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Sammanfattning  

Den 1 januari 2012 trädde kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065 i kraft. Ett syfte med kollektivtrafiklagen 

är att öka kollektivtrafikutbudet och att förbättra samordningen med annan samhällsplanering. Lagen 

innehåller bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten samt i förekommande fall även på 

spårväg och tunnelbana.  

 

Varje län har en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för bland annat regional kollektivtrafik. 

Norrbottens första trafikförsörjningsprogram antogs den 1 oktober 2012 och en revidering av den har 

skett under 2017. Det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet ger en helhetsbild av kollektivtrafiken i 

regionen och beslutas av Regionala kollektivtrafikmyndighetens.  

 

För att få en så god trafikförsörjning som möjligt, med effektiv ekonomi, är det viktigt att identifiera och 

satsa på stråk med stora resandeströmmar samt att etablera en fungerande och hållbar matartrafik till 

dessa stråk. Trafikförsörjningsprogrammet fokuserar på arbets- och studiependling i länet och berör 

även andra restyper.  

 

Strategiska områden 2018-2030:  

 

 Vidareutveckla anropsstyrd trafik, med hänsyn till olika resenärer som resenärer utan andra 

alternativ som exempelvis de med skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och/eller arbets-

/studiependlare som reser regelbundet men kan välja andra alternativ och sällanresenärer 

 Samordningsmöjligheter mellan person- och godstransporter 

 Pendlingsstråk, stråk med stora pendlingsströmmarna med etablerade, fungerande och hållbar 

matartrafik till stråken 

 Tågtrafik 

o Öka kollektivtresande med tåg inom tågsystemet med pendlingsmöjligheter, 

Haparandabanan (Kollektivtrafik i samarbete med grannländerna Finland), 

Norrbotniabanan 

  Älvsbyn-Boden-Sunderbyn-Luleå,  

  Haparanda-Kalix-Boden-Sunderbyn-Luleå  

  Kiruna-Gällivare-Boden-Sunderbyn-Luleå 

  Umeå-Jörn-Älvsyn-Boden-Sunderbyn-Luleå 

o Pendlingsmöjligheter mellan Sverige och Finland och Norge  

o Sjuk- och färdtjänstresenärer 

 Jämställt resande 

 Fossilfri kollektivtrafik 2030 

 Öka pendling med kollektivtrafiken mellan de större städerna i länet 

 Besöksnäringen 
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Figur 1: Regionala kollektivtrafikmyndighetens mål.  

 

 

 

 År 2030 ska 100 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med fossilfri energi 

eller nettoutsläppen av koldioxid vara högst åtta gram per personkilometer 

 Öka förutsättningarna för användande av cyklar och elcyklar i länet i kombination med 

kollektivtrafik 

 

 

 

 

 

 År 2025 ska resandet med kollektivtrafiken ha ökat med 10 till 15 % jämfört med år 2015 

År 2030 ska resandet med kollektivtrafiken ha öka med 25 till 30 % jämfört med år 2015 

 År 2025 respektive år 2030 ska kollektivtrafikresandets marknadsandel ha ökat med 0,5 % 

årligen jämfört med år 2015 

 Årligen ska minst 67 % av resenärerna/kunderna och 57 % av allmänheten vara nöjda och 

tycka att kollektivtrafiken är attraktiv i Norrbotten 

 År 2025 ska beläggning vara minst 15 % i Norrbotten (antal personer som reser per snitt per 

fordon) 

År 2030 ska beläggning vara minst 20 % i Norrbotten (antal personer som reser per snitt per 

fordon) 
 År 2025 ska resenären kunna resa till varje kommunhuvudort och vara framme senast kl 10.00 

och resa därifrån efter kl 16.00 samma dag 

År 2030 ska resenären kunna arbetspendla och arbeta mellan kl 07.00 – 18.00 på varje 

kommunhuvudort 
 År 2030 ska kollektivtrafiken i länet vara jämställt, samtliga kön ska kunna nyttja 

kollektivtrafiken i samma omfattning 

  

Kollektivtrafik i vardagsresandet -  

Öka andelen resenärer i Norrbotten 

Miljö 

Miljövänligt                     
sätt att resa 

 

Resenären 

Enkelt, Attraktivt, 
Användbart för 

resenären 

Tillgänglighet 

Tillgängligt för alla i 
hela systemet 

 

Ekonomi  

Goda möjligheter för 
alla att resa med 
kollektivtrafiken 

 

Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart Ekologiskt hållbart 

Miljö 

Kollektivtrafiken ska vara det bästa miljövalet för resenären, ett miljövänligt sätt att resa. 

Resenären 

Kollektivtrafiken ska vara enkel, attraktiv, användbar och jämställt med utgångspunkt från 

resenärens behov. 
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 Kollektivtrafiken ska erbjuda alla möjlighet att i sitt vardagsresande – i första hand mellan 

bostad, arbete och utbildning – resa med buss, tåg eller sjöfart och samtidigt bidra till ökad 

tillgänglighet och rörlighet och i andra hand sjukresor och inköpsresor 

 År 2020 ska 25 %, år 2025 ska 50 % och år 2030 ska 100 % av de utpekade 

hållplatser/bytespunkter/stationer vara tillgänglighetsanpassade 

 

 

 

 

 Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet. Kostnadstäckningsgraden 

ska totalt ligga på minst 50 % för stom- och tätortstrafik i länet  

 Kostnadstäckningsgrad under 20 % ska granskas och utvärderas  

 

 

  

Tillgänglighet 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i hela systemet och vara ett sammanhållet system 

mellan regional och lokal trafik samt mellan länet och angränsande länder och län. 

Ekonomi 

Kollektivtrafiken ska möjliggöra en resa för alla. 
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              Foto 2: Resecentrum i Boden. Foto: Charlotte Reinholdt. 
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1. Inledning 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) ansvarar för den regionala 

kollektivtrafiken i länet. Med regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik inom ett län eller trafik som 

sträcker sig över flera län. Detta med syfte att tillgodose resenärens behov av resor, vardagsresor i 

första hand avsedda för arbets- och studiependling. Norrbottens första trafikförsörjningsprogram 

(TFP) antogs den 1 oktober 2012 och en revidering av den har skett under 2017. Det reviderade 

Trafikförsörjningsprogrammet ger en helhetsbild av kollektivtrafiken i regionen och beslutas av 

Regionala kollektivtrafikmyndighetens Direktion den 27 februari 2018.  

 

1.1 Kollektivtrafiklagen 

Den 1 januari 2012 trädde kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065 i kraft. Ett syfte med 

kollektivtrafiklagen är att öka kollektivtrafikutbudet och att förbättra samordningen med annan 

samhällsplanering. Lagen innehåller bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten samt i 

förekommande fall även på spårväg och tunnelbana. Varje län har en regional 

kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för bland annat regional kollektivtrafik.  

 

Några huvudpunkter i kollektivtrafiklagen:  

 

 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska bland annat upprätta regionala 

trafikförsörjningsprogram, besluta om allmän trafikplikt och genomföra samråd med bland 

annat andra myndigheter och organisationer 

 

 Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kollektivtrafik var som helst i hela landet men är 

skyldiga att anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet samt lämna information 

om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikinformation 

 

 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ta fram tidsbestämda mål och åtgärder för 

anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning 

 

 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska beskriva bytespunkter/kollektivtrafik/stråk som 

ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer 

 

Lagen avser att förenkla för kommersiella aktörer att komma in på kollektivtrafikmarknaden, vilket 

kan bidra till ett större utbud av kollektivtrafik för Norrbottens invånare. Kollektivtrafiklagstiftningen 

är avsedd att tillgodose resenärens behov av arbets- och utbildningspendling i vardagen.  

 

1.1.1 Annan lagstiftning som påverkar kollektivtrafiken 

Förutom Kollektivtrafiklagen är det andra lagar som påverkar kollektivtrafiken: 

 Lag om Färdtjänst 1997:736 

 Lag om Riksfärdtjänst 1997:735 

 Lag om Resekostnadsersättning vid sjukresor 1991:419 

 Skollagen 2010:800 

 Lag om Kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor 1991:1110 
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1.2 Trafikförsörjningsprogrammet – ett strategiskt dokument 

Kollektivtrafiken ska bidra till att kvinnor och män i alla åldrar får lika möjlighet till arbets- och 

studiependling samt övrigt deltagande i samhällslivet. Med utgångspunkt från den regionala 

utvecklingsstrategin i Norrbotten (RUS) har den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 

tagit fram sin vision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionala utvecklingsstrategin upprättas av Länsstyrelsen i Norrbotten och gäller fram till år 2020. 

Från och med 2017 har Region Norrbotten övertagit ansvaret att upprätta RUS. I den regionala 

utvecklingsstrategin finns mål som påverkar och inverkar på infrastrukturen och kollektivtrafiken, 

bland annat mål om inflyttning, unga och nya företag. Målen i RUS kopplas ihop med målen i 

Trafikförsörjningsprogrammet (TFP). TFP är ett strategiskt dokument som är ett underlag till 

Trafikverkets nationella plan, kommunernas trafikstrategier, etc. se Figur 2.  

 

 

 

  

RUS, Regionala 
utvecklingsstartegin  

TFP, 
Trafikförsörjnings-
programmet  

Region Norrbotten 
Länstransportplan 

Trafikverket 
Nationella plan 

Trafikstrategier 

Regional 
Trafikstrategi 

Översiktsplaner 

Detaljplaner, etc. 

 

Kollektivtrafiken är ett självklart val för 

vardagsresandet i ett hållbart samhälle. 

Figur 2: Hur strategier i Norrbotten hänger ihop. 
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I kollektivtrafiklagen finns bestämmelser om vad ett Trafikförsörjningsprogram ska innehålla. 

Trafikförsörjningsprogrammet är av strategisk och långsiktig karaktär som utgår från resenärens 

perspektiv och ska beskriva behovet av alla former av regional kollektivtrafik i länet och innehålla:  

 

 Långsiktiga politiska mål för kollektivtrafiken 

 Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos 

personer med funktionsnedsättning 

 Åtgärder för att skydda miljön, minska miljöpåverkan 

 Bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer 

 Redovisning av omfattning av trafik enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst 

 En mer konkret beskrivning av kollektivtrafikens omfattning på kortare sikt 

 

Avvägning ska göras mellan vilken trafik som samhället ska ta ansvar för genom trafikplikt och vilken 

trafik som ska bedrivas på kommersiell grund.  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten har tagits fram och reviderats i samverkan 

med flera aktörer. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länstrafiken i Norrbotten. Norrbottens kommuner, Region 

Norrbotten och Trafikverket Region Nord har arbetat med programmet. Utfall från arbetsgruppen har 

presenterats för RKM:s arbetsutskott och direktion. Samråd som är en viktig del i framtagande av 

programmet har skett med bransch- och intresseorganisationer, kommuner, myndigheter, företag och 

privata aktörer. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen som gäller 

fram till år 2030.  

 

1.3 Samråd och dialog 

Kollektivtrafiklagen framhäver vikten av samråd i framtagande av Trafikförsörjningsprogrammet. 

Samråd ska ske med motsvarande myndighet i angränsande län och länder, andra myndigheter, 

organisationer, trafikföretag, kollektivtrafikföretag, privata och offentliga företag, näringsliv och 

medborgare i länet. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten genomför kontinuerligt samråd 

med dessa grupper. Samråd sker årligen med bland annat alla Norrbottens 14 kommuner, Region 

Norrbotten och företrädare för branschen  

 

Inför uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet har specifika samrådsmöten genomförts. Samråden 

har skett på tre orter i Norrbotten, där det även varit möjligt att delta via telefon/skype/länk, se Bilaga 

1. Syftet med samråden har varit att informera samt att ge medborgarna möjlighet att öppet diskutera, 

argumentera, lämna förslag och synpunkter samt ställa frågor om och kring kollektivtrafiken i 

Norrbotten samt revidering av Trafikförsörjningsprogrammet.  

 

1.4 Från Trafikförsörjningsprogram till handlingsplan 

I trafikförsörjningsprogrammet fastställs länets vision, långsiktiga strategi, mål och delmål för den 

regionala kollektivtrafiken. Målen och delmålen bryts därefter ner för att konkretiseras och fastställas i 

en handlingsplan. Handlingsplanen följs upp och uppdateras kontinuerligt. Länstrafiken i Norrbotten 

ansvarar för upprättandet av handlingsplanen. Målen och delmålen i trafikförsörjningsprogrammet 

följs årligen upp i RKM:s årsredovisning.   
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1.5 Organisation 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är organiserat som ett kommunalförbund med 

Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar. RKM har en direktion med 28 

ledamöter, 14 ledamöter från Region Norrbotten och 14 ledamöter från kommunerna i länet. 

Direktionen har ett arbetsutskott bestående av nio ledamöter. RKM ska samordna, effektivisera och 

utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella 

nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik. 

RKM hanterar tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst i de tolv av länets 14 kommuner i Norrbotten 

som överlåtit myndighetsutövningen till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Figur 3 visar 

RKM:s organisation. 

 

 
 

Figur 3: Regionala kollektivtrafikmyndighetens organisation. 

 
 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, RKM ansvar för den strategiska planeringen av 

kollektivtrafiken samt för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

 

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av RKM Norrbotten. Länstrafiken biträder RKM med planering, 

upphandling och uppföljning av busstrafiken i Norrbottens län. Bolagets verksamhet omfattar även 

planering, upphandling, utförande och samordning av samhällsbetalda buss- och taxiresor i 

Norrbotten. 

 

Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, 

Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och 

beställare av den regionala tågtrafiken.  

 

AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter från Skåne till 

Norrbotten. Transitio köper, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. 

