka transportbehoven av såväl insatsråvara 
(väg eller järnväg) som färdig pappersmassa på export 
(sjöfart och järnväg). Den nya fabriken startar 2018.

Figur 2.1:4 De skogsbaserade näringarna har stora 
produktionsvärden i norra Sverige. Exportandelen är 
mycket hög. 

Statistikkälla: SCB, bearbetning av ÅF Infraplan..

Skogsindustrin svarar för 11 % av Sveriges varuexport 
(2015), motsvarande ett värde på 127 miljarder kr år 
2015.

Norrlandslänen svarar för ca 40 % av Sveriges skogs-
produktion. Produktionsvärde: 44 miljarder kr/år vartill 
kommer produktion i Dalarna och Värmland.

Skogsindustrin är starkt transportberoende. 

Över 80 % av Sveriges massa- och pappersexport går 
till länder i Europa. 
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2.2 Godstrafik idag

Dagens godstrafik 
Eftersom industrin inom regionen bidrar till stora 
delar av landets export är transportflödet söderut dub-
belt så stort som flödet norrut för såväl järnväg som 
sjöfart. Lastbilstrafiken inom norra Sverige har betyd-
ligt lägre andelar, men har något större norrgående 
flöden än södergående.

Sammantaget sker ungefär 60 procent av det svenska 
godstransportarbetet på järnväg i norra Sverige, främst 
på Malmbanan och på Stambanan genom övre Norr-
land/Norra Stambanan. Industriernas nord-sydliga 
transporter, med förhållandevis högt varuvärde, nyttjar 
idag Stambanan, som har stora lutningar, tvära kurvor 
och låga hastigheter. Den har ett enda spår som lider 
av mångårigt bristande underhåll och är därför sårbar 
för störningar, vilket kan förorsaka industrin drift-
stopp och stora ekonomiska förluster. 

Järnvägstransporter
Godstrafiken på järnväg har i allt högre grad kom-
mit att bli en integrerad del i industrins produktions-
processer. Den fungerar antingen som ett led i en 
värdekedja inom ett företag eller som ett led mellan 
företag. Detta gäller främst inom basindustrin, vars 
förädlingskedjor ofta har sitt ursprung i norra Sveriges 
naturtillgångar. 

Figur 2.2:1 Järnmalmspel-
lets från anrikningsverken i 
Malmfälten förädlas till stål-
ämnen i Luleå. Stålämnena 
förädlas ytterligare i Borlänge 
för vidare transport till indu-
strier i Europa
Källa: ÅF Infraplan.
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Malm och stål
Järnmalm från Malmberget transporteras med Malm-
banan till SSAB i Luleå eller för vidare transport 
med sjöfart till Oxelösund eller till kunder i Finland 
och övriga länder runt Östersjön. De stålämnen som 
framställs i Luleå transporteras till Borlänge för vidare 
förädling. Export till utlandet sker därefter via Göte-
borg, Oxelösund och Skåne. 

Från Aitikgruvan i Gällivare transporteras kopparslig 
till smältverket i Rönnskär, beläget i Skelleftehamn. 
Större delen av de kopparämnen som framställs lastas 
i form av kopparämnen på den så kallade koppar-
pendeln för vidare leverans till kunder i Sverige. Den 
största kunden finns i Helsingborg. Även verkstadsin-
dustrin har stora transportflöden.

Skogsprodukter
Transporter av papper och pappersmassa har också en 
tydlig nord-sydlig orientering. En stor del av vidarefö-
rädlingen av pappersmassa till färdiga produkter sker i 
de norra eller mellersta delarna av Sverige. Omfattan-
de volymer exporteras sedan via Göteborg och Skåne. 
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Figur 2.2:2 Järnvägstrafik som berör Norrland (år 2016). Källa: Trafikverket, Railit, m fl., bearbetning ÅF Infraplan

Transporter viktiga för företagen
Logistik och transporter är viktiga konkurrensmedel 
för industrin i Norrland och Bergslagen. De svarar 
för en väsentlig del av produktionskostnaderna och 
företagens kapitalbindning. De totala materialflödena 
till, från och inom företagen sker från råvara, via pro-
duktion, hantering och lagerhållning till färdig produkt 
hos kunden. 

Höga krav på ledtider, precision och 
flexibilitet
Industri och handel strävar efter att förkorta varu-
kedjans genomströmningstid. Ett långsamt omlopp 
binder kapital och minskar lönsamheten. Utveck-
lingen går därför alltmer från en kapacitetsstyrd till en 
orderstyrd produktion. Detta understryker ytterligare 
betydelsen av en effektiv logistik. Produktion sker 
efter kundens avrop. Höga krav ställs därmed på korta 
ledtider, hög precision och möjligheter till flexibilitet i 
transporterna. 

Näringslivets krav på transporterna
De mest centrala måtten på transportkvalitet för nä-
ringslivet är:

• tillförlitlighet - rätt sak på rätt plats vid rätt tid
• kostnad - pris i förhållande till övriga krav
• tillgänglighet - tillgång till och avstånd
• säkerhet - transportskador under transporten 
• transporttid - kort vid behov
• miljöpåverkan - låg
Vad som är viktigast för företagen skiljer sig åt mellan 
de olika enskilda företagen i de olika branscherna eller 
inom företagsgrupper.

Kombitrafik &

Posttåg, 2010
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Stockholm
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2.3 Befolkningsutveckling
Kommunerna längs norrlandskusten, Haparanda-
Gävle, har tillsammans ca 736 000 invånare. Totalt 
har norrlandskommunerna en befolkning på drygt 1,2 
miljoner invånare.

Under den senaste 15-årsperioden har läns-, region- 
och utbildningscentra haft positiv befolkningsutveck-
ling, medan periferi- och industrikommuner har haft 
betydande befolkningsförluster. Dessa befolknings-
minskningar beror till en stor del på att arbets- och ut-
bildningsmarknaderna inte samspelar i tillräcklig grad 
till följd av brister i de inbördes kommunikationerna.

Efterfrågan på arbetskraft är på många orter inte 
balanserat för attrahera alla grupper av arbetssökande, 
vilket leder till att framförallt kvinnor väljer att flytta 
i brist på möjligheter som motsvarar personlig kom-
petens och ambitionsnivå. En annan faktor är att de 
flesta industriföretag har mycket framgångsrikt effek-
tiviserat sin produktion vilket har minskat behovet av 
arbetskraft, trots ökade produktionsvolymer.
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Figur 2.3:1 Obalanser i den regionala funktionen 
innebär befolkningsminskningar i de kommuner 
som inte integrerats i samspelande arbets- och ut-
bildningsmarknader. Statistikkälla: SCB, bearbetning 
av ÅF Infraplan.
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Figur 2.4:1 Norrlandskusten har relativt stora befolk-
ningskoncentrationer på lämpliga tågresavstånd. 
Statistikkälla: SCB, bearbetning av ÅF Infraplan.

2.4 Ortsstruktur
Norrlands inland har gles befolkning som samtidigt 
är strategiskt betydelsefull för Sveriges exportindustri. 
Tillfredställande transportinfrastruktur är nödvändig 
för regionens funktion samt näringslivets konkurrens-
kraft. 

Befolkningen i Norrland är koncentrerad till kustkom-
munerna, som har starkt näringsliv, men otillräckligt 
differentierade arbetsmarknader. Orterna ligger alltför 
långt från varandra för att medge tillräckligt dagpend-
lingssamspel med buss, bil eller med tåg på banor med 
låg hastighetsstandard och/eller bristande kapacitet. 

De större städerna och tätorterna ligger dock på 
inbördes avstånd som passar mycket bra för modern 
persontågstrafik, med möjliga tågrestider på 20-45 
minuter. Detta innebär att dagens alltför avgränsade 
arbetsmarknadsregioner kommer att kunna samspela 
betydligt effektivare och bidra till en kraftfull regi-
onförstoring med inbördes överlappande, robusta 
regioner.

Norrtågstrafiken har i detta avseende varit ytterst 
framgångsrik och visar på hur dagspendling till arbete 
och studier underlättas. Till exempel mellan orterna 
längs Ådalsbanan/Botniabanan som leder till påtaglig 
regionförstoring.
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2.5 Arbetsmarknad
Arbetspendlingen har blivit allt viktigare för rörlig-
heten på arbetsmarknaden och för att sysselsättning 
och välfärd ska kunna utvecklas (Källa: Flyttning och 
pendling i Sverige, SOU 2007:35)

Figurerna ovan visar arbetsmarknaderna samt pend-
lingsmönster för män respektive kvinnor.

Specialisering inom näringslivet och inom högre 
utbildning och forskning har bidragit till hög produk-
tivitet och konkurrenskraft. Samtidigt har obalanser 
uppkommit till följd av att restiderna är alltför långa 
mellan potentiellt kompletterande arbetsmarknader.

Bristfälliga pendlingsmöjligheter i vissa områden har 
medfört stora obalanser och stor kvinnoutflyttning, 
särskilt för industri- och periferikommuner. Detta 
hotar den långsiktiga hållbarheten i befolkningsutveck-
lingen, vilket hämmar samhälls- och näringslivsutveck-
lingen i regionen.

Stora samhällsekonomiska potentialer finns i ett 
förbättrat nyttjande av arbetskraften. Dels genom att 
människor lättare kommer i arbete i grannkommu-
nerna, dels genom att matchningen förbättras, dvs. 
att ”rätt person kommer på rätt plats”, vilket stärker 
konkurrenskraften. Alternativen idag är allför ofta att 
vara arbetslösa i en alltför begränsad arbetsmarknad 
eller flytta från kommunen.

Dessutom har arbetsmarknadernas funktionssätt stor 
betydelse för möjligheten att rekrytera nyckelkompe-
tenser, eftersom större samspelande arbetsmarknader 
lättare kan ge arbete för två personer i en familj.

Figur 2.5:1 Sysselsättningsnivåer och arbetspendling, 
män. Statistikkälla: SCB, bearbetning av ÅF Infraplan.

Figur 2.5:2 Sysselsättningsnivåer och arbetspend-
ling, kvinnor. Statistikkälla: SCB, bearbetning av ÅF 
Infraplan.

Botniska korridoren behövs för att öka tillgängligheten 
till kompletterande arbetsmarknader genom halverade 
restider. Detta höjer förvärvsfrekvenserna och förbättrar 
matchningen. 
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2.6 Kompetensförsörjning
För att näringslivet ska kunna höja förädlingsgra-
den och stärka konkurrenskraften är kompen-
tensförsörjningen mycket viktig. Det gäller inte 
minst från specialiserade universitetsutbildningar 
som matchar näringslivets behov.

Kompetensförsörjning med högre utbildade 
uppvisar idag stora geografiska skillnader. Uni-
versitetsorterna har mycket höga andelar högut-
bildade, medan industriorterna och i synnerhet 
periferiorterna har mycket låga andelar. I Norr-
land ligger Umeå, Luleå och Östersund över riks-
genomsnittet, medan flertalet kommuner ligger 
långt under.

Kompetensförsörjningen med högre utbildade 
består i princip av två olika steg:

• Rekrytering till högre utbildning.
• Rekrytering från högre utbildning till arbets-

marknaderna.
För båda dessa steg är dagspendlingstillgänglighet 
av avgörande betydelse.

2.7 Specialiserad 
samhällsservice

Specialistsjukvård är en form av samhällsservice, 
som av kvalitetsskäl behöver koncentreras till ett 
fåtal orter. Norrbottens, Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtlands län betjänas av Universi-
tetssjukhuset i Umeå, medan Akademiska sjukhu-
set i Uppsala betjänar Gävleborgs län, Dalarnas 
län m fl.

Länssjukhus finns i Sunderbyn (Luleå/Boden), 
Östersund, Sundsvall och Gävle.

Bristande kommunikationer försvårar tillgäng-
ligheten till bland annat specialistsjukvård. En 
särskild flyglinje Östersund-Umeå har därför 
upphandlats för att skapa bättre tillgänglighet för 
Jämtland till Norrlands universitetssjukhus.

Figur 2.6:1 Det råder stora obalanser i kompetensför-
sörjningen med högre utbildade. Statistikkälla: SCB: 
bearbetning av ÅF Infraplan.

Botniska korridoren skapar bättre förutsättningar för samspe-
lande arbets- och utbildningsmarknader. Detta bidrar till förbättrad 
tillgänglighet till högre utbildning och för underlättad rekrytering. för 
företag och verksamheter.

Detta stärker näringslivets konkurrenskraft och långsiktiga hållbar-
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2.8 Bostadsförsörjning
En av vår tids stora utmaningar är att klara 
bostadsförsörjningen. Bostadsbristen har på senare 
tid accelererat bland annat på grund av den stora 
asylinvandringen till Sverige.

Förbättrade möjligheter för pendling genom halv-
erade restider längs med stråket är en viktig del i hela 
regionens utveckling. Idag finns stora planer för ett 
ökat bostadsbyggande längs med den Botniska kor-
ridoren, nära kopplat till en utvecklad infrastruktur.

