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Bilaga 1 - Samråd  
 

Samråd har genomförts vid tre tillfällen under våren 2017:  

Övertorneå 2017-05-15 

Luleå 2017-05-31 

Jokkmokk 2017-06-01 
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Samrådsmöte i Övertorneå, 170515 

Maria Stenberg öppnar och hälsar välkommen. 

Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg, RKM 

Information om:  

Kommande samrådsmöten 

Organisation (strategisk planering och färdtjänst) 

TFP koppling till övriga strategiska styrdokument samt tidplan inför antagande i december 

Programmets olika delar 

Trafikplikt: anmälan/ansökan senast 21 dagar innan trafikstart 

-Åhörare: Hur går det med upphandlingar, finns det konkurrens, drar priserna iväg? 

-Åhörare: kollektivt resande till flyget är väl med? 

-Reinholdt: ja, det finns med men inte själva flygresan 

 

Miljömål: 

Minska CO2-utsläppen (prio ett bland utsläppen) 

Alternativa bränslen 

Kollektivtrafiken attraktiv (för ökad miljövinst) 

Högre andel tågresenärer och fler elbussar i lokaltrafiken bidrar till minskade utsläpp 

 

Arbets- och studiependling: 

-Åhörare: länet som helhet bör finnas med i figuren avseende befolkningsutveckling 

 

Biljettsystem/prisjustering: 

50 zoner i länet idag – ny taxa på gång 

Fria resor på lokaltrafiken för färdtjänstresenärer ökar antalet resor och minskar antalet färdtjänstresor 

 

Hållplatser: 

Genomgång/klassificering av hållplatser 
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Tillgänglighetsanpassning: 

Testresenär maj-oktober 

 

Sjuk- och färdtjänstresor: 

Ny del i TFP 

2018: fokus på sjukresenärer på tåget (preliminär tidtabell) 

Viktigt med sjukresor på tåg till/från Umeå universitetssjukhus (NUS) men även inom länet till/från 

Sunderbyn/Gällivare/Kiruna sjukhus 

 

Stomlinjenätet: 

Viktigt att lobba för mer statliga pengar till spårburen kollektivtrafik (infrastruktur och fordonsflotta) 

för att nå mål med minskade koldioxidutsläpp  

 

Trendspaning en del av programmet? 

Målen måste reflektera den politiska viljan – pengar måste följa  

Viktigt att arbeta för ökad konkurrens, driftentreprenad? koncessioner? Gränsöverskridande 

leverantörer 

Hur lång vision och ambition ska programmet spegla? Vision på 10-12 år. Men med tätare 

uppdateringar av hållplatser 
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Samrådsmöte i Luleå, 170601 

Presenterar organisationsstruktur för RKM och tillhörande bolag 

Olika delar inom TFP samt tidplan för arbetet 

Kommande upphandlingar 

-Åhörare: Vilka krav ställs på tillgänglighet redan vid upphandling? Med tanke på nya lagens 

möjligheter att ställa dessa krav? 

Miljömål och miljöarbete – koldioxid i fokus 

Arbets- och studiependling mellan och inom kommuner – stora stråk och målpunkter i länet 

(Visar statistik) 

Taxor och biljettsystem 

-Åhörare: Begränsad möjlighet för funktionsnedsatta att resa med Övertorneås subventionerade kort 

pga få avgångar samt brist på låggolvsbussar. Färdtjänst inte heller alltid ett alternativ för de med 

små inkomster som bor långt från centralort. 

Hållplatser 

-Åhörare: Är det endast länstrafikens hållplatser som samlas in/kartläggs? 

-Åhörare: Viktigt att ALLA hållplatser finns med – länsgemensamt program 

-Åhörare: Viktigt att cyklar hålls på avsedd plats för att inte utgöra hinder – cykelparkeringar 

Tillgänglighetsanpassning 

-Åhörare: Kontantstopp = diskriminering. Kan man ordna biljettförsäljning på lokala 

medborgarkontor eller liknande i byar? 

-Åhörare: Quickomater är inte ännu tillgängliga för alla. Inget tal och endast touch-skärm. 