 

Bussgods i Norrbotten AB är ett helägt dotterbolag till Länstrafiken i Norrbotten AB. Bussgods 

transporterar gods för medlemmarna i RKM, privatpersoner och företag inom Sverige samt Finland 

och då huvudsakligen med reguljär busstrafik. 

 

Serviceresor i Norr AB är ett helägt dotterbolag till Länstrafiken vilket utför sjukresor samt 

färdtjänstresor med specialfordon i Kiruna kommun. 

 

Samtrafiken i Sverige AB ägs av Länstrafiken och 37 andra trafikföretag. Samtrafiken ansvarar för en 

god samverkan mellan ägarna avseende biljetter, tidtabeller och trafikledning, men även för 

ledsagning av personer med funktionsnedsättning. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Länstrafiken i Norrbotten AB 

Bussgods i 
Norrbotten AB 

Serviceresor i 
Norr AB 

Samtrafiken i 
Sverige AB 

Norrtåg AB AB Transitio  



Regionalt Trafikförsörjningsprogram Norrbottens län 2018-2030 

Kapitel 2 Allmän trafikplikt 

2018-02-27 

 

5 

 

2. Allmän Trafikplikt  

Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt vilket beskriver den del av kollektivtrafiken 

som finansieras av skattemedel och som offentligheten tar ansvar för och utvecklar enligt strategier och 

uppsatta mål.  

 

Beslut om allmän trafikplikt får endast fattas av regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafikplikt avser 

regional trafik. Regionala kollektivtrafikmyndigheten tar genom den allmänna trafikplikten ansvar för 

Norrbottens kollektivtrafik och erbjuder resenären ett attraktivt och tillgängligt kollektivtrafiksystem. Ett 

system som fungerar för alla.  

 

Ett beslut om allmän trafikplikt måste finnas innan upphandling sker och avtal upprättas. 

Kollektivtrafiken i Norrbotten ska erbjuda kollektiva förbindelser mellan viktiga målpunkter som till 

exempel tätorters busstationer, järnvägsstationer, större arbetsplatser, sjukhus/hälsocentral, universitet 

samt till/från angränsande län och länder. Kollektivtrafiken och hållplatser/ bytespunkter/stationer i det 

prioriterade stråket ska vara tillgängliga för alla.  

 

De övergripande målen i Trafikförsörjningsprogrammet är avgörande om vilken trafik som ska beläggas 

med allmän trafikplikt. Ett beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur programmet. Trafik som 

inte går att koppla till Trafikförsörjningsprogrammet ska inte beslutas om allmän trafikplikt. En 

förutsättning för allmän trafikplikt för en sträcka och/eller ett område är att den tillgodoser medborgarnas 

behov. Genom beslutet om allmän trafikplikt tar myndigheten ansvar för sina invånare att den tjänst som 

det beslutats om även tillhandahålls. All kollektivtrafik som upphandlas omfattas av allmän trafikplikt. 

 

Process för allmän trafikplikt – beslut om allmän trafikplikt där RKM inleder sitt arbete cirka tre år innan 

trafikstart, se Figur 4: 

 

1. Ett år innan anbudsförfarande ska RKM avisera (ange planerad tilldelningsmetod samt tjänster 

och geografiska områden) sin avsikt att ingå avtal 

2. Cirka tre månader innan anbudsförfrågan genomförs samråd (SIU) inför upphandling mellan 

RKM och trafikföretagen 

3. Cirka två år innan trafikstart skickas anbudsförfrågan ut 

4. Ett år innan trafikstart tilldelas trafikföretaget sin sträcka 

5. Trafikstart 

 
 

 

Allmän trafik är trafik som är avtalsreglerad och som RKM tar ansvar för. Avtal tecknas med 

trafikföretag eller så utför RKM det i egen regi. Kommersiell trafik är trafik som inte regleras genom 

avtal med offentliga organ.  

1.  

Annonsering 

 

2.  

Samråd inför 
upphandling 

(SIU) 

3. 
Förfrågnings-

underlag 
skickas ut 

4.  

Tilldelnings-
beslut 

 

5.  

Trafikstart 

 

Figur 4: Process för allmän trafikplikt. 
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BILD helsida om kollektivtrafik 

 

Västersida bild på kommersiell trafik, Kiruna flygbuss ??? 

  

 

 

         Foto 3: Resecentrum i Boden, Bussgods. Foto: Charlotte Reinholdt. 
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3. Kommersiell trafik 

Kommersiell trafik är trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organ. Trafikföretag 

bedriver kommersiell trafik utifrån marknadsmässig bedömning. Inför varje ny upphandling ska en 

prövning ske av möjligheten att utföra trafiken på kommersiella grunder.  

 

Det är av vikt att den upphandlade och den kommersiella trafiken samverkar för att uppnå ett 

kollektivtrafiksystem för hela Norrbotten. Den kommersiella trafiken är oftast ett komplement till den 

redan upphandlade trafiken och är oftast inriktad mot speciella resenärer. Flygbussar är ett exempel på 

detta. Det skulle även kunna vara speciella arbetspendlarlinjer eller linjer riktade mot besöksnäringen 

vissa perioder under året.  

 

För att bedriva kommersiell trafik krävs att en anmälan om att starta kommersiell trafik skickas in till 

RKM. 

 

Anmälan om trafikstart skickas senast 21 dagar före trafikstart till regionala kollektivtrafikmyndigheten 

och senast 21 dagar innan trafiken upphör meddelas detta till regionala kollektivtrafikmyndigheten.  

 

 
Foto 4: Kommersiell trafik, Länstrafiken möter upp besöksnäringen i Södra hamn Luleå. Foto: Susann Larsson. 
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Foto 5: Hörvalls Trafik, busstrafik i Kiruna kommun. Foto: Patrik Hansson. 
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4. Norrbottens förutsättningar för kollektivtrafik - Nuläge och behovsanalys  

4.1 Norrbotten 

Norrbotten är landets största län och till ytan en fjärdedel av Sveriges totala landareal. I Norrbotten bor 

det cirka 250 000 människor, 2,5 % av landets befolkning, som till övervägande del bor i länets 

tätorter. Cirka 73 % av invånarna bor med pendlingsavstånd till/från Boden, Kalix, Haparanda, Luleå, 

Piteå och Älvsbyn. Norrbotten är det enda svenska län som har landgräns till två andra länder. Idag 

sker en arbets- och studiependling mellan Finland, Norge och Sverige och främst mellan Finland och 

Sverige.  

 

Det är av stor betydelse att kommunikationer och infrastruktur fungerar inom länet, mellan länen och 

mellan länderna samt att samordning av kollektivtrafik fungerar och utvecklas, inom och mellan länen 

och landgränserna. En stor andel människor pendlar idag med bil till och från arbete och studier. Även 

vid besök till sjukvården används bil i stor utsträckning, antingen att den besökande kör själv eller får 

skjuts.  

 

 

 

 
 

 

Figur 5: Karta över Norrbotten och dess 14 kommuner. 
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Figur 6 nedan visar hur folkmängden har förändrats under 200 år, dels i Sverige, dels i Norrbotten. I 

Norrbotten bodde det år 1805 cirka 45 000 invånare och drygt 200 år senare 250 000 invånare. 

Motsvarande siffror för Sverige var 2,5 miljoner år 1805 och knappt 10 miljoner år 2015.  

 

 
Figur 6: Befolkningsutveckling i Sverige mellan 1805-2015. Figuren är hämtad från Statistiska centralbyrån. 

 
Figur 7 nedan visar befolkningsutvecklingen i Norrbotten under 60 år från 1950 till 2016. Störst 

ökning har skett i Luleå, därefter Piteå och Kiruna. Antalet invånare i Bodens kommun har varit 

relativt konstant, de flesta övriga kommunerna har minskat i befolkning.  

 

 

Figur 7: Befolkningsutveckling i Norrbotten per kommun 1950-2016. Figuren är hämtad från Statistiska 

centralbyrån.  
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Befolkningsmängd i Norrbottens kommunhuvudorter samt ytterligare några orter.  

 

 

 

Figur 8: Befolkningsmängd i Norrbotten. Figuren är hämtad från Trafikverket.  

 

4.2 Regionförstoring 

En säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv kollektivtrafikförsörjning och ökade möjligheter till 

arbetspendling inom och utanför länet är en förutsättning för Norrbottens fortsatta utveckling. Länet 

befinner sig i en expansiv fas där mycket stora investeringar främst inom industrin och näringslivet 

sker och väntas fortsätta. Utvecklade interregionala förbindelser och regionförstoring är en viktig 

förutsättning för att denna expansion ska kunna fortsätta. Arbetspendling och utbyte över 

riksgränserna till Norge och Finland är betydande.  

 

Långa avstånd och en minskande befolkning kan innebära ett alltför litet resenärsunderlag för att 

samordna kollektiva transporter. Arbetsmarknadsförstoring förutsätter snabba resor på längre avstånd, 

vilket förutsätter arbetspendling med tåg. En utbyggd järnvägstrafik ger möjligheter till 

regionförstoring och är en förutsättning för att kvinnor och män ska få tillgång till framförallt en 

bredare arbetsmarknad, utbildning och service. Detta samtidigt som företagen säkrar sin 

kompetensförsörjning. Förutom investeringar i transportinfrastruktur är en framgångsfaktor att i all 

planering ha ett ”hela resan” perspektiv, en samverkan och/eller ökad samverkan mellan myndigheter / 

organisationer.  
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Figur 9 nedan visar vision för arbetspendlingstråk i Norrbotten, år 2025. Koppling till Finland inom 

Botnia Arc (Skellefteå – Kukkola), där delen Luleå – Uleåborg är ett stråk som når cirka 450 000 

invånare och Skellefteå – Kukkola når 710 000 invånare. Starka pendlingsstråk är:  

 

 Boden-Luleå 

 Kalix-Luleå 

 Piteå-Luleå 

 Älvsbyn-Luleå 

 

Starkt är även stråket:  

 Gällivare – Kiruna 

 

Med ett fungerande järnvägsnät för persontrafik skapas ytterligare starka pendlingsstråk i regionen:  

 Kalix-Haparanda 

 Boden-Kalix 

 Kalix-Torneå/Kemi 

 Haparanda-Uleåborg 

 

 

 
Figur 9: Vision Arbetspendling i Norrbotten och norra Finland 2025. Figuren är hämtad från 

Länstransportplanen, Länsstyrelsen i Norrbotten / Marknadsanalys 2015, Ramböll. 

 

 

Genom en ökad samverkan mellan statliga, regionala och kommunala aktörer inom bland annat 

transportinfrastruktur, kollektivtrafik och fysisk planering ökar förutsättningarna för att åstadkomma 

en förbättrad tillgänglighet för alla medborgare på ett hållbart sätt med tågtrafik.  

 

Det läggs en viktig grund för att hela resan ska fungera, med effektiva bytespunkter mellan de olika 

transportslagen, där inte minst kollektivtrafiken har en mycket viktig roll i det hållbara 

transportsystemet. Bra och användarvänligt informationssystem är en viktig del i ”hela resan”.   

Kiruna 

Älvsbyn 

Övertorneå 

Överkalix 
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Regionens högskolor och universitet med dess viktiga roll som förmedlare av kunskap, kompetens och 

forskningsresultat stärks påtagligt genom ökad tillgänglighet . Inflöde av ny kunskap och nya 

människor är avgörande faktorer till utveckling och förnyelse för att skapa en bärkraftig och attraktiv 

region. Dessutom bidrar en regionförstoring till att säkerställa det demokratiska perspektivet samt 

kvinnors och mäns lika villkor, jämställdhet. 

 

4.3 Läget i kommunerna 

Kommunerna finansierar själva de inomkommunala linjerna samt tätortstrafik i Boden, Gällivare, 

Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå. Kalix och Haparanda bedriver tätortstrafik i mindre 

omfattning. För Norrbottens kommuner är kollektivtrafiken en mycket viktig del av samhällsservicen, 

främst när det gäller skolskjutsar, arbets- och utbildningspendling samt sjukresor. Kommunerna liknar 

varandra i flera avseenden, exempelvis är de geografiskt stora och en stor del av kommuninvånarna 

bor på landsbygden med begränsad möjlighet till kollektivtrafik. Detta medför behov av fungerande 

pendlingsmöjligheter för serviceresor och annan pendling till och från centralorten.  

 

Det finns ofta behov av utbyggd matartrafik/anropsstyrd trafik som ansluter till stråk med starka 

resandeströmmar och där kollektivtrafik saknas. För glesbygden finns behov av flexibla lösningar. Där 

är anropsstyrd trafik ett alternativ, vilket innebär att resenären på förhand måste ring och boka sin resa. 

I flera kommuner planeras nya bostadsområden då nya arbetsplatsetableringar är på gång, 

stadsomvandling, behov av attraktiva boendemiljöer och, i vissa fall, en utökad befolkning.  

 

Kommunerna har också ett ansvar för att göra kollektivtrafikens infrastruktur tillgänglig för alla 

medborgare. I den regionala länstransportplanen, som Region Norrbotten ansvarar för, finns medel för 

investeringar bland annat kollektivtrafikåtgärder som gång- och cykelbanor, hållplatser samt 

resecentra. 

 

Länets samtliga flygplatser är viktiga noder för länets kommuner när det gäller resor utanför länet och 

landet. Länet har två statliga flygplatser, Luleå Airport med omkring 1,2 miljon resenärer per år (år 

2015) och Kiruna Airport med cirka 260 000 resenärer per år (år 2015). Internationella 

flygförbindelser finns förutom från Luleå och Kiruna från flygplatserna i Arvidsjaur, Gällivare och 

Pajala. Samordning av tidtabeller är en förutsättning för att resenärerna ska nyttja kollektivtrafiken, 

och för att möjliggöra ett ”hela resan”-perspektiv. Ett enkelt betal-/biljettsystem är av stor betydelse 

för att få fler att resa med kollektivtrafiken.  