Med snabba persontransporter till och från stor-
stadsregionen och med en väl utvecklad regionaltåg-
strafik kan bostadsmarknaden i städer avlastas och 
tillgänglighet till kompetens, kunder och marknader 
kan öka även där bostadsbristen i annat fall kraftigt 
försvårat kompetensförsörjning och tillgänglighet.

76 000 nya bostäder
I arbetet med Sverigeförhandlingens uppdrag ”Järn-
väg i norr”  har Norrbotniabanan och Nya Ostkust-
banan sammanställt potentialen för nya bostäder 
längs med stråken.

Kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nord-
anstig, Sundsvall, Timrå och Härnösand har planer 
på att bygga tillsammans 18 550 nya bostäder. Detta 
antal kan öka med ytterligare 6 600 bostäder när 
Nya Ostkustbanan realiseras, enligt kommunernas 
bedömningar.

Kommunerna längs med Norrbotniabanan plane-
rar att tillsammans bygga cirka 40 000 nya bostäder 
fram till år 2035. Kommunerna bedömer också att 
antalet kan ökas med ytterligare ca 7 000 när den nya 
järnvägen tas i bruk.

Den totala potentialen längs med hela stråket be-
döms vara att 76 000 bostäder ska byggas längs med 
den Botniska korridoren, under förutsättningar att 
bland annat transportinfrastrukturen utvecklas.

Källa: Sverigeförhandlingen i presentation av uppdraget ”Järn-
väg i norr” och tillhörande rapport ”Delrapport 3: Lägesrap-
port avseende förhandling om åtgärder i storstäder och järnväg 
i norra Sverige”, 2016-06-01 med tillhörande underlagsrappor-
ter.
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2.9 Besöksnäringen
Turismens exportvärde ökar mer än dubbelt så 
snabbt som det totala exportvärdet av varor och 
tjänster. Sedan år 2000 har exportvärdet av besöks-
näringen stigit med nästan 180 procent. Det innebär 
att turismens andel av den total exporten nu motsva-
rar ca 6 procent av rikets samlade exportvärde.

Besöksnäringen i Sverige omsätter ca 280 miljarder 
kronor/år (2015). Omsättning inom norrlandslänen 
är närmare 30 miljarder kronor/år. (Norrbotten 6,1 
mdkr, Jämtland 4,7 mdkr, Västerbotten 9 mdkr, Väs-
ternorrland 3 mdkr och Gävleborg 6 mdkr). Besöks-
näringen ger dessutom viktiga samhällsnyttor genom 
förbättrad differentiering av arbetsmarknaderna och 
ökad livskvalitet främst för ungdomar.

Goda kommunikationer är en nödvändighet för att 
besöksnäringen i norra Sverige ska fungera. De delar 
av norra Sverige idag som har ett stort antal gästnät-
ter baserar detta till stor del på bredd i kommunika-
tioner.

Fjällturism
Besöksnäringen, och då särskilt fjällturismen, är en 
näring i stark tillväxt. I Jämtlands län är besöksnä-
ringen en av de viktigaste basnäringarna. Den starka 
tillväxten i besöksnäringen ställer stora krav på fung-
erande infrastruktur och kommunikationer. 

Östersund och Åre har förhållandevis bra kommu-
nikationer med flyg, tåg och buss/bil. Åre/Duved är 
den största vinterturismdestinationen i norra Sverige, 
mycket baserat på god långväga tillgänglighet med 
tåg och flyg samt inomregional tillgänglighet främst 
med vägtrafik. Kiruna och Gällivare har relativt god 
tillgänglighet med flyg och tåg, vilket attraherar både 
utländska och svenska turister, bland annat till Isho-
tellet i Jukkasjärvi. Oregelbundheten i flygförsörj-
ningen av Gällivare har emellertid varit begränsande 
för återhämtningen inom turismnäringen.

Tärnaby-Hemavan har genom flygförbindelsen från/
till Stockholm/Arlanda kraftigt ökat sin beläggning, 
vilket indikerar ytterligare utvecklingspotentialer. 
Hemavan har en mycket stark tillväxt inom besöks-
näringen och ytterligare stora investeringar planeras i 
nya liftar, nedfarter och hotellanläggningar 

Kustområdet
Kustområdet har ett stort antal gästnätter, främst 
kopplade till tjänsteresor och konferenser, men har 
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också höga besökssiffror för turism och ytterligare 
potentialer särskilt sommartid. Världsarvet Höga 
kusten är på väg att utvecklas till en internationell 
besöksdestination. Dramatiska naturmiljöer, vackra 
kulturmiljöer och goda förutsättningar för båtliv kan 
locka betydligt större volymer.

Hälsingland och Gästrikland har flera intressanta be-
söksmål, liksom omlandet längs Godsstråket genom 
Bergslagen.

Inlandsområdet
Inlandets kommuner mellan Östersund och Kiruna/
Gällivare har bristfälliga kommunikationer och är 
starkt beroende av flyg för de turistiska näringarna, 
i synnerhet för turister som kommer från platser 
utanför norra Sverige. 

Nattågen till/från norra Sverige har stora turistiska 
volymer både sommar/höst och under vårvintern.

Turismtrafik på järnväg sker även längs Inlandsbanan 
mellan Mora och Gällivare. Verksamheten har poten-
tial att utvecklas ytterligare. 

Figur 2.9:1 Gästnätter i kommersiella anläggningar, 
volymer och säsongsvariation. Statistiken under-
skattar det verkliga antalet gästnätter. Statistikkälla: 
SCB, SSB, bearbetning ÅF-Infraplan
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2.10 Näringslivets 
investeringar

Investeringsviljan i näringslivet i norra Sverige är 
fortsatt hög. De norrländska industriinvesteringarna 
sjönk under 2014 för andra året i rad men SCB:s 
investeringsenkät från i maj tyder på att de vänder 
upp under 2015/2016. Tendensen pekar på att inves-
teringarna ökar mer i Norrland än i resten av Sve-
rige. Gruvindustrin fortsätter att dra ned men inom 
tillverkningsindustrin räknar merparten av företagen 
med en uppgång. Det gäller i synnerhet massa- och 
pappersindustrin som planerar för den högsta inves-
teringsnivån sedan 2011. Bland annat investerar SCA 
Östrand, Timrå, ca 8 miljarder i ny massafabrik som 
kommer att mer än fördubbla produktionen, från 
430 000 ton/år till 900 000 ton/år. 

Utöver industrins stora investeringar pågår stora 
satsningar och investeringar inom exempelvis be-
söksnäringen och energiproduktionssektorn.

Stärkt regionfunktion
Norra Sverige har genom åren fått ett alltmera va-
rierat utbud av näringsliv. Kustens industriorter har 
starkt utvecklat sina produktionsvolymer baserat till 
stor del på inlandets råvaror. Samtidigt har potentia-
lerna för bioenergi blivit allt tydligare, men är ännu 
inte utnyttjade till de volymer som är långsiktigt 
önskvärda utifrån rådande klimatutmaning. 

Turismen har stor betydelse i många områden, men 
har ytterligare potentialer, exempelvis vinterturism 
kompletterad av sommarturism vid samma anlägg-
ningar för att skapa helårsverksamhet. Verksamheten 
är också av stor betydelse för att skapa differentie-
rade arbetsmarknader för inlandet och fjällområdet 
som är intressanta även för kvinnor och ungdomar, 
vilket både kan motverka utflyttning och stimulera 
inflyttning.

Sammantaget innebär de olika nischerna för norra 
Sverige att underlag skapas för samhälleligt och 
kommersiellt serviceutbud, vilket är av betydelse för 
att långsiktigt upprätthålla en produktionsorganisa-
tion som har stor betydelse för hela Sverige och för 
övriga EU.

Industriinvesteringar i de fem nordligaste länen
Bransch 2013 2014 prognos 2015

Gruvor 8 200 7 000 6 600

Trävaruindustri 1 200 500 600

Massa och pappersind. 2 700 2 000 2 800

Verkstadsindustri 900 900 900

Industri och gruvor Totalt 15 100 12 400 14 000
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Låg standard i dagens järnvägsnät
Dagens järnvägsnät har på flera sträckor stora brister 
i kapacitet, tillåtet  axeltryck och hastighetsstandard. 
Dessutom saknas kustjärnväg norr om Umeå och 
Skellefteå är idag Sveriges största stad som saknar 
persontågstrafik. Detta är en grundläggande brist, 
eftersom befintlig järnväg går långt från det befolk-
nings- och näringslivstäta kuststråket och dessutom 
har otillräcklig kapacitet.

Genom att Botniabanan färdigställdes 2010, Ådals-
banan uppgraderades till år 2012 samt Haparandaba-
nan färdigställdes till år 2012 förbättrades kapacitet, 
tågvikt och transporttider, men betydande brister 
kvarstår. Norr om Umeå/Vännäs råder kapacitets- 
och vagnsviktsrestriktioner till dess att Norrbotniaba-
nan färdigställts. 

Norrbotniabanan är under planering och tidplan och 
finansiering förväntas ingå i den kommande Natio-

Figur 2.11:2 Högsta tillåtna vagnvikt enligt Trafikverket. 
Statistikkälla: Trafikverket, bearbetning av ÅF Infraplan. 

Figur 2.11:1 Kapacitetsproblemen är mycket stora i 
Botniska korridoren. Källa: Trafikverket.

nella transportplanen 2018-2029 och byggstart av den 
första delsträckan Umeå-Dåva är beslutad till våren 
2018. Tidplan och finansiering för Norrbotniabanan 
förväntas ingå i den kommande Nationella transport-
planen 2018-2029.

Nya Ostkustbanan, Gävle-Härnösand, är Sveriges 
mest belastade enkelspår. Tågtrafiken beräknas enligt 
Trafikverket öka från 65 till 100 tåg/dygn mellan åren 
2010 och 2050. Banan har redan idag nått kapacitets-
taket. Orsakerna är kraftigt ökad trafikvolym och glest 
lokaliserade mötesstationer, främst mellan Hudiksvall 
och Sundsvall. Banan har dessutom stora variationer i 
hastighetsstandard och geometrisk standard. Kapaci-
tetsbristerna på Ostkustbanan kommer att accentueras 
när godstrafiken på Botniabanan/Ådalsbanan kommer 
igång på allvar. Dessa kapacitetsbrister behöver över-
bryggas med omfattande utbyggnader. Motsvarande 
gäller Storvik-Hallsberg-Degerön och Gävle/Storvik-
Borlänge-Göteborg.
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Figur 2.11:4 Utbyggnadsstrategi för införandet av 
ERTMS. Flera av korridorens länkar ligger sent i ut-
byggnadsstrategin. Statistikkälla: Trafikverket, bearbetad av 
ÅF Infraplan

Figur 2.11:3 Möjligheten till omledning av tågtrafiken vi 
händelse av avbrott är starkt bristfällig i norra delstrå-
ken. Statistikkälla: Trafikverket, bearbetning av ÅF Infraplan
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Bristande omledningsförmåga i norr
Möjligheten till omledning av tågtrafiken vid händelse 
av avbrott är starkt bristfällig i norra delstråken. Alter-
nativet är att nyttja Inlandsbanan, eller att byta trans-
portmedel. Omledning via Inlandsbanan, som bland 
annat saknar elektrifiering, innebär långa omvägar och 
kraftigt ökade tågdriftskostnader för näringslivet.

Olika signalsystem
ERTMS (European Rail Traffic Management System) 
är ett av EU beslutat europeiskt signalsystem för järn-
vägstrafik som ska införas i Sverige. Det syftar fram-
förallt till att öka kapaciteten och säkerheten genom 
kortare avstånd mellan tåg men också till att förbättra 
interoperabiliteten mellan medlemsstaternas järnvägs-
nät. 

I Sverige är ERTMS implementerat på Botniabanan, 
Haparandabanan och Västerdalsbanan. Trafikverkets 
plan är att först implementera ERTMS på Malmbanan 
med start år 2021. Sedan följer Södra stambanan och 
anslutande delar med start 2023. Därefter införs det 
successivt i övriga delar av det svenska järnvägsnätet. 

ERTMS planeras att vara i full drift och ha ersatt ATC 
framemot 2035, men tidsplaneringen är högst osäker.

Införandet av ERTMS innebär till viss del att signalut-
rustning flyttas in i tåget/loket från att ha varit en del 
av infrastrukturen. Det är upp till tågoperatörerna att 
installera och beskosta installationerna. Innan ERTMS 
har införts i hela transportstråk finns idag små inci-
tament för operatörerna att göra dessa investeringar. 
Detta har bidragit till att godtågstrafiken fortsätter gå 
på Stambanorna. 



23

2 Regionens funktion och dess nyttor för EU

Figur 2.11:5 Hastighetsstandarden är låg på dagens järnvägs-
nät. Statistikkälla: Trafikverket, bearbetning av ÅF Infraplan. 

Bristfällig hastighetsstandard
Botniska korridorens järnvägar har i dag 
alltför låg hastighetsstandard. Detta, till-
sammans med kraftiga stigningar, kapa-
citetsbrister och avsaknad av kustjärnväg 
norr om Umeå, innebär stora begräns-
ningar för både gods- och persontågtra-
fiken.