Sjuk- och färdtjänstresor. Tåget i fokus 2018. 

Flygbilprojektet 

-Åhörare: Går inte att åka från dessa orter till Kallax för att sen ta flygbuss till Luleå. Resan kräver 

en bokad flygbiljett. 

-Reinholdt: Så ska inte vara fallet. Även personer utan flygbiljett ska kunna boka 

-Åhörare: Med anledning av utökade turer med Norrtåg, upphandlas då också ledsagning. 

Tillgänglighetskonferens ”Hela Resan” anordnad av Trafikverket i Skellefteå den 18-19 oktober. 

-Åhörare: Direktbuss Råneå-Sunderbyns sjukhus skulle kunna angöra Storheden efter Sunderbyn för 

att öka beläggningen på linjen. 
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Samrådsmöte i Jokkmokk, 170601 

Charlotte Reinholdt inleder om RKM:s organisation och roll samt de olika delar som bildar 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Vid subventionerade resor finns risk för orättvisor inom kommuner och inom länet - vissa stråk är 

bättre trafikerade 

-Åhörare: Finns underlag för testverksamhet av avgiftsfritt resande inom ett EU-projekt? 

Hållplatser och tillgänglighet 

-Åhörare: Hur planera för framtida Gällivare och framtida Kiruna? 

Sjukresor med tåg 

-Åhörare: Kräver kommunikationsinsatser för att enkelt kunna boka och resa med byten. 

-Åhörare: Problem med synkning mellan transportslag! Ex. Jokkmokk ligger tågstation långt från 

centrum. 

-Åhörare: Men man kan köpa hur mycket trafik man vill – bara man betalar. Dock oklart vem som ska 

betala för ex linjer som nyttjas av turister. 

-Åhörare: Varför bara flygbil till Luleå flygplats och inte andra? 

-Åhörare: Har ni koll på pendling till Norge? Många unga tar tåget till Narvik. 

-Åhörare: Har ni diskuterat koncepttåg? Aktivitetståg? Ex de till Fjällräven Classic. 

-Åhörare: Samlar ni in information från de olika destinationsbolagen? 
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Remissvar har inkommit från följande: 

 

  

Organisation  Remissvar 

inkommit 

Kommentar  

Arjeplogs kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Arjeplogs kommun 2018-01-24 Mailsvar 

Arvidsjaurs kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Bodens kommun 2018-02-01 Mailsvar samt komplettering via mail 2018-02-19 

Gällivare kommun 2018-02-01 Mailsvar 

Haparanda kommun 2018-02-22 Mailsvar 

Jokkmokks kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Kalix kommun 2018-02-02 Mailsvar 

Kiruna kommun 2018-01-29 Mailsvar 

Luleå kommun 2018-02-01 Mailsvar 

Länsstyrelsen i Norrbotten  2018-02-12 Mailsvar , förlängd svarstid 2018-02-12  

Pajala kommun  2018-02-19 Mailsvar, förlängd svarstid 2018-02-12 

Piteå kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Region Norrbotten  2018-02-16 Mailsvar, förlängd svarstid 2018-02-12 

Region Västernorrland 2018-01-12 Mailsvar 

Trafikverket Region Norr 2018-01-31 Mailsvar 

   

Norrbottens Kommuner 2018-01-12 Telefonmöte allmänt om Trafikförsörjnings-

programmet 

Region Norrbotten 2018-01-18 Genomgång av rapporten och bilagor 

Trafikverket Region Norr 2018-01-08 Telefonmöte om hållplatser  

Trafikverket Region Norr 2018-01-10 Mail om hållplatser 

   

Norrbottens Kommuner 

Region Norrbotten  

Trafikverket Region Norr 

2018-02-05 Genomgång av remissynpunkter, rapport och 

bilagor 
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Sammanställning av inkomna remissynpunkter.  