 

Det finns effektivitetsvinster att hämta genom en utökad samverkan mellan godstrafik (mindre 

godssändelser), tågtrafik och övrig kollektivtrafik. För unga invånare på landsbygden är det viktigt att 

kunna ta sig till och från centralorten också utanför arbets-/studietiden, som kvällar, helger och lov. 

Flera kommuner har ambitionen att utöka kollektivtrafikresandet och det förekommer olika former av 

subventionering i kommunerna för att detta ska realiseras. I Bilaga 3 finns respektive kommun i 

Norrbotten beskriven utifrån kommunens förutsättningar och dess framtid. Nedan beskrivs 

kommunerna kortfattat med undantag från Arvidsjaur och Arjeplog.  

 

 

Arjeplog: 

För Arjeplogs kommun är fungerande kollektiva förbindelser med buss mot Arvidsjaur, Piteå, Luleå 

och Boden av största vikt, liksom förbindelser längs hela riksväg väg 95 Silvervägen, Skellefteå – 

Bodö. Utveckling av samverkan, resande, framkomlighet och trafiksäkerhet längs Silvervägsstråket 

Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Skellefteå/Luleå är ett prioriterat insatsområde för 

kommunen.  
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Möjligheter till arbets- och studiependling mellan tätorter och större byar behöver utvecklas och 

förbättras, liksom turlistor som möjliggör dagsbesök i kuststäderna. Förbättrade förbindelser mellan 

Arjeplog och Arvidsjaur behövs som möjliggör arbetspendling åt båda hållen och innebär trygg 

veckopendling från kusten för gymnasieelever och studenter. För fortsatt utveckling och tillväxt i test- 

och besöksnäringarna är fungerande kollektivtrafik med rätt anpassade turlistor för anpassade 

anslutningar till flyg och tågtrafik viktiga så att de utgör attraktiva alternativ. Fjällbussar bör vara ett 

fungerande koncept också i Arjeplogs kommun.  

 

Framtiden:  

 Utveckling av samverkan, resande, framkomlighet och trafiksäkerhet längs hela 

Silvervägsstråket 

 Förbättrade möjligheter för arbets- och studiependling samt dags- och helgbesök vid 

kuststäderna 

 Fungerande anslutningar från Arjeplog till regionens tågstationer och flygplatser 

 Fjällbusskonceptet omfattar Arjeplogsfjällen 

 Förbättrad säkerhet vid hållplatser för skolskjutsar 

 Bättre möjlighet att lämna cykel och personbil vid busstationen i Arjeplog, tillgång till 

motorvärmarplatser i Arvidsjaur för bussresenärer från Arjeplog 

 Harmonierade taxesystem för olika typer av färdtjänster 

 Utvecklade efterfrågestyrda transportmöjligheter 

 Ökad samordning av varu- och persontransporter 

 

 

Arvidsjaur:  

Arvidsjaurs kommun har i dagsläget ett fåtal inomkommunala busslinjer. Dessa är kollektivtrafik för 

allmänheten men majoriteten resande på bussarna är skolskjutselever. För ökad service på 

landsbygden bör den anropsstyrda kollektivtrafiken utvecklas. I Arvidsjaur är stomlinjerna viktiga för 

arbetspendling, studiependling och serviceresor. Kommunen ser liten möjlighet att utöka 

kollektivtrafiken i dagsläget då priserna gör att kommunen måste bespara. Ett utvecklingsområde är att 

titta på möjligheterna att arbetspendla till och från de större byarna i kommunen samt till och från 

kuststäderna.  
 

Som kommunikationslösning är flygplatsen och dess verksamhet den i särklass viktigaste för 

Arvidsjaurs kommun där möjligheten till arbetsresorna med flyg mellan Arvidsjaur och Stockholm. 

Likaså är anslutningstrafiken till tågstationen i Jörn viktig för inlandets möjlighet till regionförstoring. 

 

Framtiden: 

 Utveckla anropsstyrd trafik 

 Bättre samordning mellan inomkommunal och stomlinjetrafik 

 Fortsatt satsning på transporter till och från Arvidsjaurs flygplats 

 Bättre bussanslutning till tågstationen i Jörn 

 Egen regi körning 

 

 

Boden: 

Boden växer – en del av Luleåregionen/femkanten. Prioriterat kommunikationssamband som stärker 

kommunens kärnområden är stråket längs med Luleälvdal, det vill säga riksväg 97 och väg 616. Även 

stråket längs väg 356 med koppling till Kalix och Älvsbyn samt fortsättning till Gunnarsbyn är ett 

prioriterat kommunikationssamband. Stråket längs väg 383 är också ett viktigt samband som ansluter 

mot E4:an, Råneå, Luleå och Kalix. Bodens kommun framhåller även järnvägens betydelse och vikten 

av utveckling av persontrafiken på Haparandabanan för att stärka kopplingen Luleå- Boden- Kalix- 

Haparanda och fortsättningsvis vidare till Finland. Noden Boden är en viktig bytespunkt för dels   
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sjukresor, dels arbets- och studiependling. Kommunen samarbetar med Luleå och kommunerna i 

Luleåregionen samt med Haparanda i syfte med att stärka arbets- och studiependling.  

Framtiden: 

 Boden satsar fortsatt på biogas  

 Den efterfrågestyrda trafiken kommer att utvecklas. Kommunen kommer att utreda 

samordningsmöjligheter med de varuhemsändningar som genomförs samt utreda behov för 

serviceresor på landsbygd 

 Trafik- och parkeringsstrategi 

 Tillgänglighetsanpassning i lokaltrafiken 

 Satsning på tåg, pendeltåg Boden - Luleå och Haparanda - Luleå 

 Utveckling Boden C, anpassning för utvecklad tågtrafik och fler anslutande sjukresenärer 

 Färdtjänst kommer fortsatt bedrivas i egenregi 

 Lokaltrafiken i Boden har stor resandeökning. Kommunen planerar för upphandling med 

trafikstart 2020 med ytterligare utökning och anpassning av linjenätet 

 Utveckling av pendlingsstråket 

 Fortsatt mellankommunalt arbete i samverkansprojektet Boden – Luleå inom 

samverkansområden, bland annat: 

o Infrastruktur och transporter dör arbetet främst handlar om pendling 

o Biogasutveckling för ökad biogasproduktion för att därigenom erbjuda fler 

samhällsbetalda transporter möjlighet att köpa biogas 

 

 

Gällivare: 

Pågående samhällsomvandling där delar av bostadsområdet Malmberget avvecklas och ny bebyggelse 

planeras i Koskullskulle, Repisvaara och i tätorten. Detta kräver nya linjesträckningar (buss) med 

kortare restid för fler resenärer. Prioriterar arbetspendling högst. Gällivare erbjuder gratis 

kollektivtrafik till personer som beviljats färdtjänst samt dess följeslagare. Detta ökar även kraven på 

hållplatsernas tillgänglighet. 

 

Framtiden: 

 Pilotprojekt: elbuss på servicelinjen som trafikerar skolor, sjukhus och eventuellt det nya 

bostadsområdet vid Repisvaara 

 Samordning av stomlinjers tidtabell med skolskjutsar för att minska antalet fordon och öka 

miljövinsterna 

 

 

Haparanda: 

Flygbildens linje 711 är bra och bör kompletteras med fler turer i enlighet med det ursprungliga 

förslaget. Flygbussen från Luleå centrum till den regionala flygplatsen Luleå Airport ska angöra såväl 

järnvägsstation som busstation för att knyta samman trafikslagen så att flygplatsen ges förutsättningar 

att fungera som ett regionalt nav. 

 

Norrbottens persontågstrafik som idag finansieras av statliga och regionala skattemedel utökas så att 

dagens trafik Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna kompletteras med trafik Luleå-Boden-Kalix-Haparanda 

så att hela länet täcks på ett fungerande, rättvist och begripligt sätt. Nattågstrafiken ska omfatta hela 

övre Norrland, inklusive sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda.  

 

De kommungränsöverskridande bussarna längs E4 och väg 99 bör ha ett utbud av turer som möjliggör 

arbets-/studiependling samt kvällsturer. Kvällsturer saknas idag och bör införas. Kommunen arbetar 

för att komplettera linje 322 med en arbetspendlingstur samt utöka möjligheterna till resande med 

Ringlinjen. 
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Framtiden: 

 Flygbussen  

 Haparandabanan 

 Arbets-/studiependling och kvällsbussar 

 
 

Jokkmokk: 

Viktiga busspendlingsstråk; Jokkmokk-Gällivare, Jokkmokk - Boden/Luleå. Kollektivtrafiken är 

oerhört viktig ur besöksnäringssynpunkt. 

 

Framtiden: 

 Fortsatt satsning på transporter till och från Luleå flygplats  

 Bättre bussanslutning till de tåg som trafikerar Jokkmokks kommuns enda järnvägsstation, 

Murjek 

 

 

Kalix: 
Kalix har en stor andel arbetspendlare ut från och in till kommunen. E4 är ett stråk som nyttjas även 

för studiependling till bland annat Luleå Tekniska Universitet. Kalix kommun anser att RKM bör 

arbeta intensivt för att samordna internationellt gränsöverskridande trafik med tåg och buss.  

 

Framtiden: 

 Arbetspendling till och från fler byar 

 Nytt resecentra för persontrafik på järnväg 

 Norrbottens persontågstrafik som idag finansieras av statliga och regionala skattemedel utökas 

så att dagens trafik Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna kompletteras med trafik Luleå-Boden-

Kalix-Haparanda  

 Kommunen vill vara en del av den regionala satsningen på transporter till och från Luleå 

flygplats  

 Efterfrågestyrd trafik till/från mindre byar 

 

 

Kiruna: 

I Kiruna kommun pågår arbetet med att flytta stadskärnan och att avveckla delar av den gamla 

stadskärnan då gruvbrytningen påverkar marken där nuvarande stadskärnan finns. När stora delar av 

stadens bebyggelse "flyttar" på sig måste kollektivtrafiken ändras. Under en övergångsperiod kommer 

kollektivtrafiken till viss del att utökas för att inte försämra tillgängligheten. Det rör framförallt 

lokaltrafiken. Stort behov av bussresor från/till större byar till centrala Kiruna. Efterfrågestyrda 

servicelinjer ett bra komplement i mindre byar. Många som arbetspendlar mellan Kiruna och Gällivare 

väljer tåget. Fler arbetspendlare eller turister som reser? Vilka reser med lokaltrafik? Regionaltrafik? 

Framtiden: 

 Nytt resecentrum 

 Bussturer som ansluter tåg och flyg för resa till/från turismanläggningar 

 Turutökning till/från byar (kväll och helg) 

 Kortare restider med tåg skulle öka pendlingen (till Gällivare i första hand). 

 Gemensam upphandling av färdtjänst, sjukresor och servicelinjer där servicelinjer inte kan 

samordnas med skolskjuts 

 Samtransport av kommersiella varor, varuhemsändning, post och kommunala transporter  
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Luleå: 
Luleå kommun anser det som viktigt att se all kollektivtrafik som ett sammanhållet resealternativ och 

fungera med bland annat enkla byten och samordnade biljettsystem, oberoende av vad det är för färg 

på bussen eller tåget. Kommunen satsar under de närmaste åren på att bygga om busshållplatser för att 

göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler. Detta är bland annat kopplat till Stadsmiljöavtalet och 

införandet av elbussar i tätortstrafiken. Kommunen anger i översiktsplanen att förutsättningarna för ett 

ökat resande på järnväg ska förbättras så att människor kan välja att resa hållbart med tåg till och från 

Luleå. 

 

Framtiden: 

 Nytt resecentrum för tåg och buss 

 Nytt avtal avseende tätortstrafiken 

 Nytt avtal avseende skärgårdstrafiken 

 

Pajala:  

Pajala kommun är en extrem glesbygd som glesas ut år efter år. Eftersom kollektivtrafiken är bygd på 

skoltrafiken omöjliggörs arbetspendling och det är ett område med utvecklingspotential. Flygplatsen är 

en fortsatt viktig del av kollektivtrafiken och gör det möjligt med arbetsresor till både Luleå och 

Stockholm - Chartertrafik från bland annat Storbritannien utvecklar turismen i området.  

 

Framtiden: 

 Utveckling av inomkommunala resor utanför skoltid 

 Utveckling av alternativ inom kollektivtrafiken 

 Utveckling av flygplatsen avseende turism och direktflyg till Stockholm 

 

Piteå: 

Piteå betonar vikten av arbetspendling, inom arbetsmarknadsområdet Luleå men också mellan Piteå 

och Skellefteå. Tätortstrafiken i Piteå försörjer centrum och de närliggande stadsdelarna/byarna inom 

en mils radie med trafik anpassat till arbetspendling samt fritids-, service- och skolresor under 

vardagarna. Viss kvälls- och helgtrafik bedrivs. Sommartid bedrivs sjötrafik mellan centrum och några 

av de största utflyktsmålen i skärgården. Piteå kommun poängterar vikten av att ta extra hänsyn till 

minimala väntetider vid eventuella byten mellan linjer eller transportsätt, vid planering av 

kollektivtrafik. 

 

Framtiden: 

 Nya bostadsområden inom Piteå 

 Nytt resecentrum 

 Nytt avtal för tätortstrafiken 

 Nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser i tätorterna 

 

Älvsbyn: 

Busstrafiken inom kommunen är främst anpassad till skolans behov. Därtill bedrivs en viss helg- och 

kvällstrafik. I de större byarna finns även möjlighet till arbetspendling. Busstrafiken från Älvsbyn till 

Vidsel/ Storforsen är en viktig linje dels för kommuninvånarna men även för turismen. Tågtrafiken till 

och från Boden, Luleå och Umeå är också viktig för kommuninvånarna. 

 

Framtiden: 

 Nya bostadsområden till följd av ny gruva i Laver kommer ställa nya krav på 

kommunikationer Älvsbyn – Laver via Vistträsk 

 Nytt resecentrum 

 Nya busshållplatser i tätorten 

 Försök med kvällsbussar till Luleå och Piteå 

 Ökat antal persontransporter Älvsbyn – Luleå Airport  
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Överkalix: 

Möjligheten att arbetspendla med buss mellan Överkalix och Luleå samt mellan Överkalix och Kalix 

är viktigt. Kollektiv arbetspendling till Pajala och Övertorneå är inte möjligt i dagsläget. Möjligheten 

till arbetspendling med buss inom kommunens gränser är idag starkt begränsad. Detta då det till 

många av byarna endast går skolbussar, och tidtabellen för dessa är inte kompatibel med arbetstiderna 

för förvärvsarbetande. Viss möjlighet till arbetspendling med buss finns för de som bor längs väg E10 

och väg 392. 

 

Framtiden: 

 Förbättrad arbets- och studiependling till Luleå och Kalix 

 

 

Övertorneå: 

Väg 99 (linje 54) är ett viktigt pendlingsstråk för de som reser till och från arbete inom kommunen. 

Likaså linje 63 Övertorneå-Kalix vilket också har stor betydelse för möjligheten att ta anslutningsbuss 

mot Luleå. Väg 98 mellan Övertorneå och Överkalix bör prioriteras då många arbetspendlar mellan 

kommunerna samt flertalet gymnasieelever från Överkalix studerar vid Gränsälvsgymnasiet i 

Övertorneå. Sedan 2016 har Övertorneå kommun avgiftsfria bussar inom kommunens gränser (endast 

administrationsavgift om 100 kr/årskort). Under året har det kollektiva resandet ökat markant. 

Övertorneå kommun deltar även i projektet med flygbilen vilket möjliggör ett samordnat resande från 

Övertorneå till Luleå flygplats. 

 

Framtiden: 

 Utveckling av viktiga inomkommunala pendlingsstråk 

 

4.4 Arbetsplatser arbets- och studieresor 

Merparten av länets arbetsplatser finns i de större kustorterna och i inlandets kommunhuvudorter. 

Kommunerna Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn har det mest varierade 

arbetsutbudet och har den högsta koncentrationen av arbetsplatser i länet. Skog- och gruvnäringens 

starka koppling till det råvarurika inlandet gör att en relativt stor andel arbetstillfällen också finnas i 

inlandet, i Gällivare och Kiruna.  

 

Tillgängligheten och arbetspendlingen mellan kommuner är en mycket avgörande funktion för den 

fortsatta utvecklingen. Idag är det möjligt att arbets-/studiependla med kollektivtrafiken inom och 

mellan några av länets kommuner. Handel och besöksnäring är exempel på branscher där många unga 

och/eller kvinnor arbetar, vilket kräver fungerande och tillgängliga pendlingsstråk. Ökad flexibilitet 

och fler samverkansmöjligheter mellan orter med smalt näringsliv och negativ befolkningsutveckling 

är nödvändigt för att vända de senaste årens negativa utveckling.  

 

De största pendlingsströmmarna sker in mot Luleå med pendlare från främst Boden, Piteå, Kalix och 

Älvsbyn. Det är fler män än kvinnor som arbetspendlar till andra kommuner än den kommun som de 

bor i. Det förekommer också en relativt omfattande pendling till andra län, främst Västerbotten och 

Stockholm. Bilaga 3 visar kvinnor och mäns resor i länet under de senaste åren och Tabell 1 nedan 

visar en sammanställning av kvinnor och mäns resande i länet. Kvinnorna använder kollektivtrafiken i 

större utsträckning än männen. Reseströmmarna i länet visar att män pendlar i större utsträckning än 

kvinnorna men inte med vilket transportmedel.  
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Tabell 1a: Alla 14 kommunerna i Norrbotten, Förvärvsarbetande pendlare 16 år och äldre, in- och utpendling 

samt de som arbetar inom kommunen uppdelat på kön. 2012 - 2016. Statistik hämtat från SCB, arbetspendling.  

  

2012 2013 2014 2015 2016

män Inpendlare över kommungräns 323 326 308 294 297

Utpendlare över kommungräns 403 385 378 396 379

Bor och arbetar i kommunen 1257 1266 1271 1292 1312

kvinnor Inpendlare över kommungräns 158 159 177 168 157

Utpendlare över kommungräns 142 143 135 123 113

Bor och arbetar i kommunen 1300 1296 1289 1315 1347

män Inpendlare över kommungräns 254 239 258 261 260

Utpendlare över kommungräns 160 156 149 133 130

Bor och arbetar i kommunen 678 666 660 664 684

kvinnor Inpendlare över kommungräns 94 99 95 96 93

Utpendlare över kommungräns 58 75 69 58 66

Bor och arbetar i kommunen 643 622 607 603 612

män Inpendlare över kommungräns 220 188 155 150 145

Utpendlare över kommungräns 282 288 304 293 276

Bor och arbetar i kommunen 1061 1095 1065 1086 1109

kvinnor Inpendlare över kommungräns 87 91 108 117 107

Utpendlare över kommungräns 129 146 141 134 138

Bor och arbetar i kommunen 1050 1062 1069 1066 1082

män Inpendlare över kommungräns 125 141 124 118 122

Utpendlare över kommungräns 166 143 139 146 176

Bor och arbetar i kommunen 701 754 738 710 692

kvinnor Inpendlare över kommungräns 74 80 60 65 77

Utpendlare över kommungräns 84 75 63 65 81

Bor och arbetar i kommunen 653 662 671 650 631

män Inpendlare över kommungräns 437 419 429 439 444

Utpendlare över kommungräns 836 848 865 858 876

Bor och arbetar i kommunen 3328 3292 3258 3236 3235

kvinnor Inpendlare över kommungräns 298 277 281 301 286

Utpendlare över kommungräns 436 432 417 420 441

Bor och arbetar i kommunen 3053 3013 3024 3055 3068

män Inpendlare över kommungräns 127 109 131 127 120

Utpendlare över kommungräns 290 294 294 292 286

Bor och arbetar i kommunen 904 880 852 838 863

kvinnor Inpendlare över kommungräns 78 74 85 92 84

Utpendlare över kommungräns 129 123 109 117 134

Bor och arbetar i kommunen 782 792 797 789 759

män Inpendlare över kommungräns 159 229 286 152 170

Utpendlare över kommungräns 393 331 302 351 360

Bor och arbetar i kommunen 1212 1316 1338 1175 1139

kvinnor Inpendlare över kommungräns 91 92 116 73 73

Utpendlare över kommungräns 124 119 107 147 145

Bor och arbetar i kommunen 1095 1145 1200 1104 1074

Pajala

Övertorneå

Kalix

Arjeplog                                    

Arvidsjaur

Jokkmokk

Överkalix
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Tabell 1b: Alla 14 kommunerna i Norrbotten, Förvärvsarbetande pendlare 16 år och äldre, in- och utpendling 

samt de som arbetar inom kommunen uppdelat på kön. 2012 - 2016. Statistik hämtat från SCB, arbetspendling. 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016

män Inpendlare över kommungräns 787 817 835 813 793

Utpendlare över kommungräns 374 374 343 348 396

Bor och arbetar i kommunen 4783 4810 4859 4834 4703

kvinnor Inpendlare över kommungräns 301 302 295 314 309

Utpendlare över kommungräns 216 260 246 255 218

Bor och arbetar i kommunen 4085 4176 4165 4151 4172

män Inpendlare över kommungräns 375 351 326 338 303

Utpendlare över kommungräns 711 704 706 716 728

Bor och arbetar i kommunen 1336 1338 1359 1364 1360

kvinnor Inpendlare över kommungräns 208 220 207 212 210

Utpendlare över kommungräns 254 244 253 251 277

Bor och arbetar i kommunen 1479 1481 1470 1496 1511

män Inpendlare över kommungräns 5083 5427 5366 5388 5441

Utpendlare över kommungräns 2432 2493 2513 2457 2503

Bor och arbetar i kommunen 17135 17276 17417 17663 17867

kvinnor Inpendlare över kommungräns 3351 3440 3460 3503 3631

Utpendlare över kommungräns 1551 1555 1556 1598 1619

Bor och arbetar i kommunen 16044 16344 16502 16684 17077

män Inpendlare över kommungräns 1046 1097 1080 1078 1112

Utpendlare över kommungräns 2405 2471 2456 2423 2403

Bor och arbetar i kommunen 8267 8305 8404 8481 8600

kvinnor Inpendlare över kommungräns 540 530 555 559 613

Utpendlare över kommungräns 1376 1432 1457 1444 1448

Bor och arbetar i kommunen 7985 8029 8080 8253 8266

män Inpendlare över kommungräns 1155 1262 1303 1254 1241

Utpendlare över kommungräns 2314 2402 2407 2441 2399

Bor och arbetar i kommunen 4590 4697 4760 4809 4872

kvinnor Inpendlare över kommungräns 713 745 765 769 761

Utpendlare över kommungräns 1799 1839 1896 1902 1922

Bor och arbetar i kommunen 4467 4511 4530 4530 4578

män Inpendlare över kommungräns 275 226 221 226 213

Utpendlare över kommungräns 397 429 450 405 424

Bor och arbetar i kommunen 1545 1552 1513 1501 1516

kvinnor Inpendlare över kommungräns 175 174 167 158 159

Utpendlare över kommungräns 212 200 210 205 210

Bor och arbetar i kommunen 5497 5542 5537 5498 5530

män Inpendlare över kommungräns 1155 1136 1075 1096 1024

Utpendlare över kommungräns 293 276 255 246 291

Bor och arbetar i kommunen 6393 6449 6529 6532 6452

kvinnor Inpendlare över kommungräns 385 448 448 455 479

Utpendlare över kommungräns 214 232 189 204 214

Bor och arbetar i kommunen 5497 5542 5537 5498 5530

Gällivare

Kiruna

Haparanda

Boden

 Piteå

Luleå

Älvsbyn
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Cirka 42 % av invånarna i Norrbotten är i arbetsförålder, 18 % pendlar från sin kommun för att arbeta 

i en annan kommun i länet.  

 

Luleå kommun som är den kommun med flest invånare i Norrbotten och kommunen har ett högt flöde 

av inpendling men även av utpendling. Figur 10 nedan visar in- och utpendling till/från Luleå och de 

övriga 13 kommunerna i länet. Antalet kvinnor som pendlar till/från Luleå är relativt konstant de 

senaste åren. Antalet män som pendlar in till Luleå har ökat med cirka 500 personer de senaste fem 

åren och antalet män som pendlar ut från kommunen har ökat med cirka 200 personer de senaste fem 

åren.  

 

Figur 10: In- och utpendling till/från Luleå och de 13 kommunerna i länet under åren 2012-2016. 

 

4.5 Utbildning 

Kollektivtrafiken är av stor betydelse för skolelever och studenter både inom och mellan kommuner 

samt på regionnivå. Barn och unga utan körkort är beroende av kollektivtrafik alternativt skjutsning. 

Kollektivtrafiken möjliggör miljövänliga skolresor och det är i allmänhet mer ekonomiskt för 

kommunen om barn och unga kan åka kollektivt istället för att få enskild skolskjuts. I många 

kommuner i Norrbotten är kollektivtrafiken anpassad för grundskoleelever. Skolskjuts är endast för 

skolelever. Genom RKM beslut om allmän trafikplikt där kollektivtrafiken anpassats efter skoldagar 

och skoltiden har det även möjliggjort att allmänheten har tillgång tilltrafiken. Fler och fler kommuner 

ser denna möjlighet, dock är skolskjutsen anpassad till skoldagar och trafikerar inte sent på kvällen 

eller under helger och skollov.  

 

Luleå tekniska universitet (LTU) har ett stort utbud av högre utbildning, främst inom teknik och 

naturvetenskap. LTU har cirka 1 700 anställda och 15 000 studenter. LTU bedriver även verksamhet i 

Kiruna, Piteå och Skellefteå. Utbildning på annan ort skapar större tillgänglighet och allt fler får 

tillgång till högre utbildning utan att behöva flytta till universitetsorten. Möjligheten till dagspendling 

till en utbildningsort med brett utbud bidrar också till att fler kan bo kvar i glesbygden, i länet.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Inpendlare över 
kommungräns

Utpendlare över 
kommungräns

Bor och arbetar i 
kommunen

Inpendlare över 
kommungräns

Utpendlare över 
kommungräns

Bor och arbetar i 
kommunen

män kvinnor

Luleå

2012

2013

2014

2015

2016



Regionalt Trafikförsörjningsprogram Norrbottens län 2018-2030 

Kapitel 4 Norrbottens förutsättningar för kollektivtrafik – Nuläge och behovsanalys 

2018-02-27 

 

22 

 

 

Genom målmedvetna satsningar på utlokaliserade utbildningar och förbättrad kollektivtrafik och 

subventionerad kollektivtrafik till högre utbildningar har rekryteringen till högre utbildning förbättrats 

starkt i Norrbotten och i norra Sverige. 

 

4.6 Infrastruktur 

Kollektivtrafiken i Norrbotten är främst uppbyggd för pendling med buss. Pendling med tåg 

förekommer men då är det mer sällanpendlare. Pendling med tåg sker mellan Luleå-Boden-Gällivare-

Kiruna samt mellan Luleå-Boden-Älvsbyn–Umeå. Att få igång tågpendlig mellan Luleå-Boden för att 

därefter etablera pendeltåg sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. Sommartid finns möjlighet att 

resa med skärgårdstrafiken i Luleå skärgård.  

 

 
Foto 6: Skärgårdstrafik i Norrbotten, Södra hamnplanen. Foto: Charlotte Reinholdt. 

 

Trafikverket ansvarar för transportsystemet för alla trafikslag, RKM ansvarar för 

trafikförsörjningsprogrammet medan Region Norrbotten ansvarar för länstransportplanen och 

Norrbottens kommuner för inomkommunala infrastrukturinvesteringar. En nära samverkan mellan 

dessa aktörer är då nödvändigt när det gäller investeringar, åtgärder och gemensamma satsningar. 

Tillsammans med Trafikverket och Region Norrbotten sker ett fortlöpande arbete med att 

hållplatser/bytespunkter/stationer ska vara tillgängliga för alla resenärer, med särskild hänsyn till 

personer med funktionsnedsättning. När det gäller flygtrafik ingår inte den i kollektivtrafik-

myndighetens ansvarsområde, men goda möjligheter till kollektivtrafik till och från länets flygplatser 

är av stor vikt för länets invånare. Länets största flygplats finns i Luleå, men även Kiruna, Pajala, 

Gällivare och Arvidsjaur har flygplatser där behov av resandemöjligheter mellan flygplatsen och 

kommunhuvudorten finns.  

 

För att få ett fungerande system av kollektivtrafik krävs att olika trafikslag samordnas och att den 

infrastruktur som behövs skapas. Samordning mellan trafikslag för att övergång ska vara möjligt.   
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Detta omfattar även biljett-, betal- och informationssystem, tidtabellsanpassningar, 

tillgänglighetsåtgärder och andra lösningar som kan stimulera till att göra kollektivtrafiken till ett 

gångbart alternativ till andra sätt att resa. Kollektivtrafiken delar vägar och järnvägar med privat 

biltrafik och med godstrafik. Vid kapacitetsbrist och vid störning behöver ibland prioriteringar göras 

mellan gods- och persontrafik. Kollektivtrafiken har koppling till godstrafik dels genom gods på buss, 

dels genom fördelning av kapacitet på järnväg. Kollektivtrafiken och Bussgods har även egen 

infrastruktur i form av hållplatser och terminaler.  

 

Norrbotten har ett fungerande kollektivtrafiknät i och kring kusten, i Norrbottens inland är det inte lika 

självklart att pendla med kollektivtrafiken, det är inte alltid möjligt att resa tur och retur samma dag till 

exempel arbetet på annan ort. Kollektivtrafiken i Norrbotten har brister, främst där turtätheten är låg 

eller saknas under vissa tider på dygnet, säsongsvariationer (till exempel 187 dagars trafik, skoltrafik), 

ett lågt resandeunderlag, etc. Kollektivtrafiken har även fördelar, det är attraktivt för resenären, 

tidtabellen är anpassad till arbetspendling, skolelever, mm. 

 

Under 2016 reste cirka 9 376 000 personer med kollektivtrafiken i Norrbotten varav cirka 9 286 000 

påstigande på buss (länstrafik och lokaltrafik), cirka 67 000 påstigande på tåg (Norrtåg) samt 23 000 

påstigande på skärgårdstrafiken (Luleå skärgård). Högst andel resenärer finns i kuststråket, det vill 

säga Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Haparanda och även i inlandet och då främst Älvsbyn.  

 

Trafikutbudet i Norrbotten har varit konstant (mätt i km) de senaste åren. Tågtrafiken har kortsiktigt 

minskat på grund av infrastrukturella problem och busstrafiken ökat. Under kommande år genomförs 

satsningar för att antalet resenärer på tåg ska öka bland annat på sträckan Luleå-Umeå, Luleå-Boden 

samt i framtiden även på sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. Andra pendlingsmöjligheter med 

tåg är Luleå-Älvsbyn samt Gällivare-Kiruna och i framtiden kanske även Älvsbyn-Piteå. 

  

Foto 7: På stan utan bil, Södra Hamnplan i Luleå, test av olika cykelmodeller, modern  

transportcykel. Foto: Charlotte Reinholdt.  
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4.7 Prioriterade kollektivtrafikstråk i Norrbotten 

Det funktionellt prioriterade vägnät som finns utpekat för kollektivtrafik i Norrbotten illustras i Figur 

11 nedan. Nätet är framtaget av Trafikverket i samråd med RKM. Denna omfattar dock bara vägnätet, 

men järnvägen kommer också att utvecklas. På dessa stråk trafikerar några av stomlinjerna i länet. Där 

stomlinjerna passerar en huvudort med busstation/järnvägsstation ska dessa var tillgängliga.  

 

 

Figur 11: Funktionellt prioriterade vägnät, som finns utpekat för kollektivtrafik. Hämtad från Trafikverket. 

 

4.8 Större besöksmål 

Besöksnäringen ökar och har ökat i Norrbotten de senaste åren. Både sommar- och vinterattraktioner 

innebär ökat resande med kollektivtrafiken där möjligheter finns. Fjällvärden med extrema 

väderförhållanden vintertid är ett område där turismen ökar. I många fall finns attraktioner / 

besöksnäringens slutdestination utanför kollektivtrafikens stomlinjenät/stråk. Detta innebär och kräver 

innovativa kollektivtrafiklösningar, anropsstyrd trafik kan vara en lösning, kommersiell trafik är en 

lösning, eller att turisterna/besöksnäringen använder bil. Figur 11 nedan visar ett antal 

turistattraktioner i Norrbotten.  
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Figur 12: Turismen i Norrbotten innebär nya/andra lösningar, innovativa lösningar, för kollektivtrafiken.  

Figuren är hämtad från Länstransportplan, Länsstyrelsen i Norrbotten. 

 

 

4.9 Utpekade servicepunkter i Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har pekat ut ett antal servicepunkter i Norrbotten. En servicepunkt kan 

innehålla bland annat en butik för dagligvaror, post- och apoteksutlämning, drivmedel etc. Dessa 

punkter är viktiga att om möjligt koppla samman med bytespunkter/hållplatser/stationer.  

 

 

4.10 Fullt tillgängliga hållplatser/bytespunkter/stationer 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har tillsammans med kommunerna pekat ut ett 

antal hållplaster, bytespunkter och stationer i länet med fler än tio påstigande per dygn se Tabell 2 

nedan. Det finns även någon hållplats/bytespunkt/station med färre påstigande men som är viktig för 

kollektivtrafiken och hela resan perspektivet. I Bilaga 3 är alla hållplatser/bytespunkter/stationer 

namngivna. 
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Tabell 2: Viktigaste hållplatser/bytespunkter/stationer i respektive kommun i Norrbotten som ska vara åtgärdade 

år 2020, 2025 och 2030.  

Kommun Antal viktiga 

bytespunkter 

Antal åtgärdade totalt 

år 2020 (25%) 

Antal åtgärdade 

totalt år 2025 (50%) 

Antal åtgärdade 

totalt år 2030 

Arjeplog 9 2 5 9 

Arvidsjaur 10 3 5 10 

Boden 15 4 8 15 

Gällivare 10 3 5 10 

Haparanda 9 2 5 9 

Jokkmokk 6 2 3 6 

Kalix 11 3 6 11 

Kiruna 15 4 8 15 

Luleå 18 5 9 18 

Pajala 6 2 3 6 

Piteå 15 4 8 15 

Älvsbyn 7 2 4 7 

Överkalix 4 1 2 4 

Övertorneå 9 2 5 9 

Totalt i 

Norrbotten: 

144 39 76 144 

 

För att vara en fullt tillgängliga hållplats/bytespunkt/station ska följande uppfyllas:  

 

 Plattformshöjd, 17 cm för busshållplats och fordon med ramp eller lyft, för tåg ska det finnas 

ramp eller lyft för att ta sig in i tåget.  

 Kantremsa, färg och form (vitfärg samt anpassad för synskadade som finns från mötesplats i 

anslutning till påstigningsplatsen (en plats som är förutbestämd och tillgänglig för alla)  

 Ledstråk, längsgående (från mötesplats till påstignings-/avstigningsplats) 

 Lutning max 5 % (från mötesplats till/från påstignings-/avstigningsplats) 

 Gångväg/anslutning 

 Belysning 

 Väderskydd med fönster mot färdriktning 

 Sittbänk 

 Informationsskyltar Elektroniska utrop (utomhus) (se-, ta-, hörskyltar) 

 Cykelställ  

 Hållplatsnamn/-nummer  

 Snöröjt, halkbekämpat, sommarunderhåll (från mötesplats till påstignings-/avstigningsplats) 
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5. Norrbottens kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken delas in i allmän och särskild kollektivtrafik.  

 

5.1 Allmän kollektivtrafik 

År 2016 reste cirka 2,4 miljoner resenärer med Länstrafikens bussar och cirka 6,2 miljoner med 

tätortstrafiken i länet. Stomlinjetrafik går mellan kommunerna och angränsande län och syftet är att 

möjliggöra ett regionalt resande. Där ingår bussar som trafikerar linjer till Finland och Norge. Prioritet 

ges till kollektivtrafik som knyter samman två eller fler kommuncentra och/eller gynnar 

besöksnäringen.  

 

Trafiknätet omfattar också inomkommunala linjer som står för servicen i varje kommun. Trafiken 

sköts av cirka 40 fristående trafikföretag som har avtal med Länstrafiken. I Norrbotten samordnas stor 

del av kommunernas skolskjutsar med den allmänna kollektivtrafiken.  

 

Genom att anpassa den allmänna kollektivtrafiken till personer med särskilda behov kan den allmänna 

kollektivtrafiken tillföras ett ökat resenärsunderlag, vilket medför ökade förutsättningar för ett bättre 

allmänt kollektivtrafikutbud som hela Norrbottens befolkning har nytta av. Om möjligt bör det 

samhällsbetalda resandet styras till den allmänna kollektivtrafiken. En bra samordning ger både 

ekonomiska och miljömässiga vinster utan att försämra kvalitet och standard för den enskilde 

resenären. 

 

Kollektivtrafik i glesbygd kan i vissa fall vara uppbyggd utifrån skolåret det vill säga att den allmänna 

kollektivtrafiken har ett utbud på 178 dagar per år. För att i större utsträckning samordna 

kollektivtrafiken och möjliggöra att allmänheten kan nytta tillgänglig trafik. Vissa skolskjutslinjer har 

omvandlats till allmän kollektivtrafik genom att besluta om allmän trafikplikt.   

 
Tabell 3: Antal påstigande per år i Norrbotten under 2010-2016 (exklusive årskort). 

Busstrafik, År 2012 2013 2014 2015 2016 

Länstrafiken i Norrbotten totalt 2 393 052 2 361 249 2 245 109 2 285 451 2 362 319 

      

Varav Stomlinjer 1 624 082 1 630 376 1 560 267 1 596 281 1 630 872 

Varav Lokala linjer 724 554 687 798 646 717 638 313 677 128 

Varav Efterfrågestyrd trafik 9 105 9 571 8 911 9 015 10 588 

Varav Fjällinjer 35 311 33 504 29 214 41 842 43 731 

      

Tätortstrafik, totalt 5 653 651 5 883 142 6 177 283 6 360 233 6 923 018 

      

Varav Tätortstrafik Luleå, LLT 4 116 724 4 310 908 4 638 000 4 757 000 5 123 534 

Varav Tätortstrafik Boden 351 400 336 032 336 282 406 905 496 828 

Varav Tätortstrafik Gällivare 395 280 396 307 376 221 344 488 343 250 

Varav Tätortstrafik Haparanda 13 025 19 604 18 014 20 959 20 984 

Varav Tätortstrafik Kalix 77 580 78 287 77 500 76 665 72 480 

Varav Tätortstrafik Kiruna 307 208 358 000 372 298 402 506 483 269 

Varav Tätortstrafik Piteå 392 434 384 004 358 968 351 342 390 492 

      

Summa 8 046 703 8 244 391 8 422 392 8 645 684 9 285 337 

 

 

Totalt sett har en ökning av antalet resande med kollektivtrafiken skett med 15 % under de senaste fem 

åren, målet var just 15 % vilket har uppnåtts. I sju av länets kommuner finns tätortstrafik med buss. 

Det är Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå. Trafik är i vissa kommuner 

upphandlad och i Luleå kommun bedrivs tätortstrafiken av kommunens helägda Luleå lokaltrafik AB.  
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5.2 Typ av kollektivtrafik 

Beroende på linjesträckning etc. benämns kollektivtrafiken på olika sätt. I Bilaga 4 redovisas all den 

kollektivtrafik som finns i Norrbotten. 

 

Stomlinjetrafik 

Stomlinjetrafik är trafik som går mellan minst två kommuners huvudorter och finansieras av Region 

Norrbotten, till stomlinjetrafiken räkas även tågtrafiken inom länet. Stomlinjetrafiken är också bärare 

av gods. Godstrafiken i kombination med busstrafiken samt kommunala skolskjutsar är en viktig 

förutsättning för att upprätthålla service och tillgänglighet främst i glesbygd. 

 

Kommunala linjer 

Inom kommunerna finns det busslinjer som trafikeras av Länstrafiken och finansieras av respektive 

kommun.  

 

Lokaltrafik 

Trafik som bedrivs inom en kommun och finansieras av en kommun. Sju kommuner i Norrbotten har 

tätortstrafik som upphandlas av respektive kommun Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Piteå 

samt Luleå (som bedriver lokaltrafik i egen regi via dotterbolaget Luleå lokaltrafik, LLT).  

