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STAISEAM UI^SA - HOLUSUND

En kortfattad hiatorlk.

Sedan Norra stonlDanan år l89l öppnats till Vännäs
blev planerna på järnväg till Umeå aktuella. Vid
1895 riksdeg beslöts att järnväg skalle anläggas
från Vännäs via Umeå ut till ön Storsandskär i Ume älv,
belägen 8 km frän Umeå stn. På Storsandskär skulle en
hamn anläggas.

Sedan banan Vännäs-Umeå blivit klar 1896, fortsatte
banbygget till Storsandskär. Häri ingick en 300 m lång
bro, en av de längsta på sin tid i landet, över Norrån
ut till Storsandskär, liksom den 1,1 km långa sträckan
ute på själva ön. Här anlades även en bangård. Av flera
skäl, bl.a. Umeå stads ekonomiska svårigheter åren före
sekelskiftet ss|pat svårigheter att muddra farleden upp
till Storsandskär, övergavs emellertid hela Storsandskärs-
projektet. Bron och spåret på Storsandskär revs på 1910-
talet, utan att någonsin ha trafikerats. En närmare
beskrivning av banan till Storsandskär finns i TAG 10/73*

I stället för det misslyckade projektet Storsandskär
började man planera för en uthamn i Holmsund samt en
järnväg dit. Vid I9l7 års riksdag beslöts att en statsbana
Umeå-Holmsund skulle byggas, under förutsättning att Umeå
stad anlade en hamn i Holmsund. Banbygget inleddes 1920.
Härvid utnyttjade man större delen av den redan färdig
ställda banan till Storsandskär, vilken, bortsett från
delen ut till själva ön, kvarlegat oanvänd sedan l897•
Holmsundsbanan färdigställdes för provisorisk trafik
1921 och öppnades officiellt den 1 oktober 1922.

Banan anlades med en max. stigning pä 20 promille, minsta
kurvradie 400 m samt med 27,5 kg/m räler. Anläggnings
kostnaderna uppgick till 2 390 000 kr, och som arbetschef
fungerade C.J.A. Wästfelt. Banlängden var 17,4 km.

I takt med bebyggelsens utveckling ökade persontrafiken
på banan och nådde sin kulmen i slutet av 40-tal9t och
början av 50-talet, då tidtabellen upptOg ca 15 förbindelser
om dagen i var riktning. Förutom den enda mellanstationen,



Grimonäa, anlades hela 10 hållplatser längs linjen,
se kartan. Prån slutet av 1950-talet indrogs de flesta
förbindelserna. Två turer per dag blev dock kvar ända
till den 28 september 1968, då persontrafiken definitivt
nedlades.

Banans godstrafik har i gengäld ökat kraftigt, särskilt
under l960-talet i samband med hamnens expansion.
1967-68 tillkom t.ex. SCA:s frakter av kraftliner och
sågat virke från Munksund /Piteå/ till Holmsund, ca
300 000 år3ton,samt 1963 transport av massa från Bowater
AB i Oimonäs till Holmsund, ca 110 000 årston. Den sist
nämnda trafiken överfördes dock till lastbil 1975' ficlvis
förekommer dessutom export av järnvaror från NJA, skogs
produkter mm. I andra riktningen finns bl.a. tankvagns-
trafik till inlandet, bl.a. Shell. Ett flertal andra
företag i Gimonäs och Holmsund utnyttjar också järnvägs
transporter i varierande grad.

Pga godstrafikens expansion utvidgades bangården i
Holmsund 1972, och man har också förlängt hamnspåren
ca 1 km ut till Hillskär, där finlandsbåtarna lägger till,
Hamnspåret i Umeå, från stationen till den gamla hamnen
vid Ume älv, upphörde att trafikaras 1970. Större delen
av spåret revs under 1972. Sjöfarten vid den gamla hamnen
hade upphört redan i slutet av 60-t8let.

Sven Israelsson

Källor; TÅG 4/70, 10/73
Sveriges Järnvägar 1906-1931



UMEÅ-HOLMSUND

Järnvägsinapekiör Ivar Nyvian vinkade po lördagamorgonen av
sista rälsbusståget till Holmaund frun Umeå, ^

En trafikepok ur tiden
SJ:s persontrafik mellan Umeå och

Holmsund upphörde i lördags. Det
skedde i all stillhet. Rälsbussen av*

gick programenligt kl 7.05 på mor
gonen och kom åter kl 7.28. Några
passagerare steg av och på; stinsen
var ute och mötte och bussföraren

skötte sitt Ingen stod och sörjde
indragningen, inga blomster och inga
flaggor. En sk trafikepok gick i gra
ven i det tysta, en trafik som på-
gölt i 37 år. Statens järnvägar flyttar
över skärgårdslrafiken från räls- till
landsvägsbussar. På stålskenorna
mellan Umeå och uthamnen blir det