Hastighetsstandarden är idag särskilt låg 
på Stambanan genom övre Norrland. På 
grund av banans bristande standard har 
Trafikverket tvingats sänka hastigheterna 
för godståg till 70 km/h och för person-
tågen till 90 km/h till dess spårbytet är 
klart på sträckan. 

Ådalsbanan mellan Härnösand och 
Sundsvall är krokig och har relativt låg 
hastighetsstandard. Bristerna innebär 
bland annat att tågresande har låga mark-
nadsandelar i stråket mellan Härnösand 
och Sundsvall.

Övre Ådalsbanan mellan Västeraspby och 
Långsele, som är kritisk för råvaruförsör-
ningen till SCA Bollstasågen och Mondi 
Dynäs, men även för SCA Östrand, är i 
mycket dåligt skick. På flera sträckor är 
hastigheten nedsatt till 20-30 km/h.

Ostkustbanans medelhastighet har sjunkit 
i samband med den kraftigt ökade trafi-
ken och den rådande, svåra kapacitetssi-
tuationen.

Stora delar av Norra Stambanan och 
Godsstråket genom Bergslagen har alltför 
låg hastighetstandard, vilket försämrar 
den regionala funktionen.
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2.12 Transeuropeiska 
transportnätverket (TEN-T)

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är 
en gemensam strategi för alla transportslag inom EU. 
Till denna är kopplad en gemensam finansierings-
mekanism, Connecting Europe Facility (CEF) på 
svenska kallad Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(FSE) 

Stomnät och övergripande nät 
TEN-T är uppdelat i ett stomnät (Core Network) 
och ett övergripande nät (Comprehensive network).  
Det övergripande nätet består av alla befintliga och 
planerade transportinfrastrukturer i det transeuro-
peiska transportnätet samt av åtgärder för att främja 
en effektiv samt socialt och miljömässigt hållbar 
användning av denna infrastruktur. Stomnätet består 
av de delar i det övergripande nätet som har ett högt 
europeiskt mervärde och är strategiskt viktigast för 
att uppnå målen för utbyggnaden av det transeuro-
peiska transportnätet. 

Stomnätets utbyggnad är förenat med relativt långt- 
gående krav kring standard och prestanda, till exem-
pel krav på ERTMS, full elektrifiering, Stax 22,5 ton, 
etc. Stomnätet ska vara färdigställt till 2030, medan 
det övergripande nätet ska vara färdigställt till år  
2050. Botniska korridoren och Malmbanan ingår 
sedan 2014 i stomnätet. 

Connecting Europe Facility (CEF/FSE) är ett 
instrument för bidragsfinansiering av både TEN-T 
och de transeuropeiska näten för telekommunikation 
och energi. Detta har kompletterats med möjlighet 
till förmånliga lån från Europeiska Investeringsban-
ken (EIB) med eller utan kombination med bidrag 
från CEF från den s.k European Fund for Strategic 
Investments (EFSI) 

Stomnätskorridorer (TEN-T Core Network 
Corridor)
Stomnätskorridorerna omfattar de viktigaste lång- 
distansflödena i stomnätet och syftar särskilt till att 
förbättra gränsöverskridande förbindelser inom 
unionen. EU har pekat ut nio intermodala stomnäts-
korridorer (se figur 2.9:1) för att förenkla och effek-
tivisera färdigställandet/genomförande av stomnätet, 
som enligt TEN-T-riktlinjerna ska vara färdigt till 
2030.  

Den Botniska korridoren är en del av EU:s högst 
prioriterade stomnät, med målsättningen att vara 
fullt utbyggt till 2030. Prioriteringen är en gemensam 
överenskommelse mellan EU och de nationella 
regeringarna. Nästa steg är att inkludera Botniska 
korridoren i de två stomnätskorridorerna ScanMed 
och NorthSea Baltic

Den europeiska finansieringsplanen 
Merparten av TEN-T finansieras av medlemslän-
derna och CEF-programmets bidrag är 10-50 procent. 
Prioriterade projekt i Core Network kan få upp till 20 
procent av investeringskostnaden, och “avhjälpande av 
flaskhalsar kan få upp till 30 % för byggnation..

På EU-nivå genomförs i slutet av programperioden en 
formell revidering TEN-T och CEF-direktiven. Det är 
i CEF-direktivet som stomnätskorridorerna definieras. 
Botniska korridoren är en naturlig komplettering till 
dagens nio korridorer och ingår i denna programpe-
riod som särskilt utpekade sträckor som kompletterar 
korridorerna. Den har dock inte samma formella 
status. Nästa avgörande steg är att Botniska korrido-
ren inkluderas som en förlängning på Scandinavian-
Mediterranean Corridor på svensk och finsk sida. 

En förutsättning för att få EU:s investeringsstöd är 
att objekten är prioriterade i de nationella planerna (se 
avsnitt 3.2). 

Därför är det avgörande att Botniska korridoren med 
all dess delar lyfts in i den kommande nationella pla-
nen för transporter 2018-2029, så att denna motsvarar 
de prioriteringar i TEN-T och CEF-direktiven, som 
Svenska regeringen redan godkänt i den nuvarande 
programperioden. .

Botniska korridoren är en del av 
stomnätverket
Botniska korridoren är numera en del av EU:s stom-
nätverk för transporter och en inofficiell korridor i 
stomnätverket. Det är nu av stor vikt att arbetet fort- 
sätter för att Botniska korridoren ska kunna inkluderas 
i stomnätskorridoren ”Scandinavian-Mediterranien 
Core Network Corridor” i den kommande revidie-
ringen av TEN-T och CEF-direktiven. En inkludering 
i denna formella korridor innebär en betydligt högre 
prioritet och tillgång till mer EU-finansiering än om 
man endast är inkluderad i Core Network. Huvudin-
riktning för projektet är Botniska korridoren och dess 
ingående och an- slutande projekt lyfts in i den kom-
mande nationella planen för transporter 2018-2029. 
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ScanMed-korridoren

Genom södra Sverige och Finland går en av TEN-T:s 
stomnätskorridorer, Skandiavien-Medelhavet (ScanMed-
korridoren).

Korridoren sträcker sig från den finsk-ryska gränsen och 
de finska hamnarna Fredrikshamn/Kotka, Helsingfors och 
Åbo/Nådendal till Stockholm via en ”sjömotorväg” och 
med en förgrening från Oslo, via södra Sverige, Danmark 
och Tyskland, där hamnarna i Bremen, Hamburg och 
Rostock är anslutna, via västra Österrike till de italienska 
hamnarna La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Nea-
pel och Palermo via en ”sjömotorväg” till Malta. Korridoren 
inbegriper järnvägar, vägar, flygplatser, hamnar, järnvägs-
terminaler och ”sjömotorvägar”. Huvudprojekt är den fasta 
Fehmarn bält-förbindelsen och tunneln under Brennerpas-
set.
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Botniska korridoren på
svensk sida är en 

strategisk utveckling
av ScanMed-korridoren

Botniska korridoren på
finsk sida är en 
strategisk utveckling
av North Sea-Baltic-korridoren

Botniska korridoren i Sverige

Den Botniska korridoren består på svensk sida av: 

• Haparandabanan 

• Norrbotniabanan 

• Botniabanan 

• Ådalsbanan 

• Nya Ostkustbanan Härnösand-Gävle

• Ostkustbanan Gävle-Stockholm

• Godsstråket genom Bergslagen 

• Norra Stambanan 

• Stambanan genom övre Norrland
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2.13 Kollektivtrafik idag

Dagens restider
Dagens bussrestider norr om Umeå är alltför långa för att medge 
arbetspendling i tillräcklig omfattning. Pendlingsrestider på max 
45-60 minuter är nödvändiga för att uppnå önskat pendlings-
samspel mellan kompletterande arbets- och studiemarknader. 
Med modern tågtrafik kommer orterna i stråket att hamna inom 
inbördes attraktiva restider.

Ostkustbanan Sundsvall-Gävle och anslutande Ådalsbanan 
Härnösand-Sundsvall har under senare år fått allt längre 
restider till följd av kapacitetsbrister. Ostkustbanan har också 
stora variationer i hastighetsstandard, vilket tillsammans innebär 
betydande potentialer för restidsförkortningar. Ådalsbanan har 
låg hastighetsstandard och slingrande sträckning vilket bidrar till 
relativt långa tågrestider på sträckan.

Den ökade trafiken genom Botniabanans tillkomst innebär yt-
terligare ökad belastning på den redan hårt belastade Ostkust-
banan. Med dubbelspår på Ostkustbanan och på Ådalsbanan 
mellan Härnösand-Sundsvall tillskapas potential till starkt 
förkortade restider, vilket skulle stärka ortssystemet på 
ett betydande sätt.

Godsstråket genom Bergslagen trafikeras av regional-
tåg. Restiden Gävle-Avesta-Örebro är ca 2 tim 40 mi-
nuter. Arbetspendling är möjlig på delsträckor. Sträckan 
Gävle-Falun/Borlänge-Örebro har ca 2 tim 50 
minuter restid.

Figur 2.13:1 Restidskarta 2016. Statistikkälla: 
Resplus, bearbetning av ÅF Infraplan. 
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Figur 2.13:2 Trafikubud 2016 längs norrlandskusten 
samt övriga kopplingar där persontågstrafik finns. 
Statistikkälla: Resplus, bearbetning av ÅF Infraplan. 

Dagens kollektivtrafikupplägg 
Interregionala snabbtåg trafikerar sträckorna Stock-
holm-Sundsvall-Umeå och Stockholm-Östersund(-
Åre) med tre dubbelturer per vardag.

Den regionala snabbtågstrafiken är idag välutbyggd-
med ett flertal avgångar i relationerna:

• Vännäs-Umeå
• Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall
• Sundsvall-Gävle
• Sundsvall-Stockholm
• Sundsvall-Östersund-Duved(-Storlien)
• Ljusdal-Gävle
• Gävle-Falun/Borlänge-Örebro

Utöver dessa finns regionaltågtrafik på sträckorna:
• Lycksele-Umeå
• Luleå-Kiruna
• Luleå-Umeå (Den tillfälliga hastighetssänkningen 

på Stambanan genom övre Norrland har inneburit 
att Norrtåg valt att minska antalet avgångar till en 
dubbeltur/dag på sträckan.)

SJ kör nattågstrafik i norra Sverige på sträckorna 
Narvik/Luleå-Umeå-Sundsvall-Stockholm och Åre/
Duved-Sundsvall-Stockholm.   
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2 dt Heimdal-Storlien (NSB)

2 dt Storlien-Sundsvall (NT)
3 dt Duved-Sundsvall (NT)
1 dt Åre-Stockholm (SJ)

1 dt Narvik-Luleå C  (SJ)

3 dt Kiruna-Luleå C  (NT)
1 dt Narvik-Luleå C  (SJ)

1 dt Luleå-Umeå (NT)

9 dt Umeå-Sundsvall (NT)
3 dt Umeå-Örnsköldsvik (NT)
3 dt Umeå-Stockholm C (SJ)

1 dt Umeå-Vindeln-Luleå (NT)
4 dt Umeå-Vindeln-Lycksele (NT)
10 dt Umeå-Vännäs (NT)

2 dt Storlien-Sundsvall (NT)
3 dt Duved-Sundsvall (NT)
4 dt Östersund-Sundsvall (NT)
1 dt Åre-Stockholm (SJ)
2 dt Östersund-Stockholm (SJ)

1 dt Åre-Stockholm (SJ)
2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ)

3 dt Umeå-Arlanda/Stockholm C (SJ)
6 dt Sundsvall-Arlanda/Stockholm (SJ)
6 dt Sundsvall-Gävle (XT)
2 dt Hudiksvall-Gävle (XT)

6 dt Sundsvall-Arlanda/Stockholm (SJ)
3 dt Gävle-Arlanda/Stockholm (SJ)
1 dt Åre-Arlanda/Stockholm (SJ)
2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ)
3 dt Umeå-Arlanda/Stockholm C (SJ)

1 dt Åre-Arlanda/Stockholm (SJ)
2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ)
9 dt Ljusdal-Gävle (X-Tåg)
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3 Åtgärder och åtgärdsbehov inom Botniska 
korridoren

3.1 Korridoren sammantaget 
Botniska korridoren är en ekonomisk pulsåder för 
Sverige, där en stor andel av den svenska basindustrin 
transporterar sitt gods för avsättning och vidarefö-
rädling i södra Sverige och i Europa. Stora satsningar 
har gjorts och görs på Godsstråket genom Bergslagen, 
Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Hapar-
andabanan. 

Kapacitetsstark och tillförlitlig/robust järnväg 
nödvändig
En komplett kustjärnväg längs norrlandskusten får 
stor betydelse för såväl godstransporterna som för 
persontrafiken. Tillsammans med Norra Stambanan/
Stambanan genom övre Norrland, skapas dessutom en 
dubbelspårsfunktion, vilket ytterligare höjer kapacite-
ten och tillförlitligheten på det norrländska järnvägsnä-
tet.