 

Interregionaltrafik 
Interregional trafik är trafik som passerar minst en länsgräns eller landsgräns. 

 

Fjällinjer 

I Norrbotten finns tre fjällinjer som är anpassade till förutbestämda tågankomster och tågavgångar.  

 

Anropsstyrd trafik 

I Norrbotten finns det 47 linjer som går under beteckningen anropsstyrd trafik (andra benämningar kan 

vara efterfrågestyrd trafik, närlinjer, ringlinjer). Anropsstyrd trafik är trafik som resenären beställer 

senast dagen innan resan. Trafik har upprättats efter dialog med kommunerna och kör endast då någon 

beställer en körning efter en förutbestämd tidtabell, utförs ofta med taxifordon. 

 

Flygbuss/Tågtaxi 
Anropsstyrd kollektivtrafik som är anpassad till ett antal utvalda flyg- respektive tågankomster och 

avgångar.  

 

Tågtrafik 

I Norrbotten trafikerar Norrtåg sträckorna Luleå-Umeå och Luleå-Kiruna. Utöver Norrtåg trafikerar SJ 

länet med två nattåg.  

 

Sjötrafik 

Den sjötrafik som finns är skärgårdstrafik som trafikerar Luleå skärgård under sommaren.  

 

5.3 Särskild kollektivtrafik 

Särskild kollektivtrafik (eller särskild persontrafik) är samhällsbetald trafik som kräver särskilt 

tillstånd för att få resa. De särskilda trafikformerna är skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst och 

sjukresor. Färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar är kommunala ansvarsområden och Region 

Norrbotten ansvarar för sjukresor. Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst kan överlåtas till RKM, 

vilket 12 av länets 14 kommuner har gjort. I Boden och Piteå ansvarar kommunen fortfarande för 

färdtjänst och riksfärdtjänst. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att samtliga kommuner i länet 

lämnar över samtliga uppgifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst till myndigheten. RKM har  
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uppdragit till Länstrafiken i Norrbotten att upphandla trafikföretag samt fungera som en 

beställningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.  

 

RKM ansvarar för att upprätta trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst för de 

kommuner som överlåtit sin färdtjänst och riksfärdtjänst. Boden och Piteå kommun ansvarar själva för 

upprättande av ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. I 

trafikförsörjningsprogrammet ska följande redovisas:  

 Omfattning av trafik avseende färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor 

 Grunderna för prissättning för färdtjänst- och riksfärdtjänstresor 

 

5.3.1 Samhällbetalda resor 

Region Norrbotten har sedan 1997 upplåtit logistisk hantering av sjukresebeställning inom länet och 

mot Umeå universitetssjukhus. I den allmänna kollektivtrafiken finns upprättat särskilda 

komfortbussar som har till uppgift att serva människor som ska resa till vården. På bussarna finns 

Röda korset personal. I takt med utvecklingen av tågtrafiken i länet ska också sjukresor styras över till 

tågtrafiken då tåget är ett optimalt färdmedel vid bland annat sjukresa.  

 

5.3.2 Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst innebär att RKM hanterar färdtjänsten i sin helhet. RKM 

utreder och prövar ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer folkbokförd i någon av de 

tolv kommunerna. För de kommuner som överlåtit färdtjänsten till RKM gäller ett gemensamt 

regelverk. Enskilda kommuner har möjlighet att göra tillköp, exempelvis gällande färdtjänstområdets 

geografiska utsträckning och anpassade egenavgifter.  

 

Ansökan 

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst sker via färdtjänsthandläggare på RKM (0926 - 75277). 

Färdtjänstresor beställs via Länstrafikens kundservice (0926 - 75677).  

 

Färdtjänst 

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av Lag om färdtjänst SFS 1997:736. 

Färdtjänstresor är avsedda att användas av personer som har ett funktionshinder som innebär stora 

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. 

Funktionsnedsättningen ska normalt vara bestående. För att nyttja färdtjänst krävs ett särskilt tillstånd.  

 

Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst regleras i Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735. Personer som till följd av ett stort och 

varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt har enligt denna lagstiftning rätt till 

ersättning. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige och på reserelationer där färdtjänstlagen inte är 

tillämplig. För att nyttja riksfärdtjänst krävs ett särskilt tillstånd för varje resetillfälle. 

 

Egenavgift 

Egenavgiften för färdtjänst grundas på Länstrafiken i Norrbotten AB:s ordinarie enkelbiljettpris på 

buss, med ett tillägg på 75 %, förutom inom Kiruna kommun som gjort ett tillköp på färdtjänsttaxan 

och har en lägre avgift. Egenavgiften regleras när Länstrafiken justerar sina biljettpriser. I sällskap 

med färdtjänstberättigad förälder åker barn under 7 år gratis och barn/ungdomar 7 till 19 år betalar 

halv färdtjänstavgift. För den som gör många färdtjänstresor, exempelvis studieresor eller arbetsresor, 

kan RKM efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.  

 

Grunden för riksfärdtjänsttaxan är fastställd av regeringen och baserat på kilometeravstånd, se Bilaga  

Färdtjänst/Riksfärdtjänst.   
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År 2016 ansvarade RKM för totalt 7614 färdtjänsttillstånd och av personer med färdtjänsttillstånd var 

det 64 % som nyttjat sin färdtjänst under året. För år 2016 låg andelen färdtjänsttillstånd per 

innevånare på 4,2 %. Genomsnittligt antal resor per tillstånd var 22 resor/år att jämföras med siffror 

för riket som låg på 35 resor/år.  

 

År 2012 var antal personer med färdtjänsttillstånd i kommuner där Länstrafiken i Norrbotten hanterade 

färdtjänsten 3 344 och antalet färdtjänstresor 51 880. Fyra år senare, år 2016, var antalet 

färdtjänstresenärer 7 614 och antalet färdtjänstresor 167 442. Genomsnittligt antal resor per 

färdtjänsttillstånd var 22 resor per år. Under år 2016 inkom 2 137 ärenden till RKM för de tolv 

kommunerna. 

 

Sjukresor 

Grunderna för sjukresor styrs av Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Region 

Norrbotten har det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjukresor och fastställer regelverk och 

förutsättningar för sjukresor i länet. Avsikten med dessa regler är att skapa en styrning och stimulans 

för resande till kollektivtrafiken såväl av trafiksäkerhets- som av miljömässiga skäl. 

 

Beställningscentral 

För Region Norrbotten och de kommuner som överlåtit färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM finns en 

gemensam beställningscentral, Länstrafikens kundservice. Länstrafikens kundservice upphandlar, på 

uppdrag av RKM, trafik gällande samhällsbetalda transporter. Beställningscentralen planerar och 

samordnar sjuk- och färdtjänstresor och ger trafikupplysning för den allmänna kollektivtrafiken samt 

fungerar som växel för LTN och RKM. Länstrafikens kundservice har varit verksam sedan 1 januari 

1998.   

 
Tabell 4: Antal enkelresor i beställda via Länstrafiken/RKM 2012 – 2016. 

Särskild kollektivtrafik  2012 2013 2014 2015 2016 

Sjukresor 161 980 166 937 167 506 168 202 172 054 

Färdtjänst 51 880
1)

 52 830
1)

 51 491
1)

 63 239
2)

 167 442
3)

 

Riksfärdtjänst 153
1)

 151
1)

 176
1)

 175
2)

 570
3)

 

Summa 214 013 219 918 219 173 231 616  340 066 
1)

 Avser samtliga kommuner förutom Arjeplog, Boden, Kiruna, Luleå och Piteå. 
2)

 Avser samtliga kommuner förutom uppgifter första halvåret för Arjeplog och Kiruna samt uppgifter för Boden, 

Luleå, Piteå.  
3)

 Avser samtliga kommuner förutom Boden och Piteå.  

 

5.3.3 Skolskjuts 

Skolskjuts innebär dagliga resor mellan bostad och grund-, och gymnasieskola som anordnas eller 

bekostas i enighet med Skollagen 2010:800. De barn som är berättigad till skolskjuts skiljer sig mellan 

kommunerna. Avståndet mellan hem och skola avgör om eleven får skolskjuts. Skolskjutsar som 

särskild kollektivtrafik är ett kommunalt ansvar och hanteras inte av RKM. 

 

5.4 Taxitrafik  

Alla kommunhuvudorter i Norrbotten har taxi som kommersiell trafik och som komplement till den 

allmänna kollektivtrafiken. Taxi är en del av särskild kollektivtrafik.  

 

Nuvarande lagstiftning innebär att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en 

tillfredsställande taxiförsörjning i länet. Taxitrafik bedrivs kommersiellt men till exempel flygtaxi har 

ett kollektivtrafikmässigt upplägg där resenärer delar på ett fordon. Flygtaxi står för en stor del av 

transporterna till och från flygplatserna. Enskilt upphandlad skolskjuts, där taxibilar används, tillhör   
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inte kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde. Taxi utgör även en del av det samhällsbetalda 

kollektivtrafiksystemet i länet genom ett antal olika lösningar i form av produkter och projekt.  

 

I mindre samhällen som saknar lokal kollektivtrafik kan invånarna erbjudas anropsstyrd trafik och då 

med taxi, taxi som kommersiell trafik. Stora bussar med få resenärer kan ersättas med taxifordon som 

anropsstyrs. 

 

Anropsstyrda taxiturer kan även vara en del av kollektivtrafiksystemet genom att mata fram till 

stomlinjer som då kan ha genare linjer och anslutningstrafik och göras effektivare med kortare restider 

som följd.  

 

RKM och dess bolag ska arbeta för att hitta lösningar som gör det enkelt för resenärerna att utnyttja en 

mix av anropsstyrd trafik och linjelagd trafik. En resenär vars resa innehåller flera delresor ska 

uppleva resan som en sammanhängande helhet. 

I Norrbotten finns projekt där taxi är en del av kollektivtrafiken till exempel:  

 Flygbil 

Flygbildprojektet har pågått sedan våren 2016 och innebär att dagligen är det möjligt att 

beställa en anropsstyrd bil för att resa mellan busstationerna på kommunhuvudorterna 

Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn och Övertorneå och Luleå Airport. Linjen är anpassad till 

vissa flygavgångar och flygankomster. Antalet resenärer som rest med de anropsstyrda 

linjerna har ökat från totalt 82 resenärer under maj 2016 till totalt 259 resenärer under oktober 

2017, en ökning med 68 %. Flygbilen bokas tidigast två veckor och senast klockan 17.00 

kvällen innan resenären önskar resa med flygbilen. 

 

 Tågtaxi 

Ett liknade projekt som flygbilen planeras i Norrbottens inland. En anropsstyrd taxi kommer 

att trafikera sträckan Arjeplog – Arvidsjaur – Jörn anpassat till Norrtågs och SJ ankomster och 

avgångar i Jörn. Tågtaxin bokas tidigast två veckor och senast klockan 17.00 kvällen innan 

resenären önskar resa med tågtaxin. 

 

 Busstaxi 

Busstaxin hämtar resenären som bor max 15 km från en busstation och kör denne mellan 

hemmet och till/från busstationen till ett fast pris. Busstaxi kan resenären beställa till och från 

busstationerna i länets kommuncentra. Busstaxin bokas senast två timmar före bussens 

avgång/ankomst. 

 

5.5 Tågtrafiken 

I Norrbotten är det möjligt att resa med SJ och med Norrtåg. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i 

Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen samt Länstrafiken i Västerbotten AB, äger 25 % 

vardera av Norrtåg. Norrtågsförsöket är ett för staten och regionen gemensamt utvecklingsprojekt som 

syftar till att successivt etablera ett system med snabba tåg i norra Sverige och därigenom utveckla det 

svenska systemet för persontrafik med tåg till att omfatta hela Sverige. Detta ska framförallt ses mot 

bakgrund av den strategiska investeringen i Botniabanan och Haparandabanan. Ambitionen är att i takt 

med utbyggd infrastruktur och de marknadsmässiga förutsättningarna bygga ut trafiken mot Haparanda.  

 

Regionen har genom offentliga organisationer, näringsliv och andra aktörer under många år arbetat för 

att en kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan, ska byggas. Det finns ett tydligt 

behov av fungerande järnvägstransporter för gods mellan det råvaruproducerande Norrbotten och 

marknader söderut, både inom landet och i Europa. Även för persontransporter skulle Norrbotniabanan 

ge en konkret regionförstoring, då området är Sveriges mest tätbefolkade region utan dagtågtrafik.   
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Inom några år ser RKM en utveckling av tågtrafiken, persontrafik på Haparandabanan mot finska 

gränsen. 

 

Dagens långväga tågtrafik på Stambanan genom Övre Norrland omfattar två dubbelturer med nattåg 

per dygn. Denna trafik är mellanregional, det vill säga tillhör inte kollektivtrafikmyndighetens 

ansvarsområde. Tågen stannar inom länet i Luleå, Sunderbyn, Boden, Älvsbyn, Gällivare och Kiruna, 

vilket ger behov av anslutande busstrafik. SJ stannar ej på stationen i Notviken. Under turistsäsong 

finns anslutningstrafik från Kiruna till Nikkaluokta och i Murjek finns anslutningstrafik till/från 

Jokkmokk och under turistsäsong också till/från Kvikkjokk. I Luleå finns möjlighet till 

anslutningstrafik till/från Jokkmokk, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner. I 

Älvsbyn finns anslutningstrafik från Piteå, medan Arvidsjaur och Arjeplog kommuner ansluter till 

Jörn. Sommartid drivs viss turisttågtrafik på Inlandsbanan sträckan Östersund–Storuman–Gällivare. 