 

Möjlighet att:  

 Lämna cykel och/eller bil på kommunernas busstationer / järnvägsstationer / bytespunkter, för 

bilen behövs motorvärmareuttag 

 Skapa fungerande anslutningstrafik till/från busstationer / järnvägsstationer / bytespunkter 

 Kunna genomföra resor inom länet under ett och samma dygn 

 Enkelt genomföra resor till studier/arbete på annan ort och då resa söndag/måndag och fredag 

 Kunna nyttja taxi i hela länet, under specifika tider på dygnet 

 Erbjuda attraktiv kollektivtrafik, nya lösningar i inlandet 

 Prioritera andra stråk än de idag större pendlingsstråken vid kusten samt stråket 

Gällivare/Kiruna 

 Vidareutveckla anropsstyrd trafik samt taxi i inlands- och glesbygdskommuner 

 Lyft även fram andra områden än glesbygdskommuner som större städer/tätorter då en stor del 

av kollektivtrafiken bedrivs i tätorterna 

 Erbjuda ledsagning till skolskjutselever, detta för fullt tillgänglig kollektivtrafik, till exempel 

då hållplatser finns på fel sid av vägen 

 Samordna inomkommunala linjer med stomlinjer för effektivisering 

 Erbjuda anslutningstrafik till flygplatser, järnvägsstationer, till kommunhuvudorter under 

vardagar och helger 

 Beakta både landsbygdstrafik och lokalkollektivtrafik i tätorterna 

 Utveckla samordningsmöjligheter mellan person- och godstransporter  

 

Andra synpunkter:   

 Trafikförsörjningsprogrammet är endast ett visionsdokument – ej åtgärdsplaner ska finnas 

med 

 Hur mycket får kollektivtrafiken kosta? Ibland erbjuda endast låg turtäthet, säsongsvariation, 

skoltrafik (187 dagar) 

 Ta fram en kort huvudrapport med beskrivning av mål och inriktning 

 Saknar koppling till den Regionala systemanalysen för Norrbotten och Västerbotten 

 Kopplat till finansiering av infrastrukturprojekt så saknas beskrivning av EU-program och de 

regionala utvecklingsmedel som finns att tillgå 

 Hur kan jämställdhetsmålet mätas kopplat till transportslag samt resonemang kring det tredje 

könet? 

 Tillgängliga hållplatser ansvarar även kommuner för inte bara Trafikverket, RKM och Region 

Norrbotten 

 Hur har de prioriterade hållplatser valts ut per kommun, förklara detta tydligt 

 Hållplatsers placering längs större vägar, innebär att resenärer rör sig längs vägarna och bilen 

väljs istället för att ta kollektivtrafiken då den är osäker. Saknar gång- och cykelväg till och 

från hållplatser. 
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 Saknar beskrivning om var i länet satsning på gång- och cykelstråk, pendlingsparkeringar, 

väderskydd, cykelparkering, laddstruktur, etc. bör ske  

 Arbets- och/eller studiependling över kommungräns ska fungera till rimlig kostnad 

 Egenavgifter/taxor för färdtjänst/riksfärdtjänst ska inte var beroende av resmål, utan bör vara 

avståndsrelaterat oberoende om resan sker inom/utanför/mellan kommun/landsgräns 

 Cykel ingår inte i kollektivtrafiklagstiftningen och myndighetens verksamhetsområde och ska 

inte finnas med i Trafikförsörjningsprogrammet 

 Noden Boden är en viktig knutpunkt för resandeutbyte och även Morjärv som en framtida 

bytespunkt 

 Komplettera med vilka utvecklingsområden som ska prioriteras de närmsta åren 

 Stambanan genom Övre Norrland, dubbelspår behövs Luleå-Gällivare-Kiruna-Narvik, vilket 

innebär ökad nyttjande av tåg vid arbets- och studiependling, besöksnäringen kan utvecklas på 

sträckan. Detta bör hanteras i samma stycke som Haparandabanan.  

 Pendlingsstråk Piteå - Älvsbyn samt Piteå – Skellefteå bör kompletteras 

 Saknar beskrivning om Norrbotniabanan 

 Fördjupa kapitlet om kommersiell trafik, koppla till besöksnäringen, komplettera med tillträde 

för kommersiell trafik till hållplatser, terminaler och biljett- och informationssystem. