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Beslut om allmän trafikplikt enligt detta underlag för  

samhällsbetald kollektivtrafik i Västernorrland inför tecknande av 

avtal för trafik med trafikstart juni 2014 togs av 

Kollektivtrafikmyndighetens Direktion 2013-04-26. 

Enligt den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) 2kap 8§ ska den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett 

trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en 

redovisning av: 

1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för trafikförsörjningen.  

2. Alla former av regional kollektivtrafik, kommersiell och upphandlad enlig allmän 

trafikplikt 

3. Miljöhänsyn 

4. Linjer och bytespunkter som är fullt tillgängliga för alla resenärer 

5. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 

om riksfärdtjänst och grunderna för prissättning av denna trafik i den mån uppgifter 

enligt dessa lagar överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Enligt 3kap 1§ är den regionala kollektivtrafikmyndigheten behörig lokal myndighet enligt 

EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet. En 

regional kollektivtrafikmyndighet får även, efter överenskommelse med en eller flera andra 

sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma 

område. Ett trafikpliktsbeslut får endast avse regional kollektivtrafik. Ett avtal om allmän 

trafik som ingås mellan en kollektivtrafikmyndighet och ett trafikföretag ska grunda sig på 

ett beslut om allmän trafikplikt. Avtal för ny avtalsperiod får inte ingås utan att ett nytt 

beslut om allmän trafikplikt fattats. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (KTM) antog sitt första 

trafikförsörjningsprogram 2012-09-27. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver dels, på en 

övergripande nivå, den trafik som bedrivs idag och dels den trafik som behövs för att nå en 

fördubblad marknadsandel av det motoriserade resandet till 2020. Förutom trafiken 

beskriver programmet övriga ambitioner och mål avseende det kollektiva resandet i länet 

såsom kvalitetsmål, miljömål, ekonomimål och tillgänglighetsmål. 

KTM avser att teckna avtal för en ny period avseende all regional kollektivtrafik med buss 

inom Västernorrlands län under 2013. Den nya avtalsperioden avser juni 2014 till december 

2022. Med anledning av detta krävs ett trafikpliktsbeslut. 
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Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska delge beslut om allmän trafikplikt enligt 16§ 

första stycket och 17§ första stycket delgivningslagen (1970:428). Beslut om allmän 

trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som på kommersiell grund 

tillhandahåller eller avser tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. 

Den trafik som kommer att tecknas avtal om innefattar hela länet. Detta underlag till beslut 

beskriver trafiken i form av funktioner såsom arbetspendling, skolpendling och fritidsresor 

samt en frekvens uttryckt i mycket god, god, måttlig och ringa, se definition nedan, samt 

beskriven i stråk och områden. Fysisk tillgänglighet för fordonen, ej infrastrukturen, 

avseende möjligheten att ta ombord rullstol anges i kolumnen ”Tillgänglighet”. Fordon av 

låggolvstyp innebär att man med förarens hjälp tar sig ombord med rullstol. För övrig 

tillgänglighet, såsom audiovisuellt utrop, skyltning etc. hänvisas till KTM s hemsida samt 

kundservice för information i det enskilda fallet. 

För läsarens orientering börjar beskrivningen i norra delen av länet och fortsätter söder ut, 

kommun för kommun och stråk för stråk. I bild 1 visas en karta över länet. I anslutning till 

varje nytt område visas en linjenätskarta för läsarens orientering. 

Definition av frekvens/utbud uttryckt i minuter mellan avgångar under vardagar i högtrafik, tid mellan ca 07:00 

– 09:00 och 14:00 – 18:00 för trafiken i de stråk/områden som upphandlas av Kollektivtrafikmyndigheten. 

 Mycket God God Måttlig Ringa 

Tätort - 15 min 15 – 20 min 20 – 40 min 40 - 

Landsbygd - 20 min 20 – 30 min 30 – 60 min 60 - 
 

Bild 1Västernorrlands län. 
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Örnsköldsviks kommun och E4 stråket Umeå – Sundsvall  
Det regional kollektivtrafiknätet i Örnsköldsviks kommun 

 

Stiliserad linjekarta Örnsköldsviks tätort 
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Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 
Örnsköldviks Tätort Huvudsak ämnad för att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildning och 

arbetsresor samt annat 

vardagsresande. Viss 

anlutning till 

Örnsköldsvik RC och 

Örnsköldsviks Norra 

station 

Goda möjligheter 

vardagar, måttliga till 

ringa under helger 

samt under 

sommaren 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt att 

ta ombord rullstol 

Trehörningsjö, Långviksmon, 

Hemling, Björna, Gideå, 

Husum, Örnsköldsvik  

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildningsresor och 

till viss del arbetsresor 

och annat 

vardagsresande. Viss 

anslutning till 

Örnsköldsviks RC  

Ringa under vardagar 

och helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Husum, Banafjäl, 

Örnsköldsvik 

Huvudsak ämnad för att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildning och 

arbetsresor samt till viss 

del annat vardagsresande. 

Viss anslutning till 

Örnsköldsviks RC och 

Husum RC 

 

Ringa under 

vardagar, Ringa 

under helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 
Solberg, Myckelgensjö, 

Storborgaren, Bredbyn, 

Örnsköldsvik 

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildningsresor och 

till viss del arbetsresor 

och annat vardagsresande 

 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Bredbyn, Mellansel, Gottne, 

Moliden, Örnsköldsvik 

Huvudsak ämnad för att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildning och 

arbetsresor samt till viss 

del annat vardagsresande 

Viss anslutning till 

Örnsköldsviks RC 

Ringa under vardagar 

och helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Näske, Köpmanholmen, 

Bergom, Överhörnäs, Bjästa, 

Örnsköldsvik 

Huvudsak ämnad för att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildning och 

arbetsresor samt till viss 

del annat vardagsresande. 

Viss anslutning till 

Örnsköldsviks RC 

Ringa under vardagar 

och helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Önskan, Skorped, Sidensjö, 

Bjästa, Gerdal, Örnsköldsvik 

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov 

av utbildningsresor och 

till viss del arbetsresor 

och annat 

vardagdressande. Viss 

anslutning till 

Örnsköldsviks RC 

Ringa under vardagar 

och helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 
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Sollefteå och Kramfors kommuner samt stråket Riksväg 90 

Sollefteå – Kramfors – Härnösand. 
Det regional kollektivtrafiknätet i del av Sollefteå och Kramfors kommuner. 

 

Stiliserad karta över Sollefteå tätort
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Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 

Sollefteå tätort Huvudsak ämnad för att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildning och arbetsresor 

samt annat vardagsresande.  

Måttlig under 

vardagar. Ingen 

trafik under 

sommar 4v. 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Junsele-Näsåker-Sollefteå Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande.  

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

( Sundsvall-Viksjö)-Graninge-

Sollefteå            

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Långsele-Sollefteå Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Sollefteå-Forsmo-Tannflo Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Näsåker-Imforsmo Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Ramsele-Rensjön Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Ramsele-Sollefteå Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Undrom-Sollefteå Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Sollefteå-Prästmon-Kramfors Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande.  

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Riks 90 Sollefteå-Kramfors Arbets- och skolpendling 

Service och fritidsresor 

anslutning tåg i Kramfors 

Måttlig vardag 

ringa helg 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Riks 90 Kramfors-Härnösand Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande.Vissa 

God vardag, måttlig 

helg 

Fordon av 

normalgolvstyp 
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anslutningar till tåg i 

Kramfors och Härnösand 

Kramfors-Lugnvik-Undrom Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa  Fordon av 

normalgolvstyp 

Undrom-Nyland-Bollstabruk-

Kramfors 

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa  Fordon av 

normalgolvstyp 

Prästmon-Bollstabruk-

Kramfors 

Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Prästmon, Nyland 

Ringa, Bollsta God 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Nordingrå-Kramfors Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Norabygden Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Docksta-Ullånger_Kramfors Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Kramfors - Västansjö skolpendling Ringa  Fordon av 

normalgolvstyp 

Kramfors - Finnmarken skolpendling Ringa  Fordon av 

normalgolvstyp 

Kramfors tätort Huvudsak ämnat åt att 

tillgodose resenärsbehov av 

utbildningsresor och till viss 

del arbetsresor och annat 

vardagsresande. 

Ringa vardag Vissa fordon 

låggolv 
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Härnösands kommun samt E4 stråket Härnösand – Timrå - 

Sundsvall 
Det regional kollektivtrafiknätet i Härnösands kommun 

 
 
 

 

 

Stiliserad linjekarta Härnösands tätort 
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Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 
Härnösands tätort Arbetspendling, 

skolpendling samt service- 

och fritidsresor 

God till Måttlig vardag 

ringa helg 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Brunne-Viksjö-Härnösand Arbetspendling, 

skolpendling samt service- 

och fritidsresor 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Öje-Älgsjö-Härnösand Skolpendling Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Risnäs-Härnösand Skolpendling Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Häggdånger-Härnösand Arbetspendling, 

skolpendling samt några 

service- och fritidsresor 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Utansjö-Hälledal-Härnösand Skolpendling samt några 

service- och fritidsresor 

Måttlig vardag ringa 

helg 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Karlberg Skolpendling Ringa vardag  

Solumshamn-Gånsvik Arbetspendling, 

skolpendling samt 

sommartid service- och 

fritidsresor 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Älandsbrocentrum -

Strinningen-Rö 

Ramsås 

Arbetspendling, 

skolpendling samt service- 

och fritidsresor 

Ringa vardag Fordon av 

normalgolvstyp 

Älandsbro-Härnösand Arbetspendling, 

skolpendling samt service- 

och fritidsresor 

Måttlig vardagar ringa 

helg 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Aspnäs Skolpendling Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Härnösand - Sundsvall Arbetspendling samt 

service- och fritidsresor 

God vardagar Fordon av 

normalgolvstyp 
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Timrå och Sundsvalls kommun 
Linjekarta landsbygdstrafik 

 

Stiliserad linjekarta över Sundsvalls tätort
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Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 
Tynderö -Söråker Arbets och skolpendling Vardagar, måttlig helg 

ringa 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Söråker - Timrå Arbets- och skolpendling 

samt service och fritidsresor 

God, Vardag och helg Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Åvike-Hässjö-Söråker Skolpendling samt vissa 

service- och fritidsresor 

Ringa. Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Lagfors-Stavreviken Skolpendling samt vissa 

service- och fritidsresor 

Ringa Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Stavreviken-Timrå Arbets- och Skolpendling 

samt service och fritidsresor 

God  Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Lögdö-Lunde-Sörberge 

norra 

Skolpendling samt vissa 

service- och fritidsresor 

Ringa Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Sörberge norra-Fagervik-

Timrå 

Skolpendling Ringa Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Timrå-Birsta-Sundsvall Arbets- och Skolpendling 

samt service och fritidsresor 

God Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Laggarberg-Vävland-Timrå Skolpendling samt fåtal 

arbetsresor 

Ringa Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Njurunda-Sundsvall Arbetspendling, 

skolpendling, service och 

fritidsresor. Viss anslutning 

till RC 

Vardagar god till 

mycket god. Helger 

måttlig 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Nyhamn-Juniskär-Björkön Skolpendling Ringa  Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Matfors-Viforsen-Sundsvall Arbets- och Skolpendling 

samt service och fritidsresor 

God under vardagar, 

måttlig kvällar och 

helger 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Matfors-Vattjom-Sundsvall Skolpendling viss 

arbetspendling 

Måttlig till ringa Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 

att ta ombord 

rullstol 

Liden – Indal - Kovland - 

Sundsvall 

Skol- och arbetspendling 

service och fritidsresor 

God till måttlig under 

vardagar. Ringa under 

helger 

Fordon av 

normalgolvstyp 

Sundsvalls tätort Arbetspendling, 

skolpendling, service och 

Mycket god under 

vardagar God under 

Samtliga fordon av 

låggolvstyp, möjligt 
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fritidsresor. Viss anslutning 

till RC 

helger att ta ombord 

rullstol 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ånge kommun, stråket E14 Ånge Sundsvall samt järnvägstrafik 

på Mittbanan mellan Sundsvall – Östersund – Åre – Trondheim 
Linjekarta Ånge kommun 

 

 

Område/stråk Funktion Regularitet Tillgänglighet 
E 14 Sundsvall –Stöde - Ånge Arbets- och skolpendling Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Ljungandalen Torpshammar – 

Fränsta – Ljungaverk – Ånge. 

 

Skolpendling och viss 

arbetspendling på ömse 

sidor Ljungan 

Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Naggen - Storulvsjön - 

Torpshammar 

Skolpendling  Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 

Nordanede samt övriga byar i 

Ljungans dalgång 

Skolpendling Ringa Fordon av 

normalgolvstyp 
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Sid 13 av 13 

Ånge Alby Östavall Överturingen Skolpendling och viss 

arbetspendling 

Ringa  Fordon av 

normalgolvstyp 

    

  

 


