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Umeå - Sundsvall 
 

De 9 dubbelturerna Umeå – Sundsvall är i grunden oförändrade jämfört med 2016. Vi 

avser genomföra en del förbättringar och optimeringar, bl.a. minskade gångtider samt 

mindre tidsförskjutningar av många tåg för att nå våra målsättningar.  

• Tåg 7401 kommer att utgå från Umeå ca 04:41 istället för Övik på morgonen.  

• Tåg 7403 får en förbättrad tidtabell gångtidsmässigt med avgång ca 05:36 från Umeå. 

• Tåg 7415 tidigareläggs lite från Umeå, från 16:25 till 16:18. Förutom en bättre 

gångtid uppnås även att tåget i Sundsvall får en anslutning till X-trafiktåget som avgår 

19:25 mot Gävle. I nuvarande tidtabell har 7415 anslutning med X-trafiktåget 20:22 

vilket har varit 47min bytestid. Nu kan man resa från Umeå 16:18 och vara i Gävle 

21:41.  

• Tåg 7417 tidigareläggs mer från Umeå, från 17:45 till 17:18. Förutom en bättre 

gångtid uppnås även att tåget i Sundsvall får en anslutning till X-trafiktåget som avgår 

20:22 från Gävle. I nuvarande tidtabell var 7415 sista möjliga tåget att resa med om 

man inte ville ta nattåget, nu skapas möjligheten att åka från Umeå 17:18 och vara i 

Gävle 22:47.  

• Tåg 7412 senareläggs lite från Sundsvall, från 14:08 till 14:29. Det innebär att tåget 

passerar Övik 16:30 istället för 16:05 (vi har stått 10min i Övik med tåget till 16:15 för 

att få en rimligare avgångstid därifrån i nuvarande tidtabell). En anslutning från 

Xtrafiktåget som ankommer Sundsvall 14:19 upprättas också, så vi binder samman de 

städer i X-trafiks område med de i Norrtågs trafikområde. Nackdelen är att 

anslutningstiden från SJ-tåget ökar, samt från tåg 7509 från Storlien. Det är dock 

samma fordon som normalt kommer från Storlien som går i tåg 7412 så resenärerna 

kan sitta kvar ombord och behöver inte stå ute och frysa.  

• De uppehåll i Västeraspby som slopas beror både på att vissa tågmöten hamnar där, 

och på vissa tåg måste vi helt enkelt prioritera bort uppehåll där för att få fram tågen.  

• I övrigt kan man konstatera att mötesmöjlighet i Kramfors skulle behövas, vi har 5 

tågmöten som hamnar i Frånö och Dynäs istället. www.tagk 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


