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• Inriktningsplanering 

• Åtgärdsvalsstudier 
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• Haparandabanan, som byggdes och ägdes av staten, 

byggdes från år 1900 och framåt.  

• Klar Boden-Haparanda 1915. 

• Banan en fortsättning av Stambanan genom övre 

Norrland. 

• Banan trafikerades med ångloksdragna tåg i början.  

• 1984 upphör persontrafiken på banan Karungi–

Övertorneå. 

• 1988 upphör persontrafiken på den finska sidan; 

Kemi–Torneå–Haparanda. 

• I augusti 1992 gick det sista persontåget på sträckan 

Boden–Haparanda. Under sommaren år 2000 bedrev 

Tågkompaniet persontrafik. 
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Vad:  Upprustning av befintlig järnväg Boden–Kalix/Karlsborg 

 (119 km) samt ny järnväg Kalix–Haparanda (42 km).  

 Elektrifiering och nytt signalsystem (ERTMS) 

Varför:  För att möjliggöra effektivare och miljövänligare 

 tågtrafik på den  enda järnvägslänk som binder 

 samman Sverige med Finland och Ryssland. 

 

Trafikstart: 10 december 2012 

 

Projektet delfinansierades av Europeiska Unionen, Transeuropeiska 

Transportnätverken (TEN-T) 



 En modern och miljövänlig järnväg för godstrafik 

mellan Boden och Haparanda. 

Trafikstart 2012 

• Boden-Kalix uppgraderad till STAX 25  

• Ny järnväg mellan Kalix and Haparanda   

• Nya mötesstationer 

• Elektrifierad järnväg 

• Nytt signalsystem, ERTMS 

• Total kostnad 3,8 miljarder SEK 



          En modern och miljövänlig järnväg för godstrafik 

Elektrifierad järnväg 

STAX 25  

ERTMS 

Mötesstationer 
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Keräsjoki 
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• Åtgärdsvalsstudie Rail Port Gränsen för att se 

över möjligheterna till ökad godstrafik på 

Haparandabanan 

• Funktionsutredning för en ny omlastningshall i 

Haparanda, nu ute på remiss.  
 

Omlastningshallen kommer möjliggöra omlastning 

mellan lastbil-järnväg men även från järnväg-järnväg 

(finsk spårvidd till svensk) och även möjliggöra lagring 

av väderkänsligt gods. 

 

• Finska Trafikverket ska utreda elektrifiering på 

sträckan Laurila-Torneå. 
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Planerade åtgärder i infrastrukturen 

 

• Plattform i Kalix 

• Plattform i Haparanda samt elektrifiering av spår 

• ERTMS 
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• Avsiktsförklaring 

• Avtal med Kalix kommun 

• Överenskommelse Haparanda stad 

• Beslut om finansiering  

av trafikering 
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Inför trafikeringsstart T18 

(December 2017) planerar 

Trafikverket att bygga en 80 m lång 

sidoplattform vid Vitvattenvägen i 

Kalix.  

 

Samfinansiering med  

Kalix kommun. 
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UA5 Skogskyrkogården 

UA4 Rammelberget 

UA1 –UA3  

Kalix Bangård 
Centrum 

Ny buss 

knutpunkt 
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• Trafikverket kommer att anpassa befintlig plattform närmast 

resecentrum 

• Elektrifiering av spår på stationsområdet 
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• Plattformar Haparandabanan (Kalix, Haparanda) 

 – möjligt att starta produktion sommaren 2017  

för att tas i drift till tidtabellsskiftet 2017/2018  

(Dec 2017)  
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• ÅVS Boden – Luleå Ökad kapacitet och 

hastighet 

Pågår och beräknas vara klar feb 2016 

 

• ÅVS Luleå bangård, nytt resecentrum med 

tillhörande plattformar  

Studeras i samarbete med bl.a. Luleå kommun.  

Flytt av personvagnsuppställningen ska vara klar 

tills dess. 
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