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Umeå – Vännäs/Lycksele/Luleå 
 

Måndag – fredag 

• Inga trafikutbudsförändringar sker. 

• Vissa tåg justeras tidsmässigt: 

• Tåg 7486 senareläggs till 16:48 för att inte behöva stå bort tid i Hällnäs i mötet 

med ett timmertåg och därigenom få en mycket längre gångtid än övriga tåg.  

Ank Lycksele 18:37, 1h 49min gångtid. 

Får även anslutning från nya Övikståget 7438. 

• Tåg 7108 (Umeå – Luleå) tidigareläggs till 16:06 (idag avgår den 17:10). Detta 

uppnår en god spridning på de två tågen till Vindeln. 7108 kommer då 

antagligen kunna ankomma Luleå 20:05 istället för 20:55.  

Pga kapacitetsbrist Umeå C – Umeå Ö kan 7108 inte avgå i spannet 16:07-16:37. 

• För att upprätthålla anslutning till det tidigarelagda 7415 tidigareläggs 7484 från 

Vännäs samt 7485 från Lycksele något, liksom Vännäspendeln 7468 som 

ansluter till 7484. 

• Vännäspendeln 7469 och 7470 tidigareläggs15-20 minuter för att få en god 

anslutning i Umeå till/från tågen 7436/7437 till Övik. 

• Nedsättningen Boden - Bastuträsk 

• Trafikverket har efter spårbytena som sker i år inte aviserat att banan här helt 

återställd utan stora gångtidspåslag sker i s.k. banarbetstillägg och nodtillägg. 

Därför sker bara viss förbättring av gångtiderna på våra tåg mot 2016 men en 

bra bit kvar till de gångtider tågen hade 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Lördag - söndag 

• Umeå – Luleå 

Tågen på sträckan läggs i följande tidslägen: 

• Lördag 

06:40-10:43 Luleå – Umeå (anslutning till 7409 i Umeå). 

15:08-19:06 Umeå – Luleå (anslutning från SJ 564 14:45 i Umeå). 

• Söndag 

10:24-14:34 Luleå-Umeå (anslutning från 7151 i Luleå, samt till SJ 587 i Umeå). 

17:45-21:53 Umeå-Luleå (anslutning från 7412 i Umeå). 

• Umeå – Vännäs/Hällnäs/Lycksele 

Trafikmängden oförändrad jämfört med 2016): 

• Lördag: 0,5 dubbeltur Lycksele-Umeå och  

3st dubbelturer Umeå-Hällnäs. 

• Söndag: 2 dubbelturer Umeå – Hällnäs och  

1½ dubbeltur Umeå-Lycksele. 

På lördagen anpassas första dubbelturen Umeå-Hällnäs att ankomma Umeå ca 13:30. Sedan går 

de två sista dubbelturerna som i T16. 

På söndagen är första dubbelturen Umeå-Hällnäs anpassad för shopping med ankomst Umeå 

12:01. Den andra dubbelturen Umeå-Hällnäs ersätter de i 2016 förlängda Sundsvallstågen till 

Vännäs vilket blir en förbättring för Vindeln och Hällnäs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