Den nattågstrafik som bedrivs har också en stor betydelse för besöksnäringen då den möjliggör 

resandet för besökare från hela landet. I dagsläget bedriver SJ dagtågtrafik mellan Luleå och Kiruna 

med två dubbelturer per dag.  

 

Tågtrafiken är den miljövänliga trafiken i regionen.  

 

Fördelar och möjligheter med Norrtågstrafiken är bland annat:  

 

 Bekvämt 

 Attraktivt resande: Unika tåg, flera avgångar per dag, lockande avgångstider, 

konkurrenskraftiga priser 

 Större utbud/bättre förbindelser: Tidsavstånden i regionen minskar, dagtågtrafiken öppnar 

upp Norrland för både boende i regionen och besökare 

 Pendling: För att tillgodose pendlarnas, den primära målgruppens behov och önskemål ligger 

merparten av turerna i anslutning till normala arbetstider. Priserna är även förmånliga för 

pendlare 

 Tidseffektivitet: På många sträckor kan resenären spara tid och restiden kan utnyttjas till att 

jobba, studera eller vila 

 Miljön: Norrtågs tåg drivs av förnyelsebar el, från vind- och vattenkraft. De nya moderna 

tågen är mer energieffektiva än de äldre, och att resa med tåg är energieffektivt i allmänhet 

 Tillgänglighet: Tågen är anpassade för alla resenärer. På varje tåg finns möjlighet att ta sig 

ombord med rullstol, ta med skidor och/eller cykel på resan 

 

Figur13 nedan visar Norrtågssystemet i de fyra nordligaste länen.  

 

Tågtrafiken i Norrbotten består av två linjesträckningar Luleå-Kiruna och Luleå-Umeå. I framtiden 

planeras pendeltågstrafik mellan Luleå-Boden (25 minuter) och Luleå-Haparanda (1,40 timmar), andra 

framtida attraktiva pendlingsstråk är Gällivare – Kiruna (45 minuter), Boden-Älvsbyn (30 minuter), 

Kalix-Haparanda (25 minuter) och Kalix-Boden (cirka 45 minuter) och även mellan Finland och 

Sverige som Kemi/Torneå-Kalix (45 minuter) och Haparanda – Uleåborg (1,5 timmar). Figur 14 

nedan visar Norrtågs tågtrafiken i Norrbotten. 
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Figur 13: Tågtrafiken i Norrbotten. Karta hämtad från Norrtåg. 
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Noden Boden 
Noden Boden är en viktig knut-/bytespunkt idag och kommer att spela en än större roll framöver. 

Tågbyte mellan tåg från Luleå/Kiruna/Haparanda kommer att ske i Boden. Koppling buss och tåg för 

att möjliggöra byte till/från orter utan järnvägsstation kommer att ses över och möjliggöras ytterligare. 

Sjukresenärer är en kategori resenärer som kommer att nyttja Noden Boden som bytespunkt för 

vidaretransport till bland annat Umeå universitetssjukhus. Smidigt byte mellan tåg och buss är av stor 

betydelse för att göra resan enkel för resenären. 

 

 
Foto 8: Noden Boden. Foto: Josefine Reinholdt. 

 

5.6 Sjötrafik  

I Norrbotten finns kustkommunerna Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Av dessa är det Luleå 

kommun som bedriver kollektivtrafik till sjöss. Luleå har turbåtstrafik mellan fastlandet och öar i 

skärgården under sommarsäsongen samt så kallad förfallstrafik med alternativa fordon under de 

perioder när isarna varken bär eller brister. Samtliga kustkommuner har beställningstrafik samt 

båttrafik till utflyktsmål i skärgården. Skärgårdstrafiken i Luleå är linjelagd och beslut om allmän 

trafikplikt har tagits för delar av trafiken. Denna trafik avser dock inte vardagsresande och faller inte 

under definitionen ”kollektivtrafik” i lagstiftningen.  
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5.7 Gång- och cykel 

Vid planering av tillgänglighet för alla är det viktigt att tänka på ”Hela resan”. Hur tar sig resenären till 

och från en hållplats/bytespunkt/station. Är det möjligt att gå och/eller cykla på ett säkert och tryggt 

sätt. För att få fler resenärer att välja kollektivtrafiken framför bil och att även kunna välja ett 

miljövänligt sätt att ta sig till och från en hållplats/ bytespunkt/station har RKM, under fem års tid, 

tillsammans med Luleå kommun och många fler aktörer arrangerat under en lördag ”På stan utan bil” 

där fokus är cykel men även inriktad på buss, tåg och skärgårdstrafik. Områden att strategiskt satsa på 

är:  

 

 Cykelstråk till och från de prioriterade hållplatserna/bytespunkterna/stationerna i länet 

 Cykel, där kollektivtrafik och cykel/elcykel kombineras 

 Cykelparkering, där resenären kan låsa fast sin cykel på ett säkert sätt, dels vid hållplatser/ 

bytespunkter/stationer, dels vid målpunkter som arbetsplats etc. 

 

 r 

                                                                                

   
 

Foto 9: ”På stan utan bil”, Södra Hamnplan, lagning, uppvisning och test av cyklar. Foto: Charlotte Reinholdt. 
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Foto 10: Norrtåg på Luleå järnvägsstation. Foto: Charlotte Reinholdt. 
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6. Övergripande mål  

Det nationella transportpolitiska övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målet har 

preciserats i funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor 

och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska utformas till en strävan mot nollvision avseende olyckor med 

kollektivtrafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

 

För att uppnå målsättningen i Europa 2020-strategin har EU definierat fem övergripande och mätbara 

mål. De övergripande målen har brutits ned (i Regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i 

Norrbotten 2020 (RUS)) på regional nivå för Norrbotten och kompletterats med några specifika regionala 

mål, exempelvis mål för sysselsättning, klimat och energi, Utbildning, inflyttning, unga, nya företag är 

några av målen. Där kollektivtrafiken är ett medel för att nå länets mål. Kollektivtrafiken i Norrbotten ska 

medverka och bidra till Sveriges gemensamma arbete för att uppnå de mål som fastställs i Agenda 2030 

samt även den miljöpolicy som Region Norrbotten antagit under 2017.  

 
Figur 14: Regionala kollektivtrafikmyndighetens mål.  

 

Det är viktigt att målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Norrbotten kopplas till de 

nationella målen och målen i den regionala utvecklingsstrategin. Enligt kollektivtrafiklagen ska det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet innehålla långsiktiga mål. Målen i trafikförsörjningsprogrammet 

är avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska göras i 

framtiden i Norrbotten. Att formulera långsiktiga mål som passar hela länet är en utmaning, målen 

används för att resultatet av insatser inom kollektivtrafiken ska kunna följas och mätas.  

 

Socialt hållbart kopplas till resenären och trygghet, utbildning, hälsa, diskriminering, jämlikt, 

jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och möjlighet att förbättra. Ekologiskt hållbart ligger till grund för 

social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, vilket innebär långsiktigt att behålla jordens ekosystem. 

Ekonomiskt hållbart kan kopplas till grön tillväxt och grön ekonomi, där grön tillväxt innefattar satsning 

på miljöteknik, etc. En grön ekonomi innebär låga kolutsläpp, nyttja resurser effektivt och är socialt 

hållbart. Kapitel 6 redovisar alla målen och hur de ska följas upp.   

Kollektivtrafik i vardagsresandet -  

Öka andelen resenärer i Norrbotten 

Miljö 

Miljövänligt                     
sätt att resa 

 

Resenären 

Enkelt, Attraktivt, 
Användbart för 

resenären 

Tillgänglighet 

Tillgängligt för alla i 
hela systemet 

 

Ekonomi  

Goda möjligheter för 
alla att resa med 
kollektivtrafiken 

 

Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart Ekologiskt hållbart 
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6.1 Målområde Miljö  

 

 

 

 

 

 

Målet miljö kopplas till det nationella hänsynsmålet om minskad miljöpåverkan och till Agenda 2030. 
 

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att utveckla samhället mot ökad hållbarhet. Om 

kollektivtrafiken ska kunna bidra till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste trafiken i sig 

vara långsiktigt hållbar, det vill säga bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. 

Kollektivtrafiken ger redan idag betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än biltrafiken och dessa kan 

ytterligare sänkas genom ett effektivare nyttjande av olika slags fossilfria bränslen. 

 

Att fler väljer att resa kollektivt med buss och/eller tåg istället för med bil vilket är ett viktigt steg mot 

ett mer hållbart samhälle. Cirka 1,4 miljarder resor skedde med kollektivtrafiken under år 2014 

(exklusive flyget). Resandet med kollektivtrafiken i storstäderna, främst Stockholmsregionen, är högst. 

En resa med kollektivtrafik sker främst till och från arbete och skola. Resenärer mellan 6 och 17 år har 

högst andel resande i regional kollektivtrafik. Varje svensk kör i genomsnitt 663 mil med bil per år (år 

2015), vilket är en ökning med åtta mil jämfört med året innan. För att nå den långsiktiga 

prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 måste resandet/behovet av 

privatbilstransporter minska samtidigt som kollektivtrafiken måste öka och utvecklas.  

 

Kollektivtrafiken i Norrbottens län ska utvecklas mot att bli ett långsiktigt hållbart transportsystem och 

därmed vara en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Miljöbelastningen från den egna 

och entreprenörernas verksamheter ska minskas genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vid beslut 

om trafikplikt ska eventuella efterföljande trafikupphandlingar göras i enlighet med rekommendationer 

och miljökrav.  

 

Andelen fordon som drivs med fossila bränslen måste successivt bytas ut för att kunna nå det slutliga 

målet om fossiloberoende år 2030.  

 

  
Foto 11: Biogasbuss i Boden. Foto: Ellinor Isaksson Larsson. 

 

Miljö 

Kollektivtrafiken ska vara det bästa miljövalet för resenären, ett 

miljövänligt sätt att resa 
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Foto 12: Luleå järnvägsstation, Foto: Charlotte Reinholdt / Linje 100 Haparanda-Umeå, Foto: Per Pettersson. 

 

 

Miljömål  

 År 2030 ska 100 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med fossilfri energi 

eller nettoutsläppen av koldioxid vara högst åtta gram per personkilometer 

 Öka förutsättningarna för användande av cyklar och elcyklar i länet i kombination med 

kollektivtrafik 

 

 

Uppföljning av målet sker genom att mäta och jämföra:  

 Andel fordon (buss/tåg/sjöfart) som drivs med förnybara bränslen ska öka (till exempel genom 

ökad satsningen på förnybara bränslen och krav vid upphandling) 

 Ökad beläggningsgrad och förarutbildning bidrar till mindre energi per personkilometer. 

 Utsläpp (CO2) från fordon (buss/tåg/sjötrafik) totalt samt per resa ska minska (till exempel 

genom ökad satsning på förnybara bränslen, tillhandahåll utbildning och information i 

miljöfrågor) 

 Cykelmätning, cykelparkering kopplat till hållplatser/bytespunkter/stationer 
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6.2 Målområde Resenären 

 

 

 

 

 

 

Målområdet Resenären kopplas till det nationella funktionsmålet om ett jämställt (likvärdigt svara mot 

kvinnor och mäns transportbehov) transportsystem och mot det nationella hänsynsmålet om en 

attraktiv och effektiv kollektivtrafik. 
 

Resenären ska tycka att kollektivtrafiken är jämställd, enkel och attraktiv utifrån behovet. 

Kollektivtrafiken ska upplevas som ändamålsenlig och utbudet ska återspegla den efterfrågan som 

finns. Det bästa betyg som kollektivtrafiken kan få är att fler resenärer väljer att resa med den, vilket 

innebär att större resandeströmmar prioriteras och linjer eller avgångar med låg nyttjandegrad men 

ändå med ett regelbundet resande kan ersättas av andra, mer anpassade lösningar, exempelvis 

efterfrågestyrd trafik.  

 

När kollektivtrafik är enkel och attraktiv för resenären handlar det om att bygga upp trafiksystem som 

tar hänsyn till hela resan med möjlighet att exempelvis byta mellan buss och tåg, där samverkan kring 

färdbevis är en nyckelfråga. Detta innebär trygga och säkra trafikmiljöer, anslutande gång- och 

cykelstråk, pendlarparkeringar (med motorvärmare vintertid) med mera. Trafikverket har en viktig roll 

i dessa avseenden och genom fungerande anslutningar till befintliga trafiknät kan samåkning till 

knutpunkter underlättas. Resenären ska känna sig trygg och bekväm med kollektivtrafiken, vilket 

innebär ett utbud som är långsiktigt stabilt och säkra bytespunkter.  

 

Trafiken måste också planeras för att kunna hantera en ökad efterfrågan. Det kan omfatta tätare 

avgångar eller tillgång till reservfordon för att hantera tillfälliga kapacitetsproblem men också insatser 

som hjälper resenärerna att nyttja utrymmena ombord på fordonen på ett effektivt sätt. Marknadsföring 

och informationsinsatser är viktiga verktyg som i första hand ska användas för att öka resandet och 

förbättra kunskapen om kollektivtrafiken.  

 

Utmaningen är att skapa en kollektivtrafik som uppfattas enkel, trygg, attraktiv och användbar för 

varje enskild resenär, oberoende av ålder, kön, socioekonomisk ställning, etnisk bakgrund, etc.  

                  
      Foto 13: Resenärer på väg mot Luleå busstation, korsningen Skeppsbrogatan – Hermelinsgatan.  

      Foto: Charlotte Reinholdt. 

