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BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH
UTMANINGAR
Världen efter pandemin – hur ser bolaget på pandemins konsekvenser för verksamheten,
utmaningar och möjligheter, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras?
Kortsiktiga effekter: En långsam återgång till resandet innan pandemin innebär minskade
biljettintänkter under en längre tid. En osäker resandeutvecklingen har även en negativ effekt på
framtida upphandlingar. En ökad digitalisering och flexibilitet på arbetsplatser kan komma att
innebära ett mer utspritt resande, både fler och färre resor och en regionförstoring utan att restider
förkortas.

Långsiktiga effekter: Förändring av resandet. Konsekvenser för kommande trafikupphandlingar av
operatör ,utveckling av ny produkter. Säkerhet och trygghet i och runt resan
Den stora samhällsomvandling som sker i norra Sverige kommer att innebära stor efterfrågan på
kompetens, inflyttning och resor kopplat till arbetet.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt
på 3-4 års sikt.
Under året: Svårt att veta hur fort resandet kommer tillbaka. Vi ser redan nu ökningar men är inte
tillbaka än på nivåer som före pandemin. Begränsningar i fordonsflottan pga tunga
underhållsåtgärder innebär utmaningar att kunna köra all trafik som planerat med tåg

På 3-4 års sikt: Hur ser resandet ut ? vilka reser och hur mycket. Var behöver vi utöka antalet turer
och med vilka fordon? Hur ser regionernas finansiering av tågtrafiken ut ? Vilka ska finansiera
Norrbotniabanans trafik och hur många turer och med vilka fordonstyper? Kräver flera års planering
för ev start 2030.

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt
Under året: Statens ersättning av intäktsbortfall till RKM. Hur mycket får vi? Pågående förhandlingar
med operatören om ekonomiska konsekvenser av pandemin?
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På 3-4 års sikt: Landa beslut utifrån Tågstrategin för hur trafiken ska se ut fram till 2035?? Nytt
operatörsavtal ska fram till 2025, vilka prisnivåer kan vi förvänta oss? tillgång till ytterligare fordon
behöver utredas om beslutas.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet Genom att leverera hög kvalitet med god punktlighet på
regionaltrafiken skapar vi nöjdare kunder och en positiv utveckling av antalet resenärer vilket leder
till vinster för såväl klimat som samhälle.”

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen
vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.
1. En fortsatt utveckling av tågtrafiken och kollektivtrafiken som helhet för att matcha behovet av
kompetensförsörjning i norra Sverige
2.Utveckling av Norrtåg som samarbetspart och del av arbetet med regional utveckling och
näringslivets hållbarhetsarbete.
3. Ökad resiliens och robusthet mot klimatförändringens effekter på infrastrukturen och fordon.
4. Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet

Övriga frågor som bolaget vill lyfta:

