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Det är klimatsmart, prisvärt, avkopp-
lande och skapar nya möjligheter i li-
vet. Allt fl er tar Upptåget – som i au-
gusti ökar antalet turer.

Upptåget genom Älvkarleby kommun sjö-
sattes för knappt två år sedan. Då med  åtta 
turer om vardagarna. Redan från början har 
invånarna tagit sitt pendeltåg till hjärtat och 
succén är ett faktum.

- I januari i år började tågen att stanna även 
i Marma och Älvkarleby, men inte på alla av-
gångar. Efter sommaren stannar alla tåg på 
alla stationer. Dessutom planerar vi för att 
utöka antalet avgångar från 9 till 13 dubbel-
turer på vardagar och 6-7 turer om helgerna. 
Jag ska erkänna att vi var lite oroliga inför 
starten hösten 2006, men det har gått över 

Upptåget – succé som utvidgas
”Efter sommaren stannar alla tåg på alla stationer”

Populär tågresa. Älvkarleby kommun har idag tre hållplatser längs Upptåget: Marma, Älvkarleby och Skutskär. Från Skutskär tar man sig till Tierp på 22 minuter, Uppsala på 58 minuter och 
Arlanda på 80 minuter.

            Upptåget är en livlina 
som på ett dramatiskt sätt 
vidgar arbetsmarknaden för 
Älvkarlebyborna
”

förväntan, förklarar kommunplanerare Karl-
Åke Lindblad.

Vissa av de nya turerna trafi keras Upplands 
Väsby-Skutskär.

Förbättrade pendlingsmöjligheter
Det innebär att det troligtvis kommer att gå 
fem turer söderut innan klockan nio på mor-
gonen och lika många turer hem, varje timme, 
på eftermiddagarna. 

- Alla framgångar har även en baksida. Vi är 
alla medvetna om vissa tidtabellsförseningar 
och att det varit väl trångt på vissa avgångar. 
Med fl er turer kommer varje resa att avlastas. 
Våra önskemål är att fl era turer även går med 
dubbla tågset, kanske redan nästa år, säger 
Karl-Åke som även märker att kommuninvå-
narnas tidigare dominans av arbetspendlande 

till Gävle (ca 1500 dagligen mot ca 300 som 
pendlade söderut) sakta förändras med allt 
fl er arbetspendlare söderut. 

En möjligheternas livlina
Oberoende undersökningar visar att Älvkar-
lebyborna framför allt reser till och från ar-
betet i Tierp, Uppsala eller Arlanda. Kvinnor 

reser oftare än män och på frågan vad Upp-
tåget betytt för de resande svarar merparten 
möjligheter till nytt jobb, miljövänlig resa, 
möjlighet att vila eller jobba under resan och 
även kortare restid. 

- En enkät som gjordes med resenärer på 
hela sträckan visar att nästan var fjärde rese-
närer inte åkte alls tidigare – därför är Upptå-
get en livlina som på ett dramatiskt sätt vidgar 
arbetsmarknaden för Älvkarlebyborna. 

Även om Älvkarleby kommun ökat sitt 
invånarantal stadigt sedan 2000, så hoppas 
Karl-Åke på att än fl er personer ska fl ytta till 
Älvkarleby kommun i framtiden tack vare de 
förbättrade kommunikationerna.
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