Resenären 

Kollektivtrafiken ska vara enkel, attraktiv, användbar och jämställt med utgångspunkt 

från resenärens behov. 
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Resenärsmål:  

 År 2025 ska resandet med kollektivtrafiken ha ökat med 10 till 15 % jämfört med år 2015  

År 2030 ska resandet med kollektivtrafiken ha öka med 25 till 30 % jämfört med år 2015 

 År 2025 respektive år 2030 ska kollektivtrafikresandets marknadsandel ha ökat med 0,5 % 

årligen jämfört med år 2015 

 Årligen ska minst 67 % av resenärerna/kunderna och 57 % av allmänheten vara nöjda och 

tycka att kollektivtrafiken är attraktiv i Norrbotten 

 År 2025 ska beläggning vara minst 15 % i Norrbotten (antal personer som reser per snitt per 

fordon) 

År 2030 ska beläggning vara minst 20 % i Norrbotten (antal personer som reser per snitt per 

fordon) 
 År 2025 ska resenären kunna resa till varje kommunhuvudort och vara framme senast kl 10.00 

och resa därifrån efter kl 16.00 samma dag 

År 2030 ska resenären kunna arbetspendla och arbeta mellan kl 07.00 – 18.00 på varje 

kommunhuvudort 
 År 2030 ska kollektivtrafikresenärer i länet vara jämställt, samtliga kön ska kunna nyttja 

kollektivtrafiken i samma omfattning 

 
Uppföljning av målet sker genom att mäta och jämföra:  

 Kollektivtrafikbarometern (NKI) som årligen redovisas av Svensk kollektivtrafik 

 Nöjdhet Allmänhet och Kund 

 Redovisning och uppföljning av nationell statistik från SCB och SKL 

 RKMs Årsredovisningen 
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6.3 Målområde Tillgänglighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målområdet tillgänglighet kopplas till det nationella funktionsmålet om att skapa tillgänglighet för 

resor och transporter samt till det nationella hänsynsmålet om ökad tillgänglighet. Till regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) kopplas tillgänglighetsmålet till att öka persontransportsystemets 

tillgänglighet.  

 

 
Foto 14: Länstrafik buss på Luleå busstation.  

Foto: Charlotte Reinholdt. 

 

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp och kan ha olika innebörd, beroende på olika personers 

behov. Inom kollektivtrafiken hanteras tillgänglighetsfrågor ofta med universallösningar som avser att 

passa alla, men som ändå utestänger vissa personer och/eller grupper. Tillgängligheten till 

kollektivtrafiken har successivt ökat. Anpassning av fordon och hållplatser, införande av 

informationssystem och ökad insikt om funktionsnedsattas situation är några viktiga delar som bidragit 

till detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte kommer att kunna resa med linjelagd 

kollektivtrafiken utan det kommer även i framtiden att finnas behov av särskilda lösningar. En riktlinje 

är att den som själv och/eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till och från hållplats eller station ska 

kunna resa med bussen/tåget/sjöfart, vilket ställer krav på kollektivtrafiken och infrastrukturens 

utformning.  

 

Kollektivtrafikmyndigheten har pekat ut ett prioriterat stråk, hållplatser, bytespunkter, stationer och 

viktiga målpunkter i länet med ett högt antal resande och/eller frekvent resande, se Bilaga 3. 

Prioriteringen har gjorts i samarbete med Trafikverkets prioritering gällande stråk och hållplatser och i 

samråd med kommuner i Norrbotten, Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten. Kontinuerlig 

samverkan mellan dessa parter är nödvändig för ökad och utvecklad tillgänglighet.  

Tillgänglighet 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i hela systemet och vara 

ett sammanhållet system mellan regional och lokal trafik samt mellan 

länet och angränsande länder och län. 
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Med hänsyn till tillgängliga resurser kommer kollektivtrafiken att utformas för att göra största möjliga 

nytta för så många som möjligt. Kollektivtrafiken ska bidra till ökad rörlighet och tillgänglighet, bland 

annat genom krav på fordon, tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt tydligare och mer 

lättförståelig information. Goda resmöjligheter mellan bostad och arbete och/eller utbildning är 

prioriterade, det är viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till handelsområden, hälso- och sjukvård 

och andra viktiga servicefunktioner. Idag är inte systemet fullt anpassat för alla och åtgärder måste 

genomföras på hållplatser/bytespunkter och stationsområden.  
 

Tillgängligheten till kollektivtrafiken har ökat. Tillgänglighet är ett omfattande begrepp och kan ha 

olika innebörd, beroende på olika personers behov. Hela resan perspektivet ska beaktas vid 

tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och i Norrbotten ska det vara möjligt för alla som kan 

och vill (själv och/eller med ledsagning) resa med kollektivtrafiken inom utpekat prioriterat stråk i 

länet.  

 
Tillgänglighetsmål:  

 Kollektivtrafiken ska erbjuda alla resenärer möjlighet att i sitt vardagsresande – i första hand 

mellan bostad, arbete och utbildning – resa med buss, tåg eller sjöfart och samtidigt bidra till 

ökad tillgänglighet och rörlighet och i andra hand sjukresor och inköpsresor 

 År 2020 ska 25 %, år 2025 ska 50 % och år 2030 ska 100 % av de utpekade 

hållplatser/bytespunkter/stationer vara tillgänglighetsanpassade 

 

Uppföljning av målet sker genom att mäta och jämföra:  

 Andel tillgänglighetsanpassade fordon  

 Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser/bytespunkter/stationer  

 Ökad samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik 

 

 

Figur 15 nedan visar vad som är viktigt för att alla resenärer ska kunna resa med kollektivtrafiken i 

länet. Alla (själv eller med ledsagare) ska kunna planera hela sin resa, betala och köpa en biljett och 

veta hur denna används, ta sig till och från kollektivtrafiken, hitta sin hållplats på 

resecentrat/busstationen/stationsområdet och kunna nyttja fordonet, det vill säga kliva in och ut ur 

fordonet samt kunna nyttja  

 
Figur 15: Kriterier för tillgänglighet. 
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6.4 Målområde Ekonomi 

 

 

 

 

 

Målet ekonomi kopplas till det nationella funktionsmålet. Antalet resor med kollektivtrafiken ökar 

genom att medborgarnas förutsättning för att välja kollektivtrafik förbättras. Fler reser genom ökad 

tillgänglighet, trygghet och bekvämlighet, en kollektivtrafik som är tryggt och säkert och användbar 

för personer med funktionsnedsättning, barn, vuxna och äldre kvinnor och män.  
 

Ekonomi handlar om att kollektivtrafiken ska bedrivas och produceras på ett kostnadseffektivt sätt, det 

innebär bland annat att öka antalet resenärer/beläggningsgrad och skapa ett attraktivt system som 

resenären upplever som prisvärt och ändamålsenligt.  

 

Människors olika resebehov innebär att produktsortimentet måste vara sådant att det kan bidra till att 

öka resandet även under tider då resandet generellt är lägre och det finns ledig kapacitet. Utvecklingen 

av transportsystemet behöver ske utifrån avvägningar om vad som är effektivt för samhället ur ett 

helhetsperspektiv, så kallad samhällsekonomisk effektivitet.  

 

För att öka effektiviteten är det också viktigt att arbeta för standardlösningar som tas fram på nationell 

eller europeisk nivå. Det kan exempelvis handla om fordonskrav, reseplanerings- och 

informationstjänster samt produktsortiment för färdbevis. Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet är 

genom kostnadstäckningsgraden, det vill säga de totala trafikintäkterna (till exempel biljettintäkter, 

intäkter från bussgodsverksamhet) dividerat med totala kostnader. En högre kostnadstäckningsgrad 

innebär att trafiken kan bedrivas med lägre grad av samhällsfinansiering.  

 
 

 
Foto 15: Signalskylt för skolbarn. Foto: Kenneth Johansson.  

Ekonomi 

Kollektivtrafiken ska möjliggöra en resa för alla. 
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Ekonomiska mål:  

 Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet. Kostnadstäckningsgraden 

ska totalt ligga på minst 50 % för stom- och tätortstrafik i länet  

 Kostnadstäckningsgrad under 20 % ska granskas och utvärderas  

 

 

Uppföljning av målet sker exempelvis genom att mäta och jämföra:  

 Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk  

 Intäktsutveckling  

 Nettokostnad per personkilometer  

 Nettokostnad per invånare 
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Foto 16: Biljettmaskin. Foto: Stefan Andersson.  
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7. Biljett- och betalsystem 

För de som vill resa med kollektivtrafiken är enkelhet det viktigaste. Biljett- och betalsystemet ska 

vara tillgängligt och enkelt att förstå och använda. En biljettsamverkan finns inom kollektivtrafiken 

med angränsande län via Norrlandsresan, vilket innebär en möjlighet att resa över länsgräns på en och 

samma biljett. De fyra nordligaste länen och Norrtåg har nu samma tekniska plattform för biljetter, 

vilket medger ytterligare samverkansmöjligheter.  

 

Kollektivtrafiken i Norrbotten har ett antal olika färdbevis för att tillfredsställa resenärens olika behov. 

Prissättningen är baserad på avstånd och/eller zoner, vissa kommer har gjort tillköp för att rabattera 

kollektivtrafikresandet i kommunen.   
 

Resenären ska uppleva att kollektivtrafiken i Norrbotten är enkel, miljövänlig och tillgänglig. Detta 

innebär att lokal-, regional-, interregional- och även kommersielltrafik, så långt som möjligt, bör 

samplaneras och använda ett gemensamt system för biljetter, bytes punkter och trafikinformation. 

 

 

Målsättning med biljett- och betalsystem i Norrbotten är att:  

 Allt ska finnas på ett kort / en biljett (lokaltrafik, länstrafik, tåg, skärgårdstrafik) 

 Det ska vara enkelt att resa (tillgängligt) 

 Det ska vara enkelt att förstå (hur resenären reser, använder kort/biljett) 

 Det ska vara enkelt att köpa kort/biljett (resenären ska veta var och hur denne köper 

kort/biljett) 

 Det ska vara tydligt för alla (det vill säga för ung, gammal, kvinna, man, turist, arbetspendlare, 

personer med funktionsnedsättning) 

 Det ska vara moderna, innovativa, följa teknikutvecklingen för att förenkla resandet 
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Figur 16: Strategier och mål i Norrbotten. 

Tillgänglighet 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i hela systemet och vara ett sammanhållet system 

mellan regional och lokal trafik samt mellan länet och angränsande länder och län. 

Ekonomi 

Kollektivtrafiken ska möjliggöra en resa för alla. 

Miljö 

Kollektivtrafiken ska vara det bästa miljövalet för resenären, ett miljövänligt sätt att resa. 

Resenären 

Kollektivtrafiken ska vara enkel, attraktiv, användbar och jämställt med utgångspunkt från 

resenärens behov. 
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8. Strategier för kollektivtrafiken  

En av kollektivtrafikmyndighetens ambitioner för framtiden, både på kort och på lång sikt, är att 

analysera nuläget för de olika typerna av kollektivtrafik som bedrivs i länet för att hitta synergieffekter 

och optimera transporter av både personer och gods. Detta gäller både för den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken. För att få en så god trafikförsörjning som möjligt, med effektiv ekonomi, är det 

viktigt att identifiera och satsa på stråk med stora resandeströmmar samt att etablera en fungerande och 

hållbar matartrafik till dessa stråk.  

 

Myndigheten har för avsikt att göra analyser över resandeströmmar, samverkan mellan trafikslagen, 

biljett-, betal- och informationssystem, och hållplatser/bytespunkter/stationer för att på så sätt 

identifiera samordningsvinster i syfte att tillhandahålla ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i länet. 

Länstrafiken, kommuner, Trafikverket och Region Norrbotten är viktiga samarbetspartners i denna 

process, där deras kompetens och inspel blir viktiga verktyg.  

 

För att uppnå den vision som kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beslutat om – ”Kollektivtrafiken 

är en självklar del av vardagsresandet i ett hållbart samhälle” är det nödvändigt med bland annat 

samråd och fördjupade analyser och utredningar.  

 

 

Parterna roller 

Vilken roll har respektive myndighet/organisation? 
 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten  

 Arbeta strategisk för utveckling av kollektivtrafiken  

 Besluta om Norrbottens trafikförsörjningsprogram som utgår från Länsstyrelsen, 

Trafikverkets, kommunernas och Region Norrbottens trafikplaner  

 Genomföra breda samråd  

 Besluta om allmän trafikplikt och priser 

 Ansvara för och bevakar länets kollektivtrafikkostnader  
 

Länstrafiken i Norrbotten AB  

 Sköta den operativa verksamheten på uppdrag av myndigheten  

 Planera stomlinjetrafik i dialog med Region Norrbotten 

 Arbeta fram en handlingsplan kopplat till trafikförsörjningsprogrammet 

 Upphandla och driva trafik  

 Teckna avtal  

 Kostnadsberäkna och upprätta budget för trafiken  

 Föra dialog med entreprenörer  

 Ta fram statistik för resande, trafikkostnader, etc.  

 Utveckla marknadsföring och trafikinformation  

 Verka för samordning av biljett- och betalsystem  
 

Kommuner i Norrbotten och Region Norrbotten  

 Planera den inomkommunala trafiken och stomlinjetrafiken 

-Kommunen finansierar den inomkommunala trafiken 

-Region Norrbotten finansierar stomlinjetrafiken 

 Fastställa inomkommunala trafikplaner  

 Betala för driften av myndigheten och trafikkostnaderna till Länstrafiken  
 

Trafikverket 

 Stödja och samråda i framtagande av trafikförsörjningsprogrammet
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www.rkmbd.se 

http://www.rkmbd.se/sidor/regionala-kollektivtrafikmyndigheten/vi-arbetar-

med.aspx#.WoQLR29zXIU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Foto 17: Resecentrum i Boden, spår 4. Foto: Josefine Reinholdt. 

Kollektivtrafiken är ett självklart val för vardagsresandet i ett 

hållbart samhälle. 