I i fortsättningen bara gods, en be-
fraktning som^år-för år ökar i ton
nage och ger staten bättre pengar
än , vad persontrafiken någonsin
kommit upp till. Och nu är som
sagt jämvägsåkandet till Holmsund
slut. Den som inte kommit på tan
ken att ta tåget dit förut får skylla
sig själv. Vemodigt, säger SJ:s ex
peditionsföreståndare Osl^ar Eng
ström i Holmsund Öm indragningen,
men tröstar sig Äämtidigt rhéd a{l
han ̂ får fortsätta med att sälja lång
väga biljetter och ha kontakt med
folk.
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Holmsundsbanah
ETT 9'>-AlRiSJUBILEUM gidk gan

ska tyst föii^ vid juHtid-en. Det var
Holiimundsbenans halveekellångB
^llvaro som tyst pesseracles utan att

gjodxie en särskUd merkemiig
det

Nu är ju kute 50 år så mycket att
uma för i järnvägssammanhang i
Imånhet, men för Hofltnsunds sam-

hado den här jämväesstumipen
ån Umeå sIot bjeLydedse d!å den in-
les en decemtodag med legenda-

jämvägsgeneain-len Granholnt
övddng SchodJte och redaktör
Rosén i spetsen.

Det hade varit krångilligt och tids-
lödahide att komma tiil och fråai
iHolmBund, landsvägen över Yttertav-
111 var det dåldgt bevänt medw Det
11 ästa dittiUs var turbåt€uma Dunck-
I e * och Svanen och några tiU
I  Strax före jul hade vi här i tid-
|f] ingen under rubriken 'VK för 50
|fi' sedan' ett referat från hur det
Ig ck dlen gången den 20 december
|1121 då banan invigdes. Man filB<ggad«

mgs färdvägen.
I Kär julottan följde några cbgar se
gare var Hoflmsundskynkah övemfulk

många — stadsbor kan man anta
passade på att pmvåka tåget'.

IDå var tåget av största betydelse
iför perBontransportemo, Och för den
|8kull haide mian byggt anhalter över-
|al'lt. Från Umeå startaon fanns det an-
jl^lter och stationer vid Gammlliavä-
jgfen, öbacka, längård (Sofiehem),
iGimonäs. BergsbodavalHen, Beirgsbo-
|cia, Vilflenäs, Lövöbadken och så då
^Holmgimd. Före brliBnnens genom-
|hrott var. järnvägen' var mans egen-
|do(m så att säga och med tåget kom
^varorna alllt från mjölken. Nere på
|Gin*>näs statdon t eii^ stnc! man »ocH
löste ̂ ut mjölken täll »väntande kom-
I der medan koleldade Icdcet blåste soi
I över eflltsemmans.
I  SkokkjulBaina med tåg och räte-
jbuss in i modem tid méllan HdlniK
|8und och Umeå är neituriigtvis värda
jCn mässa.
I Magistern^ jag måst» flå gå nu så
I jag hinner med'tåget',' var en ganska
|Vanlig replik i t ex éO-talets skoUdas-
ser vid Umeå läroverk.

Det var ganska blifliligt att åka tåg.
Till en bördan tyckr det ha kostat
1:50 att åka tredje Idaas tur och re
tur Umieå—Holmsund, men 19i32 ha-
|der priset gått ner tiU li:2i

2;^. 1929
Tv-t.Rflsrflirjei
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Några biljetter från lider sovi varit. Holmsund—Umeå tor 1924
1:50, Hömsjö—London l.-OO, Umeå—Lövöbackeri 1932 1:25 och
Holmsund—Stockholm tur och retur 2Qd)0 (London var byn vid
»tambanan, där anhalten senare döpte» om tiU Degermyr — strax

'  söder om Vännäs).

Tur och retur Holmsund—Stock-

hoilan med s k utflyktståg kostade 20
kronor. Det var väl biHigt, eller bur?

ENDAST GODS NUMERA
De moderna tiderna har inneburit

att persontransporterna med tåg mel-
lian Umeå och Holmmind upphört
Men benan har inte Oiagts ner son
på många andra hålL Frågan är om
den inte har större naitional^xxio-
misk betydelse i dag än då för 50 år
sedan genom de omfattande gods
transporter som görs dfir. Banan hei
ju byggfh ut undan för undan från
Holmsund till Umeå hamn förbe
SCA:s och Bowaters t»(rm!inaler.,och
tiH oljehamnen, Jänwägsstyrrisen
har ju f ö i ett remmdssyttrande sagt
att det nationalekonomdskt bästa vo
re att järnvägen flick ta hand om
hala oellufliosaproduktionen norr om
Umeå och transpoirtera godbet till
Umeå hamn 1 st^et förgått bygga
dyra ''sarytaire för BottexirvikBdsama.
Mån det' vill man naturilgtvåi inte
vara mied om på emdra håll, så det
SJ-förslaget blir det säkerligen inget
av med.