Swecos rapport ”Järnväg 2050” som gjorts i samarbete 
med bland annat. Näringslivets Transportråd, Tågo-
peratörerna, Skogsindustrierna, Green Cargo, Göte-
borgs hamn och Handelskammaren Mälardalen, visar 
en utvecklingsstrategi som innebär en fördubbling av 
godstransportarbetet på järnväg. Rapporten förslår ett 
brett register av åtgärder för att snabbt höja järnvägens 
tillförlitlighet och öka dess nyttjandegrad. När det gäl-
ler utbyggnaden av svensk järnväg, för att nå visionens 
mål med ett fördubblat transportarbete på järnvägen, 
krävs det att järnvägens kapacitet byggs ut. Fyra priori-
terade stråk för godstrafik är:

1. Göteborg-Hallsberg-Luleå
2. Skåne-Hallsberg-Luleå
3. Luleå-Kiruna-Narvik
4. Skåne-Göteborg-Oslo
Av projekt som måste färdigställas mellan 2026 och 
2035 ligger Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och 
Malmbanan

Målbild för Botniska korridoren
Figur 3.1:1 visar en ”målbild” för Botniska korrido-
ren. Norrbotniabanan är fullt utbyggd Luleå-Umeå. 
Nya Ostkustbanan har dubbelspår hela sträckan 
Härnösand-Sundsvall-Gävle samt flera rätningar/
nysträckningar. Godsstråket genom Bergslagen har 
fullt utbyggt dubbelspår Hallsberg-Mjölby och parti-
ella dubbelspår på sträckan Frövi-Storvik/Gävle samt 
utökad kapacitet genom Örebro.

Hittills beslutade planer räcker inte till för att uppnå 
denna nödvändiga järnvägsstandard. I avsnitt 3.3-3.12 
beskrivs vilka åtgärder som planeras i stråket samt 
vilka ytterligare åtgärder, som är nödvändiga för att 
fullt ut ta tillvara järnvägssystemets potentialer för 
utvecklingen i stråket.

Vägtrafiksystemet ingår inte i denna studie, men ett väl 
fungerande vägnät har stor betydelse för kombinerade 
godstransporter väg-järnväg, varvid ett antal godster-
minaler och hamnar är viktiga noder.
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Kapacitetshöjande 
åtgärder på Stambanorna

Figur 3.1:1 Målbild för Botniska korridorens banor och 
nödvändiga investeringar.

Botniska korridoren behöver omfattande nysträck-
ningar, upprustningar och kapacitetsförstärkningar för 
att hållbart tillgodose Sverige och EU med strategiska 
råvaror och produkter.
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Norrbotniabanan,
Umeå-Dåva

Ostkustbanan: 
2,8 Mdr kr

Norra Stambanan: 
0,5 Mdr kr

Godsstråket genom Bergslagen: 
6,6 Mdr kr

Mjölby

Malandstriangeln & 
Bergåkerstriangeln: 
0,5 Mdr krÅnge
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Bollnäs
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GRÖNA SIFFOR: Objekt i 
Nationella transportplanen 
2014-2025

Söderhamn-Kilafors: 
0,9 Mdr kr

Anslutning Gävle hamn: 
0,3 Mdr kr
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3.2 Investeringar i Nationella 
transportplanen

Transportplanen 2014-2025
Den nuvarande nationella trafikslagsövergripande 
planen för utveckling av transportsystemet gäller för 
perioden 2014–2025. Järnvägsåtgärder för 12,7 mil-
jarder kronor kommer att göras inom Botniska korri-
doren under perioden. Transportplanen revideras vart 
fjärde år, vilket innebär osäkerheter för objekt som 
ligger sent i planerna. 

Regeringen har nu lagt fram en proposition med 
förslag om ekonomiska ramar och inriktning för nästa 
planperiod 2018–2029. När propositionen beslutats 
följer en åtgärdsplanering för att ta fram ny nationell 
plan och länsplaner som beräknas fastställas våren 
2018.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram 
ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturpla-
nering för perioden 2018-2029. 

I figur 3.2:1 samt i kommande avsnitt visas planerade 
åtgärder. Satsningar sker främst på Godsstråket ge-
nom Bergslagen, Ostkustbanan, i Sundsvall, Kilafors-
Söderhamn. I den anslutande Malmbanan finns också 
stora satsningar för att öka kapaciteten. 

Utöver de åtgärder som presenteras i detta avsnitt 
finns i nationella transportplanen drygt 28 miljarder 
kronor i ERTMS-utbyggnad. ERTMS-utbyggnaden 
ligger dock efter år 2025 i planen. Målet är att ERTMS 
ska vara fullt infört till år 2035.

Förutom den nationella planen finns 21 länsplaner för 
regional transportinfrastruktur som upprättas av aktö-
rer med regionalt ansvar i respektive län. Regeringen 
tilldelar ramar för respektive län.

Finansiering från bland annat EU
Investeringar i transportinfrastrukturen för väg och 
järnväg samt för vissa sjöfartsåtgärder finansieras i 
regel genom anslag, men för vissa delar tillämpas av-
giftsfinansiering såsom infrastrukturavgifter på vägar/
broar och farledsavgifter för sjöfarten. Kompletteran-
de finansiering är möjlig till exempel i form av bidrag 
från EU:s strukturfonder, CEF eller lån från Europe-
iska Investeringsbanken. 

Norrbotniabanan har beviljats finansiering från CEF 
för järnvägsplanerarbetet mellan Umeå och Skellefteå, 
och Ostkustbanan har fått motsvarande stöd för pla-

neringen av järnvägstrianglar i Sundsvall och sträckan 
Sundsvall-Dingersjö. 

För både Norrbontiabanan, godsstråket genom Berg-
slagen och Nya Ostkustbanan är det mycket viktigt att 
man i god tid planerar för CEF- ansökningar, både för 
planering och byggnationer.”

En god samverkan mellan staten och berörda regioner 
och kommuner i samband med finansiering och ge-
nomförande av stora infrastrukturprojekt är väsentlig. 
Medfinansiering av statlig transportinfrastruktur ge-
nom bidrag, inklusive förskottering, från kommuner, 
landsting och företag kan vara ett sätt att åstadkomma 
lösningar i transportsystemet.

Figur 3.2:1 Järnvägsinvesteringar i Botniska korridorer 
som finns med i Nationella planen 2014-2025. Källa 
Trafikverket: Bearbetning av ÅF Infraplan. 
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3.3 Ytterligare 
investeringsbehov

Även om samtliga åtgärder i Nationell plan 2014-2025 
skulle genomföras fram till år 2025, kvarstår stora in-
vesteringbehov i stråket. Totalt återstår behov motsva-
rande 90-100 miljarder kronor, exkl anslutande stråk. 

Det är därför välkommet att infrastrukturpropositio-
nen nu föreslår en utökad ram på 100 miljarder kronor 
för planeringsperioden, om än för hela landet.

Norrbotniabanan, Luleå-Umeå
Norrbotniabanan behöver byggas hela sträckan Luleå-
Umeå. För att kunna möjliggöra medfinansiering av 
EU behöver banan vara färdigställd 2030. 

• Ny kustnära järnväg Luleå-Umeå
• Investeringskostnad: ca 30 mdkr (prisnivå 2015). 

Botniabanan
För att möta framtida trafikvolymer och upprätthålla 
erforderlig kapacitet behövs:

• dubbelspår Umeå C-Gimonäs. 

• Investeringskostnad: ca 1 mdkr.

Ådalsbanan, delen Västeraspby-Långsele
För att möjliggöra omledning av godstransporter och 
skapa förutsättningar för smidig persontrafik, behövs: 

• triangelspårsfunktion mellan Botniabanan och 
Ådalsbanan västerut 

• upprustning av sträckan Västeraspy-Sollefteå-
Långsele/anslutning till Stambanan genom övre 
Norrland.

• Investeringskostnad: ca 1-2 mdkr 

Nya Ostkustbanan
För att Nya Ostkustbanan ska kunna tillgodose de 
starkt ökande gods- och persontrafiktransporterna 
behövs dubbelspår längs hela sträckan Härnösand-
Gävle. 

Sträckan mellan Härnösand och Sundsvall behöver 
en ny, genare sträckning. Banan bör åtminstone byg-
gas som enkelspår med långa mötesplatser/partiella 
mötesspår. Långsiktigt mål bör vara dubbelspår längs 
hela sträckan. 

I både Gävle och Sundsvall pågår utbyggnad av 
hamnarna, inklusive nya järnvägsanslutningar. Detta 
möjliggör omlastning av stora mängder gods mellan 

järnväg och sjöfart, men kommer samtidigt att ställa 
ännu högre krav på hela Ostkustbanans kapacitet.

Behov:

• Dubbelspår Gävle-Sundsvall
• Ny järnväg Sundsvall-Härnösand

Investeringskostnad: 

• Gävle-Sundsvall: ca 25 mdkr
• Sundsvall-Härnösand: ca 8 mdkr

Godsstråket genom Bergslagen
För att Godsstråken genom Bergslagen ska bli effek-
tiva behövs:

• Hallsberg-Degerön, färdigställande
• Frövi-Storvik/Gävle, partiella dubbelspår
• Ökad kapacitet genom Örebro mm.
• Investeringskostnad: ca 6 mdkr

Stambanan genom övre Norrland
En allvarlig och identifierad brist är den ca 30 km 
långa sträckan mellan Umeå C och Vännäs. 

Behov:

• Kapacitetsåtgärder Umeå C-Vännäs.
• Investeringskostnad: ca 2-3 mdkr

Ostkustbanan Gävle-Stockholm
Ytterligare två spår kommer att behövas mellan Upp-
sala och Stockholm. 

Investeringskostnad: ca 10 mdkr

Anslutande stråk
• Malmbanan: Dubbelspårsutbyggnad: ca 22 mdkr
• Tvärbanan Storuman-Hällnäs, ca 300 mnkr
• Mittbanan: Ny sträckning: ca 2 mdkr

Ytterligare investeringsbehov:

Utöver planerade investeringar behövs ytterligare 
satsningar för att hållbart tillgodose Sveriges och EU:s 
industriella transportbehov samt de ökande behoven 
av persontågtrafik.
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Figur 3.3:1 Ytterligare investeringsbehov i Botniska korridoren. OBS! Grova kostnadsuppskattningar
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Figur 3.4:1 Haparandabanan har rustas upp mellan Boden och Kalix och fått ny sträckning mellan Kalix 
och Haparanda. Källa: ÅF Infraplan. 

3.4 Haparandabanan
Den 15 januari 2013 invigdes den nya Haparanda-
banan. Sträckan Boden-Morjärv-Kalix (119 km) har 
rustats upp och en ny sträckning byggts för sträckan 
Kalix-Haparanda (42 km). Banan är indelade i 
tre hastighetszoner. 90 km/h på den äldsta delen 
Boden-Morjärv, 140 km/h på delen Morjärv-Kalix 
och 250 km/h på den nya delen Kalix-Haparanda. 
Banan är utrustad med ERTMS.

I Haparanda/Torneå ansluter Haparandabanan till 
det finska järnvägsnätet. Eftersom spårvidden är 
bredare i Finland har det tidigare varit svårt att klara 
effektiva järnvägstransporter över gränsen. I Boden 
ansluter Haparandabanan till Stambanan genom 
övre Norrland och Malmbanan. 

Beslutade och pågående åtgärder
Inga åtgärder finns beslutade i Nationella planen 
2014-2025.

Trafikering
I dagsläget går godstrafik på banan. Norrtåg och 
regionen planerar för att starta persontrafik på 
sträckan Luleå-Haparanda. Ambitionen är att kunna 

komma igång under 2018-2020, förutsatt att finan-
siering med mera är löst. 

Ett strukturfondsprojekt har påbörjats för att skapa 
förutsättningar för etablering av persontågstrafik på 
Haparandabanan genom nybyggnationen av tågsta-
tion i Kalix och upprustning av befintlig station i 
Haparanda. En förutsättning är att finansieringen 
av trafikeringen är säkrad. Berörda kommuner och 
landstinget har beslutat om ett anslag på totalt ca 10 
miljoner kr/år och motsvarande 50 procent, 10,3 
miljoner kr/år söks från staten.

Ytterligare behov 
På lång sikt skulle en genare, kustnära bansträck-
ning Kalix-Töre-Boden/Sunderbyn/Luleå innebära 
betydligt snabbare transport- och restider samt yt-
terligare förbättrad kapacitet på sträckan Haparanda-
Kalix-Luleå. Den genare sträckningen innebär även 
att vagnvikterna kan öka, eftersom de branta Hata-
backarna kan undvikas.

Kostnader
En genare, kustnära sträckning har ej kostnadsberäk-
nats.
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3.5 Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är ca 27 mil planerad ny järnväg 
längs norra norrlandskusten, mellan Umeå och Luleå.

Banan utformas med hög geometrisk standard som 
medger hastigheter på 250 km/h för persontåg, och 
maximal lutning på 10 ‰, vilket ger tillåtna vagnvikter 
på cirka 1 600 ton med ett lok, jämfört med dagens 
1 000/1 100 ton.  

Norrbotniabanan kommer att ha resecentrum i kom-
munhuvudorterna samt regionaltågstationer i några av 
de mindre samhällena som banan passerar. Nya gods-
bangårdar kan bli aktuella i Skellefteå och Piteå. 

Beslutade och pågående åtgärder
Regeringen har lämnat beskedet att Norrbotniabanan 
ska byggas med byggstart 2018. Norrbotniabanan AB 
har erhållit medfinansiering från EU (ca 110 miljoner 
kr) och regionen (ca 100 miljoner kr) för att starta 
planeringen för sträckan mellan Umeå och Skellefteå, 
ett arbete som påbörjades hösten 2015. 

Planeringsläge 
Samtliga järnvägsutredningar mellan Umeå och Luleå 
är färdigställda och godkända. Arbete pågår för att 
utforma järnvägsplan och bygghandlingar för del-
sträckan Umeå-Dåva, och under hösten 2016 kommer 
järnvägsplanearbetet att inledas på resterande delar på 
sträckan mellan Dåva och Skellefteå och dessa plane-
ras vara slutförda och fastställda 2019/2020. Därefter 
kan arbete med järnvägsplaner för sträckan Skellefteå-
Luleå påbörjas. 

Finansieringen och definitiv tidplan bör fastställas 
i den kommande Nationella transportplanen 2018-
2029. Det finns möjlighet att söka ytterligare finan-
siering från EU i CEF-programmet, men även ur 
Europeiska utvecklingsfonden för både planering och 
byggnation. 

Trafikering
Norrbotniabanan kommer att få stor betydelse för 
såväl godstransporter/näringsliv som för resande. 

Den nya sträckningen längs kusten möjliggör ett ökat 
resande eftersom järnvägen i sin nya sträckning halv-
erar restiderna jämfört med vägtrafiken. 

Den tillgängliga kapaciteten för godstrafiken ökar. 
Godståg, som delvis även efter färdigställandet av 
Norrbotniabanan kommer att trafikera Stambanan ge-

Figur 3.5:1 Korridorer från järnvägsutredningarna för 
Norrbotniabanan. Källa: Trafikverket, bearbetning av ÅF 
Infraplan. 

nom övre Norrland, får tidsvinster. Godståg som flyt-
tar från stambanan till den nya järnvägen får som regel 
kortare transporttid jämfört med idag tack vara en 
genare väg och bättre banstandard och kan dessutom 
nyttja högre vagnvikt bakom lok med viss prestanda. 

Eftersom byggstart på den första sträckan sker 2018 
och därefter fortsätter till Skellefteå, bör denna sträcka 
kunna tas i bruk omkring 2025. Målet är att hela Norr-
botniabanan ska vara klar 2035

Kostnader
Den totala investeringskostnaden för projektet är ca 
30 miljarder kr (2015 års prisnivå) enligt Trafikverkets 
kalkyl från 2015. 
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3.6 Botniabanan/Ådalsbanan
Botniabanan är en 19 mil ny järnväg mellan Umeå och 
Västeraspby, anslutningspunkten längs Ådalsbanan. 
Ådalsbanan, delen Västeraspby-Härnösand, har rustats 
upp och delvis dragits i ny sträckning. Botniabanan 
invigdes 28 augusti 2010, och den upprustade Ådals-
banan stod klar under 2012. Norrtåg startade regional-
tågstrafik mellan Sundsvall och Umeå 2013.

I Umeå och Örnsköldsvik har nya godsbangårdar 
byggts för att skapa effektivare godshantering och 
ökad kapacitet.

Botniabanan och den upprustade Ådalsbanan är enkel-
spåriga och byggda med hög geometrisk standard, 
vilket medger 250 km/h för persontåg och 160 km/h 
för godståg. Banorna är utrustade med ERMTS och 
innan systemet är utbyggt i hela Sverige är detta ett 
visst hinder för utvecklade tågtrafikupplägg på dessa 
banor, eftersom loken måste vara särskilt anpassade 
för ERTMS.

Trafikering
Persontrafiken på Botniabanan/Ådalsbanan består av 
interregionala snabbtåg (SJ), regionala snabbtåg (Norr-
tåg) och nattåg. Trafikutvecklingen har varit mycket 
stark.

Godstrafiken har däremot inte kommit igång på allvar. 
Anledningen till detta är att det nya signalsystemet, 
ERTMS, kräver dyra uppgraderingar av ombordutrust-
ning i loken som ska bekostas av operatörerna.  

Åtgärdsbehov
• Botniabanan genom Umeå är enkelspårig och har 

hög trafikbelastning. För att klara den väntade 
trafikökningen behöver dubbelspår byggas på 
sträckan Umeå C-Umeå Ö-Gimonäs.

Kostnader
Dubbelspår genom Umeå kostnadsuppskattas till ca 1 
miljard kronor.
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Figur 3.6:1 Botniabanan och Ådalsbanans norra del. 
Källa: ÅF Infraplan. 
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3.7 Ådalsbanan, delen 
Långsele-Västeraspby

Den norra delen av Ådalsbanan, sträckan Långsele-
Sollefteå-Västeraspby är 48 km lång och är i mycket 
dåligt skick. Trots det trafikeras den dagligen av tim-
mertåg till SCA Bollstasågen och Mondi Dynäs.

Beslutade och pågående åtgärder
Inga åtgärder finns beslutade i Nationella planen 
2014-2025.

Ytterligare behov
För att Botniabanan och Stambanan skall kunna kom-
plettera varandra på ett effektivt sätt är det angeläget 
att en triangelspårsfunktion byggs där Botniabanan 
möter Ådalsbanan och att sträckan Västeraspby-Lång-
sele upprustas. 

En åtgärdsvalsstudie/stråkstudie pågår för sträckan 
Härnösand-Hoting, där denna sträcka ingår. Denna 
förväntas bli klar i slutet av 2016 och ska visa på olika 
upprustningsalternativ.

Figur 3.7:1 Ådalsbanan, delen Västeraspby-Långsele. I figuren visas en variant på triangelspårslösning mel-
lan Botniabanan och Ådalsbanan. 

Upprustning är angeläget för att bl.a. undvika kapaci-
tetsproblem kring Sundsvall och på Ostkustbanan, för 
att öka redundansen, men också  för att möjliggöra 
framtida persontågstrafik till/från Sollefteå/Långsele.

Från 2018 kommer SCA Östrand att starta sin nya 
produktionsanläggning i Timrå med mer än fördubb-
lad massaproduktion, vilket ställer krav på en kraftigt 
ökning av vedtransporter på tåg, varav en del behöver 
transporteras på denna bandel.

Trafikering
Idag går endast enstaka godståg med skogsråvara på 
banan. Med upprustat spår och triangelspår möjlig-
görs nya persontågsupplägg samt omledningstrafik 
mellan kustbanan och stambanan.

Kostnader
• Triangelspår, ca 1 miljard kr

• Upprustning 0,5-1 miljard kr
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3.8 Nya Ostkustbanan, 
Härnösand-Gävle

”Nya Ostkustbanan” är järnvägssatsningen i stråket 
Härnösand-Sundsvall-Gävle. 

Beslutade och pågående åtgärder
• Regeringen meddelade i april 2014 att en byggna-

tion av Nya Ostkustbanan kan påbörjas. Trafikver-
ket ska bygga 9 km dubbelspår mellan Dingersjö 
och Sundsvall. Trafikverket ser denna etapp som 
en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan 
Sundsvall och Gävle och finansiering är säkrad i 
Nationell transportplan 2014-2028. 

• På sträckan Dingersjö–Njurundabommen har 
Trafikverket slutfört arbetet med järnvägsplaner 
som fastställdes våren 2016. Byggstart planeras 
våren/sommaren 2017. För dubbelspår Sundsvall-
Dingersjö planeras byggstart år 2023.

• Länsbanan mellan Söderhamn och Kilafors rustas 
upp för att möjliggöra omledning av tung godstra-
fik mellan Söderhamn och Gävle och därigenom 
frigöra kapacitet. De godståg vars slutstation ligger 
söder om Gävle ska kunna ledas över till Norra 
stambanan via Söderhamn–Kilafors. I Söderhamn 
kommer triangelspår att anläggas för att skapa 
smidig anslutning mellan Ostkustbanan och läns-
banan. 

• Triangelspår planeras vid Bergsåker, väster om 
Sundsvall där Ådalsbanan möter Mittbanan. Järn-
vägsplan pågår. Byggstart 2018.

• Vid Maland, strax norr om Sundsvall planeras en 
ny södergående anslutning och upprustning och 
elektrifiering av Tunadalsspåret fram till Sundsvalls 
hamn. Järnvägsplan pågår. Byggstart 2018.

• Järnvägsutredning är genomförd för sträckan 
Sundsvall-Härnösand (2013). Projektet finns inte 
med i gällande nationell plan för 2014–2025, var-
för det är oklart när fortsatt planering kan ske.

• En ny 2 km järnvägsanslutning byggs till Gävle 
hamn. Byggnation påbörjas 2016 och kommer att 
vara klar år 2021. Gävle hamn är Sveriges tredje 
största containerhamn och hanterar även mycket 
stora volymer bulk- och styckegods.

• Trafikverket har påbörjat en multimodal 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för hela sträckan Gävle-
Umeå som ska vara klar i slutet av 2016.

Ytterligare behov
För att klara kapaciteten och restidsmål behövs dub-
belspår för hela sträckan Härnösand-Sundsvall-Gävle, 
vilket inte ingår i nuvarande transportplan.

Etapputbyggnad 
Sträckan Sundsvall-Gävle har delats in i tolv möjliga 
utbyggnadsetapper som kan byggas ut var för sig. 

Två etapper, mellan Njurundabommen och Sundsvall 
ingår i nu gällande Nationella transportplanen 2014-
2025. 

Etapperna mellan Sundsvall-Timrå, Idenor-Stegsko-
gen, Gävle-Kringlan och Bäling-Tjärnvik prioriteras 
vid sidan om de redan påbörjade etapperna mellan 
Njurundabommen och Sundsvall. 

Slutlig prioritering av etappordning görs i slutet av 
2016 då utredningen, Samordnad Planering 2, färdig-
ställs. Att etapperna på den södra halvan kan priori-
teras lägre beror att enkelspåren på dessa sträckor har 
hög standard och är byggda för 200 km/h. 

Transportflöden och trafikering
Ostkustbanan trafikeras med en blandning av per-
son- och godstrafik, där persontrafiken består av både 
snabb- och regionaltåg. Varje typ av tåg har sin egen 
hastighet vilket ger en svår trafiksammansättning där 
både möten och förbigång/omkörningar krävs för att 
tillräckligt många tåg ska få plats. 

Mellan åren 2000 och 2010 ökade trafiken från 35 
tåg till 65 tåg per dygn för att därefter minska något 
på grund av lågkonjunktur. Trafikverket bedömmer 
efterfrågan till 78 tåg per dygn år 2030 och år 2050 
till 100 tåg per dygn (källa: Nya Ostkustbanan, nyt-
toanalys 2016). Ökad trafik och byte av fordon har 
medfört att restiden mellan Stockholm och Sundsvall 
förlängts avsevärt under en följd av år, från dryga 3 
timmar 1996, till nästan 4 timmar enligt tidtabellen. 
Långsiktigt förväntas trafiken öka ytterligare vilket be-
tyder att robustheten på sträckan behöver förstär-kas. 
Med fortsatt enkelspårsdrift förväntas restiden Gävle-
Sundsvall öka med ytterligare 10-15 min till 2030, även 
om antalet godståg reduceras.
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Figur 3.8:1 Nya Ostkustbanan, Härnösand-Gävle. 
Källa: Banverket, bearbetning av ÅF Infraplan. 
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Kostnader
I Trafikverkets nuvarande planer (2014-2025), 
som innefattar främst nya mötesstationer, 
finns investeringar på ca 3,6 miljarder kr (pris-
nivå 2013).

Investeringskostnader för dubbelspår för 
hela sträckan är ca 24-40 miljarder kronor. 
Härnösand-Sundsvall 8 mdkr (6,4-9,9 mdkr), 
Sundsvall-Gävle 25 mdkr (17-31 mdkr). 
Källa: Trafikverket, Järnvägar i norr, 2016.

Det är av yttersta vikt att Nya Ostkustbanan 
prioriteras i Nationella Transportplanen 2018- 
2029.
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3.9 Godsstråket genom 
Bergslagen

Två viktiga nord-sydliga godsstråk går genom Bergsla-
gen. Det mest trafikerade kallas ”Godsstråket genom 
Bergslagen” och går Storvik-Örebro-Hallsberg-Mjöl-
by. Detta stråk inbegrips i begreppet Botniska kor-
ridoren. Delen Hallsberg-Mjölby är även del av Scan-
Med-korridoren, en av EU:s prioriterade korridorer 
(se avsnitt 3.3). 