FÖRSTA MÖTET
MED HOLMSUND

Två «v de "rallare' som var med
och byggde Holmisundsbanan levas
fortfarande. De är Fritz Birodd och
Petter Bjurbeck. De kom nned ba
nan till Hiolmsund på den tiden det
fanne en massa kaféer i'samhället
Bjiirbeck har berättat att hans för
sta kontakt m<ed skärgårdssamhället
var då han skulle gå in på ett ev

dessa kaféer. När han öppnade dör
ren möttes han arv en stol som km
famande genom luften. Det ^ck
stundom rätt livligt till i skärgäiden
då.

LITET STAITSTIK
Det är svårt med statistik. Men

några siffror kanske ändå kan vars
av intresBe för att belysa utveckling
en och förändringen på Hokrnrunds-
banan. Av ett klipp ur Umebiadel
192É framgår att man den månaden
skickat iväg två (2) vagnslaster goda
från Holmsund.

1970 lastad» iman i Holmsund 5.709
godsvagnar och lossade omkring
20.000. De fraktkostnadér som betala
des vid Holmsunds station uppgfa' tiH
omkring 6 mdljoner kr dét året. Men
maösod* av gods betalaa vid mottag-
ndngastatonen. Skulle aUt betalas
Kolknsund skulle man komma \]pp
till 20 mdjoner kanske.

I var som agt persoiibefbrdriffl
som var vutigast då för 50 år sedaii.
Ur samma kalla 1922 inhämtas att
man den månaden såld» 2.423 styc-
ken bUjetter.

Mlen även om man i Hoknsund
övergått jfrån att åka tåg tiU; buss
forisätter service fÖr persontrafikeik
Den är tom utökad tifl att vara heO
resebyrå och omsättningen uppgår
tJfil lOO.OOO kr mdnst Men nu säljer
man inte bara båljetter tiU Umeå
odi Gimonäs utan också till BiaHor-
ca och Kanariieöazna. Faktiskt

KURTBOB(E!RG

««V« » / »A \ V ̂

Så här såg det ut i Holmsund 50 år efter invigningen, där ett oljelastat tåg får av-1
gångssignal av tågklarerare Gunnar Hallberg. [

rf I - ̂ . > ' • , - .
n <L jériTi ftf m.

Dagen är den 20 december 1921. Det var den dagen då järnvägen invigdes och
av människor var i farten. Det var tydligen snöfattigt det året. massor



Älvabyn - Piteå

Sedan 1911 års riksdag beslutat anlägga en statsbana
Älvsbyn.- Piteå, påbörjades arbetena sanima år. Banan
öppnades för allmön trafik den 1 bkt. 1915» Kostnaderna
för banbygget uppgick till 3 535 000 vilket var
100 000 kr mindre än beräknat. Arbetschef var C.J.A.
Wästfelt.

"Från Älvsby stn följer banan Pite älvs sydvästra strand
fram till Sikfors, där älven korsas, och fortsätter sedan
längs den andra stranden förbi Arnemark, Böle och öjebyn
till banans slutpunkt, Piteå stad, där förbindelse
anordnats med Piteå hamn. Banan har en längd av 52,5
/Ur Statens Järnvägar 1906-1931, si"! 37/«

Banan anlades med en max. stigning på 25 promille och
en minsta kurvradie på 3OO m. Vid anläggningen användes
begagnade 27,5 räler frän Norra stambanan. 9 st nya
trafikplatser anlades, varav den största var Piteå stad.
Därjämte skedde ombyggnad av Älvabyns bangård. Bron över
Pite älv består av ett 15 m betongvalv, ett.järnspann
på 56 ni samt två betongvalv på 20 resp. 24 m.

linjens persontrafik upphörde 27/5 1972. Gods trafiken
har däremot ökat under senare år, bl.a. genom tillkomsten
av den nya hamnen Haraholmen, dit ett längre induatrispår
anlades under 1973* Relän tidigare spåranalutna var SCA:a
linerbruk och sågverk i Munksund, vilkas hela produktion
sänds på järnväg till Holmsund, aamt ASSIrs Lövholmens
Bruk /sågverk, board -och pappersbruk/. Till A3SI kommer
stora mängder massaved per järnväg, bl.a. från Sorsele
samt området längs Malmbanan . Ett annat företag med
järnvägstransporter är L.M. Ericsson i öjebyn.
Trafiken ombesörjs huvudsakligen med T44-lok.

Sven Israelsson

1977-05-15