Enkelspåret mellan Hallsberg och Degerön är idag en 
flaskhals som leder att godståg måste dirigeras om, 
bland annat väster om Vättern, en omväg på 70 km. 

Beslutade och pågående åtgärder
Sträckan Hallsberg-Degerön ska byggas ut till dub-
belspår. Stråket Storvik-Frövi kommer att rustas upp 
enligt kapacitetspaket 1+2 och mötesstation byggas 
vid Sandviken-Kungsgården. Åtgärderna finns finan-
sierade i gällande nationell transportplan 2014-2025. 

Planeringsläge
Sträckan genom Jakobshyttan är klar. Delsträckorna 
”Genom Hallsberg” och ”Stenkumla-Dunsjö” är i 
byggskede och planeras vara klara under 2019. För öv-
riga tre delsträckor pågår arbetet järnvägsplaner. Den 
sista delen, Hallsberg-Stenkumla, beräknas färdigstäl-
las under 2025.

Ytterligare behov
• Partiella dubbelspår Storvik-Frövi, 
• Ökad kapacitet genom Örebro. 
• STAX 25 och Lastprofil C för hela stråket.
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Transportflöden och trafikering
Godsstråket genom Bergslagen är ett av de domi-
nerande järnvägsstråken i Sverige. Stråket är kapa-
citetsmässigt inte anpassat till de successivt ökande 
trafikbehoven (gods- och persontrafik). Kapaciteten 
är särskilt ansträngd på sträckorna Degerön-Hallsberg, 
Hallsberg-Örebro och Storvik-Frövi.

Kostnader
Beslutade och pågående åtgärder på sträckan Halls-
berg-Degerön samt på sträckan Storvik-Frövi samt 
Sandviken-Kungsgården bedöms kosta 6,6 miljarder 
kr. (2013 års prisnivå).

Återstående behov uppskattas till ca 6 miljarder kr.

Figur 3.9:1 Godsstråket genom Bergslagen är en bety-
delsefull del av Botniska korridoren. Bergslagsbanan 
är en viktig systemkompletterande länk. 

Källa: Trafikverket, bearbetning av ÅF Infraplan. 
Genom Hallsberg

Hallsberg-Stenkumla

Stenkumla-Dunsjö

Dunsjö-Jakobshyttan

Jakobshyttan

Jakobshyttan-Degerön

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

    

Tidplan dubbelspår Hallsberg-Degerön

Juni 2015. Tidplanen gäller under förutsättning av nuvarande Nationell plan (2014-2025) inte ändras.

2022 2023 2024 2025

Klart

Planering Byggskede

Byggskede

Byggskede

Byggskede

Byggskede

Planering

Planering

Planering



39

3 Åtgärder och åtgärdsbehov inom Botniska korridoren

3.10 Ostkustbanan Gävle-
Stockholm

Ostkustbanan fortsätter söder om Gävle fram till 
Stockholm C, via Uppsala, Stockholm Arlanda flyg-
plats och Rosersbergterminalen.

Trafikverket håller successivt på att bygga dubbel-
spår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken 
för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på 
sträckan. Den nordligaste delen mellan Skutskär och 
Furuvik har nyligen byggts ut till dubbelspår (2016). 
Investeringskostnaden i nationella planen 2014-2025 
var ca 800 miljoner kronor. Den sträckan som åter-
står att bygga ut är järnvägen genom Gamla Uppsala 
(Svartbäcken-Samnan) som i dag är enkelspårig.

Mellan Uppsala och Stockholm är det idag stora 
kapacitetsproblem, vilket begränsar arbetsmarknads-
samspelet och utvecklingen i regionen. 

Vid Rosersberg, strax söder om Arlanda, ligger 
Rikskombiterminalen Stockholm Nord. Kring 
anläggningen har en överlämningsbangård byggts 
för järnvägstransporter till kombiterminalen och 
Postens nya postterminal, som skall ersätta termina-
lerna i Uppsala och Tomteboda. Terminalen är en 
av landets riktigt stora och har genom Ostkustbanan 
järnvägsförbindelse med combiterminalen i Gävle 
hamn. Idag trafikeras Rosersbergsterminalen med 
tåg från bland annat Gävle hamn.

Förutom containertrafik är Gävle hamn också 
importör av petroleumprodukter. Exempelvis går 
allt flygbränsle till Stockholm-Arlanda med tåg från 
hamnen.

Beslutade och pågående åtgärder
Trafikverket bygger ett fyra kilometer långt nytt 
dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Upp-
sala. Bygget av den nya järnvägssträckan startade i 
september 2013. Tunneldelen är klar och hela bygget 
beräknas vara klart hösten 2017.

Ytterligare behov
För att möta behoven av spårkapacitet och skapa 
förutsättningar för hållbar utveckling i Stockholm-
Uppsalaregionen behöver två nya spår byggas mellan 
Uppsala och Skavstaby (söder om Märsta). På det 
sättet skulle hela sträckan mellan Stockholm och 
Uppsala få fyrspår, där snabbtåg går på det ena spå-
ret och de långsammare pendeltågen och godstågen 
på det andra. 

Trafikering
Banan trafikeras av såväl interregionala snabbtåg, 
regionaltåg, pendeltåg (Uppsala-Stockholm) och 
godståg. 

Kostnader
Dubbelspår genom Gamla Uppsala: ca 1,1 mdkr 
(prisnivå 2013)

Fyrspår Uppsala-Stockholm: ingen kalkyl.
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3.11 Stambanorna

Norra Stambanan och Stambanan genom 
övre Norrland
Den krokiga och backiga Stambanan genom övre 
Norrland innebär att ett lok endast klarar en tågvikt 
på 1000 ton jämfört med 1600 ton söder om Ånge/
Sundsvall. Detta ger höga transportkostnader, som 
ökar ytterligare genom det bristfälliga backiga enkel-
spåret. Den låga geometriska standarden och avstån-
den innebär dessutom att hastighetsstandarden är 
begränsande för effektiv persontågstrafik. Dessutom 
har spårens bristande kvalitet inneburit att hastigheten 
för godståg har sänkts från 140 km/h till 70 km/h på 
sträckan Boden-Bastuträsk. För persontåg har has-
tigheten sänkts till 90 km/h. Sårbarheten är särskilt 
stor längs Stambanan genom övre Norrland, eftersom 
omledningsmöjlighet saknas.

I Bastuträsk och Älvsbyn kommer nya godsterminaler 
att etableras och som skapar nya förutsättningar för 
ökade järnvägstransporter.  

På Norra Stambanan har persontågstrafiken utökats 
sedan 1990-talets början och fått betydande stan-
dardhöjningar. Detta har haft avgörande betydelse 
för utvecklingen i berörda kommuner och i regionen. 
Arbets- och studiependlingen liksom tjänsteresandet 
har ökat kraftigt. 

Norra Stambanan har idag betydande kapacitetspro-
blem. För persontågtrafiken innebär kapacitetsproble-
men att restiden Ljusdal-Gävle är ca 20 minuter längre 
än vad som skulle vara fallet, om uppehåll för tågmö-
ten kunde undvikas.

Trots bristerna är dagens godsflöden mycket stora och 
förväntas öka ytterligare.

Beslutade och pågående åtgärder
För att öka kapaciteten för godstrafiken genomförs 
ett omfattande underhållsarbete genom bland annat 
spårbyte mellan Boden och Bastuträsk. I plan finns 
kapacitetsåtgärder på sträckan Kilafors-Holmsveden.

Ytterligare behov
De beslutade åtgärderna är inte tillräckliga för att re-
ducera tågförseningarna till en acceptabel nivå. Ytterli-
gare upprustningar är därför nödvändiga. Bland annat 
behöver hela sträckan Ånge-Storvik rustas upp och 
bland annat utbyggnad med partiella dubbelspår. 

En allvarlig och identifierad brist är den ca 30 km 
långa sträckan mellan Umeå C och Vännäs. Maximal 
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Figur 3.11:1 Norra Stambanan har relativt hög standard 
och delvis dubbelspår. Stambanan genom övre 
Norrland är backig, krokig och ligger långt från den 
befolknings- och industritäta kusten.

kapacitet idag är 6 tåg per timme i båda riktningarna. 
För att klara en utveckling av persontågstrafiken och 
godstrafiken behövs kapacitetsförstärkning, eventuellt 
dubbelspår på sträckan.

Trafikering
Godstrafiken på stambanorna är omfattande. De 
största flödena består av systemtåg med bland annat 
stål-, skogs- och verkstadsprodukter. 

Utöver transporter för svensk räkning sker även trans-
ittransporter till/från norra Norge på banorna.

Utöver godstransporterna går även en betydande 
mängd persontåg på Stambanorna. Särskilt mellan 
Ljusdal och Gävle samt Vännäs-Umeå.

Kostnader
I nationella planen 2014-2025 finns ca 500 miljoner 
för kapacitetsåtgärderna mellan Kilafors och Holm-
sveden.

Storvik-Ånge, ca 7 miljarder kronor (2013 års pris-
nivå) för de återstående behoven. 

Umeå-Vännäs är grov kostnadsuppskattad till 3 mil-
jarder kronor.
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3.12 Anslutande banor

Botniska korridoren genom Finland
Botniska korridoren går genom Finland mellan 
Torneå och Helsingfors. Den finska stambanan är en 
dela av TEN-T och är i huvudsak enkelspårig, med 
undantag för sträckorna mellan Seinäjoki-Pohjos/
Luoko och Tammerfors-Helsingfors. 

Den finska järnvägen har av gammal politisk anled-
ning en annan spårvidd än det svenska merparten av 
det europeiska järnvägsnätet.

Beslutade och pågående åtgärder
Det pågår utbyggnad av dubbelspår mellan Kokkola 
och Ylivieska, vilket kommer att förbättra kapaci-
teten och restiderna på en hårt belastad delsträcka. 
Det åtta mil långa dubbelspåret väntas bli färdigställd 
under 2017.

Det finns planer på fortsatt utveckling av hela sträck-
an mellan Seinäjoki och Uleåborg, med bland annat 
upprustningar och nytt dubbelspår mellan Seinäjoki 
och Lapua.

Ytterligare behov
Järnvägen mellan Torneå och Laurila har låg has-
tighetsstandard och saknar elektrifiering. Detta 
försvårar arbetsmarknadssamspelt och näringslivets 
godstransporter i gränsregionen. Med en satsning 
på upprustning inkl elektrifiering av sträckan mellan 
Torneå och Laurila skapas förutsättningar för ökad 
samverkan i stråket Luleå-Uleåborg.

Malmbanan
Malmbanan betjänar de exportintensiva Malmfäl-
ten till/från Luleå/övriga Sverige, Narvik och EU. 
Malmbanan har generellt stora kapacitetsproblem, 
t.ex. på sträckan söder om Murjek eftersom få mö-
tesstationer klarar av de nya 750 meter långa malm-
tågen som idag trafikerar banan. Sträckan Kiruna-
Narvik är Sveriges tyngst trafikerade sträcka och är 
ett instabilt system med kapacitetsbrist och stora 
problem med att utföra underhåll, transportbehovet 
väntas öka kraftigt och det finns behov av dubbel-
spår.

Banan är en del av den så kallade Northern Axis som 
ansluter norra Norge med transsibiriska järnvägen.

Trafikering
På Malmbanan transporteras mycket stora volymer 
järnmalmspellets i två olika omlopp. Kiruna-Narvik 
och Gällivare-Luleå. Dessutom transporteras kop-
parslig från Gällivare till Rönnskär och fisk och con-
tainer med de sk ARE-tågen från Narvik till Oslo. 
Gruvindustrin har även stora volymer insatsvaror 
som transporteras med järnväg till Malmfälten. 

Banan har också persontrafik, såväl dagtåg som 
nattåg. Persontrafiken har ökat via Norrtågstrafiken 
och det är sammantaget därför mycket angeläget att 
genomföra hastighetshöjande åtgärder.

Beslutade och pågående åtgärder
I planen finns åtgärder för vissa bangårdsför-
längningar och ökad kapacitet, samt införande av 
ERTMS.

Arbeten med järnvägsplaner för dubbelspår mellan 
Kiruna och Riksgränsen pågår. 

Ytterligare behov
• Mötesstationer och partiell utbyggnad Kiruna-

Luleå.

• Dubbelspår Narvik-Kiruna, förstärkning Kiruna-
Luleå (bangårdsförlängningar).

Kostnader
Åtgärderna i nationella planen uppgår till 2,7 mil-
jarder kr (Prisnivå 2013). De ytterligare behoven 
bedöms till ca 22 miljarder kr

Kostnader
Åtgärderna på sträckan mellan Seinäjoki och Uleå-
borg uppskattas till ca 9 miljarder kr.

Elektrifiering av sträckan Torneå-Laurila, ca 19 km: 
55 miljoner kr.
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Boden

Sunderbyn

Elektrifierad
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Figur 3.12:1 Banan mellan Torneå och Kemi har låg 
standard och saknar bl.a elektrifiering.
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Tvärbanan Hällnäs-Storuman
Tvärbanan Hällnäs-Lycksele-Storuman är idag bety-
delsefull främst för skogsbaserade godsflöden, och 
även för persontrafik mellan Lycksele-Umeå. Banan 
har låg kapacitet och hastighetsstandard. För att öka 
kapaciteten pågår arbeten för att öka kapaciteteten 
bland annat genom ny mötesstation i Åmsele.

NLC Storumanterminalen öppnade 2012 och är en 
strategisk viktig knutpunkt mellan E12 och E45 samt 
Inlandsbanan och Tvärbanan. Terminalen har en 
viktig funktion för omlastning av gods mellan väg 
och järnväg för de volymbaserade skogsnäringarna, 
men även för den gruvnäringen, vindkraften och 
verkstadsindustrin.

I Lycksele har SCA investerat ca 50 miljoner kronor 
i nya järnvägsspår, terminalytor och ytbeläggningar. 
Virkesterminalen blev klar i oktober 2016 och åtgär-
derna innebär en kraftig ökning av virkestransporter 
som kommer att uppgå till mellan 1000 och 2000 ton 
virke dagligen. 

Beslutade och pågående åtgärder
• Ett triangelspår ska byggas mellan terminalen 

och Inlandsbanan. Ett triangelspår innebär 
tidsvinster för tågtransporter och medför att 
tillgängligheten och trafiksäkerheten förbättras. 
Kostnad ca 60 miljoner kr, 2017-2022

• En mötesstation ska byggas i Åmsele för att öka 
kapaciteten på bandelen. Investeringskostnaden 
är cirka 36 miljoner kr (prisnivå 2013). Projekte-
ringsuppdraget har upphandlats och anläggnings-
arbetet planeras starta i januari 2018.

Ytterligare behov
• Elektrifiering Lycksele-Hällnäs samt flytt av sig-

nal i Lycksele 2023-2029

Kostnader
Elektrifiering av Lycksele-Hällnäs inkl signalflytt 
kostnadsuppskattas till 270 miljoner kr.

Mittbanan Sundsvall-Östersund-Storlien
Mittbanan binder samman Sundsvall-Östersund-
Storlien och vidare längs Meråkersbanan till Trond-
heim. Bandelen Ånge–Bräcke ingår Norra Stamba-
nan och är dubbelspårig. Mittbanan är enkelspårig 
och hastighetsstandarden är låg, särskilt på sträckan 
Sundsvall-Ånge som fortfarande inte är snabbtågsan-
passad, och på den norska sträckan Storlien-Stjordal. 
Meråkersbanna på norska sidan är inte elektrifierad, 
vilket innebär en kraftig barriär for både gods- och 
persontågstrafiken. Elektrifiering av denna bana 
kommer att påbörjas 2017 och beräknas vara klart 
2023. 

Mittstråket har potential att bli en bärande Nordisk 
godstransportkorridor. Det finns goda möjligheter 
att överföra gods från lastbilstransporter som idag 
går mellan Trondheim och Sverige. 

Den begränsade flexibiliteten och kvaliteten på 
Mittbanan påverkar trafiken också på de anslutande 
banorna. Med en utbyggd kustjärnväg kombinerat 
med åtgärder på Mittbanan kan Ostkustbanan-
Mittbanan bli ett reellt alternativ för tågtrafik mellan 
Stockholm–Jämtland-Trondheim.

Beslutade och pågående åtgärder
Väster om Storlien, vid Stora Helvetet, byggs en ny 
bro som beräknas vara klar hösten 2017

Satsningen på de planerade triangelspåren i Bergs-
åker och Maland, tillsammans med Sundsvalls nya lo-
gistikpark, innebär utvecklade möjligheter för ökade 
godsvolymer på Mittbanan.

Ytterligare behov
• Delar av sträckan Sundsvall-Ånge är i behov av 

nya sträckningar, särskild delen Stöde-Sundsvall. 
Sträckan Östersund-Åre är i behov av rätningar. 

Kostnader
Ny sträckning Stöde-Sundsvall kostnadsuppskattas 
till ca 2 miljarder kr
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Bergslagsbanan/Väster om Vänern
Bergslagsbanan Gävle/Storvik-Borlänge-väster om 
Vänern-Göteborg är betydelsefull och stiger i bety-
delse. 

Banan pekas ut som ett framtida huvudstråk för 
godstransporter på järnväg i Trafikverkets nationella 
plan. Även Näringslivets Transportråd, som repre-
senterar ett antal stora transportköpande företag i 
Sverige, lyfter fram Bergslagsbanan som en av tre na-
tionella järnvägsinvesteringar de prioriterar högst. En 
satsning på järnvägen väster om Vänern resulterar 
i en ”godsjärnväg” till/från Sveriges största hamn, 
Göteborg, och gör att annan trafik kan utvecklas 
på Västra Stambanan mellan Göteborg-Hallsberg-
Stockholm.

Kompletterande systemsatsning
Åtgärder erfordras utifrån helhetssystemets funktion 
I Nationell Transportplan 2014-2025 finns åtgärder 
för ca 1,6 miljarder, bland annat på sträckan Ställda-
len-Kil (Fjärrblockering, mötesstationer, hastighets-
anpassning, STAX 25 ton mm.

Inlandsbanan
Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare är 
enkelspårig och ca 110 mil lång. Banan används mest 
för godstransporter av skogsråvara, torv och olika 
bränslen. Viss begränsad persontrafik går även söder 
om Östersund. 

Godstrafiken är koncentrerad till södra delen av In-
landsbanan där transporterna av bränsletorv går från 
Sveg till Uppsala via Mora. Det fraktas också virke 
söderut till sågverk och massaindustri. 

Inlandsbanan Mora-Gällivare har på senare år fått en 
ökad funktion i järnvägssystemet som omlednings-
bana till Stambanan genom övre Norrland. Banan 
saknar elektrifiering har på vissa delsträckor en bärig-
het på 20 ton axellast. 

Diskuterade åtgärder
• Införande av Fjärrstyrning. Den beräknade in-

vesteringskostnaden är 65 miljoner kronor. 

• Höjning av den största tillåtna axellast på sträck-
an Arvidsjaur-Gällivare till 22,5 ton (år 2018 till 
2020) för 210 miljoner kronor. Högre STAX är 
en förutsättning för främst kalktransporterna, 
men på sikt även annan godstrafik

• Upprustning av terminaler för cirka 20 miljoner 
kronor. 
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4  Godstrafik

4.1 Godspotentialer
Norrlands stora industrier transporterar redan idag 
stora godsvolymer på järnväg, se figur 4.2:1. Detta 
gäller särskilt LKAB i Kiruna och Gällivare, Boliden 
i Aitik, SSAB tunnplåt i Luleå, Smurfit Kappa Kraft-
liner, SCA Packaging och SCA Timber i Piteå, Boli-
den i Gällivare och Skellefteå, SCA Packaging, SCA 
Timber och Volvo Lastvagnar i Umeå, Metsä Board 
Husum, Domsjö fabriker, Hägglunds och MacGre-
gor Cranes i Örnsköldsvik, SCA Graphics i Timrå, 
SCA Grapics, Imerys Mineral och Kubal i Sundsvall, 
Iggesund Paperboard, Stora Enso, Korsnäs och Hol-
men i Gävle, Sandvik i Sandviken, etc.

Bergslagens industri har under de senaste åren 
liksom industrin i Norrland, haft hög 
tillväxt i produktionsvärden och är 
också mycket transportinten-
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Figur 4.1:1 Mycket stora flöden går idag i den Botniska korridoren. Förbättrade sammankopplingar i norr gör 
att de gränsöverskridande flödena kommer att öka avsevärt. (Förändringar i trafikupplägg gör att vissa ba-
nor har fått något mer resp något mindre volymer sedan figuren togs fram.) Källa: ÅF Infraplan.

siv. Detaljerad kartläggning har ej varit möjlig i detta 
projekt.

Stora potentialer finns i ökade gränsöverskridande 
transportflöden från/till Finland och nordvästra Ryss-
land.

För godstrafiken innebär satsningarna inom Bot-
niska korridoren kraftigt ökad kapacitet och snabbare 
transporter. Leveranstryggheten ökar genom att ku-
stjärnvägen bildar ett ”dubbelspår” tillsammans med 
Stambanan. Kustjärnvägen höga geometriska standard 
innebär dessutom att varje lok kan dra tyngre tåg, 
vilket ger lägre transportkostnader. 
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Figur 4.2:1 Godstransportarbetet väntas öka kraftigt en-
ligt Trafikverkets prognos för 2040.

4.2 Framtida godstrafik

Godstransporterna på järnväg ökar
Godstransporterna på järnväg ökar nu mycket kraftigt. 
I Trafikverkets prognos för transportarbetet på järnväg 
fram till 2040 bedöms efterfrågan på godstransporter 
öka med drygt 70%. Transportarbetet i det svenska 
järnvägsnätet bedöms öka från 21 miljarder tonkilo-
meter 2014 till 31 miljarder år 2040 (källa: Trafikverket, 
2016. Tillväxttal för godstrafik 2014-2040).

Miljömålen talar för järnvägen
Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende 
av effektiva transporter och bristerna i dagens järn-
vägssystem har ett behov av en gemensam vision för 
järnvägen identifierats. I rapporten ”Järnväg 2050 - 
Näringslivets godstransporter” är målet att fördubbla 
mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050. 

Det innebär att järnvägens andel av det totala trans-
portarbetet kommer att öka från dagens 24 procent 
till 30 procent. Detta är helt i linje med regeringens 
och riksdagens mål om att minska transportsektorns 
klimatpåverkan.

För att nå målen, föreslår företrädare för näringslivet 
och olika branschorganisationer att staten ska ta ett 
större ansvar för att återupprätta förtroendet för järn-
vägen genom att upprätta: 

1. en nationell underhållsstrategi för järnvägen

2. en översyn av bangårdar

3. säkerställa en långsiktig finansiering av ovannämnd 
strategi och översyn. 

Staten ska även, med hjälp av Trafikverket se till att 
öka järnvägens nyttjandegrad genom att:

4. öka möjlighet att köra fler tåg (effektivare kapaci-
tetstilldelning) 

5. anpassa det svenska järnvägsnätet till EU:s rikt-
linjer och förbättra infrastruktursamarbete med 
Norge och Danmark 

6. verka för bättre samarbete mellan godstrafikens 
olika aktörer (nationell databas med marknadsdata 
och annan relevant godsstatistik) 

7. möjliggöra för kapacitetsstarkare tåg som utnyttjar 
järnvägen mer effektivt 

8. låta elektrifiera de resterande 10 procent av järn-
vägsanläggningen samt där nödvändigt öka kraft-
försörjning, och dessutom 

9. utveckla och effektivisera lastplatser och industri-
spår.

Staten ska även använda styrmedel för en ökad lön-
samhet genom att: 

10. frysa banavgifter till dess att nuvarande efterslä-
pande underhåll av järnvägen är åtgärdat samt 
ge järnvägsföretagen en konkurrensutjämnande 
miljökompensation.
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Denna förväntade kraftiga ökning är en nödvändig del 
av omställningen till ett ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart transportsystem. Ökningarna ställer dock krav 
på betydande förbättringar av järnvägsnätet.

För det exportintensiva näringslivet längs norrlands-
kusten med anknytande stråk samt i Bergslagen, inne-
bär utvecklingen av Botniska korridoren en påtaglig 
förbättring, genom att företagen kan nyttja mer kost-
nadseffektiva och leveranssäkra transporter på järnväg. 

Stor efterfrågan på järnvägstransporter
Efterfrågan på järnvägstransporter i norra Sverige är i 
rådande stund större än vad som ryms i det befintliga 
järnvägssystemet. Med utbyggnad av Botniska korri-
doren möjliggörs ökad kapacitet och sänkta transport-
kostnader, vilket innebär stärkta förutsättningar för 
de stora industrierna längs korridoren att öka voly-
men järnvägstransporter. Detta innebär dessutom att 
företagen ges förutsättningar att konkurrera på större 
marknader, främst på Europeiska kontinenten. 

Det finns även en stort potential för ökade godstran-
sporter i norrgående riktning. De godståg som idag 
trafikerar Haparandabanan är transporter till IKEA 
och tågtransporter är en möjlighet även för IKEA i 
Umeå och Sundsvall.
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Kortare sträcka och gångtider
Fullt utbyggd innebär Botniska korridoren förkor-
tad sträcka på 8-12 mil i de längre relationerna och 
kortare gångtider för det exportintensiva näringslivet 
i Norrland och Bergslagen. Exempelvis förkortas 
SCA:s systemtågsupplägg Piteå-Holmsund med ca 
en tredjedel. Avståndsförkortningarna för övriga sys-
temtransporter är i storleksordningen 10-20 procent. 
De högre medelhastigheterna ger ytterligare förkort-
ningar i gångtiderna. Godstågskostnaderna minskar 
med kortare avstånd och kortare gångtider.

För de regelbundna godstågspendlar (7 per vecka) 
som trafikerar Sundsvall-Göteborg, kan omlopps-
tiden minskas avsevärt med dubbelspår på Nya 
Ostkustbanan

Ökad kapacitet
Genom Norrbotniabanan skapas förutsättningar för 
ca 40 procent högre tågvikter, bättre mötesmöjlighe-
ter och fler omledningsmöjligheter. 

Med dubbelspår på nya Ostkustbanan och gods-
stråket genom Bergslagen kan kapaciteten öka från 
60-70 tåg/dygn till över 200 tåg/dygn. Samtidigt 
möjliggörs framtida satsningar på längre tåg.

Mötesstationer i TEN-T-nätverket byggs för 750 
m långa tåg vilket ytterligare ökar kapaciteten mot 
dagens järnväg i Sverige.

Ökad leveranssäkerhet
Färdigställd kustjärnväg gör Botniska korridoren till 
ett funktionellt dubbelspårssystem, vilket minskar 
sårbarheten vid exempelvis avbrott på banan.

Ökade produktionsvolymer
Botniska korridorens ökade kapacitet och sänkta 
transportkostnader innebär stärkta förutsättningar 
för de stora industrierna i stråket att konkurrera på 
större marknader, främst europeiska kontinenten. 
Denna möjlighet bedöms kunna ge betydande effek-
ter på omsättning och resultat.
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5  Persontrafik

5.1 Framtida persontrafik
Redan idag är trafiken Stockholm-Sundsvall bland 
de mer lönsamma sträckorna i landet och med fullt 
utbyggd infrastruktur längs norrlandskusten bedöms 
persontrafiken till stor del bli kommersiell och lön-
sam.

Det framtida järnvägssystemet längs norrlandskus-
ten kommer att trafikeras av både interregional och 
regional persontågtrafik samt av godståg. Figur 5.1:1 
visar ett av de trafikeringsförslag som tagits fram 
inom Norrtågprojektet.

Interregionala tåg kommer att trafikera hela 
sträckan Stockholm-Haparanda och Stockholm-
Östersund.

Regionaltåg kompletterar de interregionala 
tågen
Att knyta norra Sverige närmare Arlanda och 
storstadsregionen med utvecklad trafik är priori-
terat och regionala trafiklösningar kommer även 
fortsättningsvis komplettera interregionala tåg i 
form av trafikering med blada annat X-tåg och 
Upptåg. Tåg i Bergslagen trafikerar redan idag 
sträckan Gävle-Örebro och trafiken i detta stråk 
kommer sannolikt att förstärkas ytterligare. Norr 
om Sundsvalls utgörs då precis som idag den 
regionala tågtrafiken av Norrtåg

Regionala trafiklösningar kan komma att trafi-
kera relationerna:

• Gävle-Uppsala
• Gävle-Ljusdal
• Gävle-Sundsvall
• Sundsvall-Umeå
• Sundsvall-Trondheim
• Umeå-Luleå (Norrbotniabanan)
• Umeå-Östersund, via Sollefteå
• Umeå-Lycksele(-Storuman)
• Luleå-Haparanda
• Luleå-Narvik 
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Figur 5.1:1 Möjlig persontrafik med dagtåg med Botniska korridoren utbyggd

Norrtågsförsöket

De fyra trafikhuvudmännen i norra Sverige erbjöds i 
den transportpolitiska propositionen 2006 att gemen-
samt ta över trafikeringsrätten för all tågtrafik norr om 
Sundsvall/Ånge. Försöket genomförs 2011-2021 och 
innebär en kraftig utbyggnad av tågtrafiken bland an-
nat längs norrlandskusten. Ett gemensamt regiontra-
fikorgan, Norrtåg AB, har bildats för att driva trafiken.
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Figur 5.1:3 Möjliga framtida restider.  Figur 5.1:2 Dagens kollektivtrafikrestider. Statistik-
källa: Resplus, bearbetning av ÅF Infraplan. 

Mer än halverade restider
Restiderna mellan den norra kustjärnvägens (Hap-
arandabanan + Norrbotniabanan) stationsorter blir 
avsevärt kortare än dagens med busstrafik. För strå-
ket Härnösand-Sundsvall-Gävle-(Uppsala/Arlanda/
Stockholm kommer dubbelspåret att innebära kraftigt 
förkortade restider. 

Restider ändpunktstrafik beräknas till Luleå-Stock-
holm 5,5 h (idag 11 h), Umeå-Stockholm 3,5 h, 
Sundsvall-Stockholm 2 h.

Tågtrafiken kommer att medge dramatiskt förbättrade 
förutsättningar för daglig arbets- och utbildningspend-
ling, vilket är mycket angeläget för den långsiktiga 
regionala funktionen. 
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Stärker Arlanda och kopplar ihop norra 
Sverige med nya stambanor
Kraftigt förkortade restider med tåg till Arlanda kan 
stärka Arlanda som internationell och nationell nod. 
Bedömningar från SJ tyder på att en stor potential att 
flytta över resenärer från flyg till tåg från Östersund, 
Umeå och Sundsvall. Vid restider på 3,5 timmar till 
Östersund och Umeå och 2 timmar till Sundsvall bör 
en stor andel av de 1,7 miljoner flygresenärerna kunna 
välja tåg.

Halverade restider längs norrlandskusten innebär även 
en viktig förutsättning för att kunna knyta samman 
norra Sverige med eventuella nya stambanor med hög-
hastighetsstandard i framtiden.
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5.2 Resandeutveckling för 
Norrtåg, X-trafik och SJ

X-trafik Sundsvall-Gävle och Upptåget 
Gävle-Uppsala
X-tågen binder samman Gävleborg i nord-sydlig 
riktning, längs Norra stambanan Gävle-Ljusdal och 
längs Ostkustbanan Gävle-Sundsvall. Upptåget 
förbinder Gävle med Uppsala. Totalt hade X-tågen 
längs nya Ostkustbanan Sundsvall-Gävle 450 000 
resenärer under 2015. Upptåget hade under samma 
period 3,2 miljoner påstigande längs sträckan Gävle-
Uppsala. Från 2010 till 2015 ökade antalet resor med 
X-tåget längs nya Ostkustbanan med 15 procent.

Norrtågssystemet
Starten av Norrtågsförsöket, 2010, påverkades i det 
inledande skedet av svåra tekniska störningar, dels 
kopplat till ERTMS, dels till fordonstekniska pro-
blem. Trafiken har i dag i stort sett samma utbud 
sedan september 2012, då Ådalsbanan var öppnad 
och samtliga nya fordon var levererade. Under åren 
2014 och 2015 har resandet stabiliserats och utveck-
lats positivt. Det har varit vissa störningar kopplat 
till infrastrukturen, vilket har påverkat både utbudet, 
resandetider och resande under 2014 och 2015.

Totalt uppgår resandet till ca 1,4 miljoner resenärer 
för 2015 för hela Norrtågssystemet. Resandeökning-
en är 11 procent, jämfört med 2013 års siffror. Det 
är främst sträckan Umeå-Sundsvall som står för den 
största ökningen, + 24 procent.

Den största avvikelsen i resandeutvecklingen finns i 
den norra delen av Norrtågssystemet. Problem med 
infrastruktur och konjunktursvängningar för LKAB 
är de två stora huvudorsakerna, vilket syns i antal 
resenärer från 2014 till 2015. 

SJ AB - kommersiella turer mellan Umeå-
Sundsvall
SJ har fortsatt med tre dubbelturer på sträckan 
Umeå-Sundsvall och vidare till Stockholm C. Turer-
na kan uppvisa en bra resandetid mellan noderna ef-
tersom SJ väljer att inte göra uppehåll på alla statio-
ner. SJ uppvisar en positiv resandeutveckling med en 
ökning på cirka 20 procent per år. Enligt SJ finns det 
ett resande på cirka 310 000 resenärer 2015. Tillsam-
mans med SJ har sträckan Umeå-Sundsvall totalt ett 
resande närmare en miljon per år och jämfört med 
2013 har resande ökat med 36 procent. Resandet 
totalt för 2015, inkl SJ, uppgår till drygt 1,7 miljoner, 
en ökning med 19 procent från 2013.
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Figur 5.2:1 Resandeutveckling 2013-2015 hela Norrtågssystemet inkl SJ 3 dubbelturer. Källa Norrtåg AB
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5.3 Persontrafikprognos
Resandeprognosen utgör tillsammans med gods-
trafikprognosen grunden för både den traditionella 
samhällsekonomiska kalkylen och för värderingen av 
samhällseffekter utöver den traditionella kalkylen.

Som underlag för en tidigare utredning av Botniska 
korridoren tog ÅF Infraplan fram en samlad prognos 
för en utbyggd kustjärnväg. Prognosen baserades 
på olika prognoser som tidigare tagits fram för bl.a. 
Norrtåg och det tidigare Banverket (Norrbotniaba-
nan regeringsrapport och Ostkustbanan).

Prognosen för kustjärnvägen gav snittflöden enligt 
figur 5.3:1. Flödet bedömdes bli relativt lika i hela 
stråket och varierade från ca 4 000 resor per dygn 
på Norrbotniabanan till ca 6 000 resor per dygn på 
Ostkustbanan. Inom hela systemet ned till Gävle 
beräknades 25 000 - 30 000 resor ske per dygn, vilket 
motsvarar 8-10 miljoner resor per år. Vid en jäm-
förelse med dagens resande på Botniabanan (utan 
Norrbotniabana och Nya Ostkustbanan) så är resan-
det redan i dessa nivåer.

Botniska korridoren delen Boden-Gävle får betydan-
de fördelar av dagtågresor, såväl regiontågresor som 
interregionala tågresor. De regionala tågreserna har 
en ovanligt jämn fördelning längs hela kuststräckan, 
beroende på att kommunerna i ortsstråket i betydan-
de grad har olika näringslivsinriktning och arbets-
marknader. Detta innebär att de ömsesidigt komplet-
terar varandra i inbördes överlappande storregioner. 

De interregionala tågresorna, som i hög grad har 
Uppsala/Arlanda/Stockholm som målpunkter, inne-
bär att de samlade resenärsflödena successivt ökar 
söderöver. Eftersom den storregionala tågtrafiken i 
hög grad är dubbelriktad såväl morgon som kväll blir 
förutsättningarna goda för fördelaktig trafikekonomi. 
Den nordliga sträckan Haparanda-Boden får jämfört 
med övriga delen av Botniska korridoren små flöden 
liksom sträckan Gävle- Örebro och Gävle-Falun-
Örebro, men får ändå relativt höga flöden jämfört 
med övriga anknytande linjer.
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Figur 5.3:1 Dagtågresor per dygn enligt en prognos .



”Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet”. Nationellt mål för transportpolitiken.

En utveckling av den Botniska korridoren är en viktig del av ett bättre fungeran-
de nationellt transportsystem. Investeringar i norra Sverige bidrar till att stärka 
funktionaliteten i hela transportsystemet och är viktiga för att uppfylla kraven 
i överenskommelsen om EU:s stomnät för transporter (TEN-T core network), 
senast år 2030.

Den Botniska korridoren och Malmbanan knyter samman EU med Arktis och 
tillsammans med de nordliga tvärstråken, Mittstråket och Midway Alignment, 
skapar de ett sammanhållet järnvägsnät som binder samman Sverige, Norge 
och Finland.

Mål för den Botniska korridorens roll i transportsystemet:

Mål 1 En kapacitetsstark järnväg som klarar att möta efterfrågan i prognoser 
och känd efterfrågan och tillkommande trafik från klimatomställning och 
tillväxt.

Mål 2 En robust och tillförlitlig järnväg som säkerställer att transporter kan nå sin 
slutdestination utan oplanerade omlastningar eller större tidsförluster.

Mål 3 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet för godstransporter till viktiga 
hamnar i Sverige och det europeiska järnvägsnätet, via Scandinavian 
Mediterranian Core Network Corridor.

Mål 4 En järnväg som erbjuder hög tillgänglighet till snabba persontransporter 
mellan orter längs stråken, till och från Arlanda/Stockholm och övriga 
stambanor i Sverige.

Mål 5 Ett järnvägsnät som möjliggör nyttjandet av flera trafikslag genom smi-
diga anslutningar till hamnar, flyg och järnvägsterminaler.
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Den Botniska korridoren är en del av EU:s stomnätverk för 
transporter, TEN-T core network, och sträcker sig från Hapar-
anda i norr till Örebro och Stockholm i söder. På svensk sida 
består den av Haparandabanan, Norrbotniabanan, Botnia-
banan, Ådalsbanan, nya Ostkustbanan (Gävle-Härnösand), 
Godsstråket genom Bergslagen, Ostkustbanan Gävle-
Stockholm och Norra Stambanan, Stambanan genom övre 
Norrland (stambanorna en del av comprehensiv network).

Samarbetet Botniska korridoren består av planupprättare för 
de fem nordligaste länen, ett antal kommuner och landsting 
längs med stråket och samarbetet kring nya Ostkustbanan 
och Norrbotniabanan.

Intresseföreningen 
Norrtåg


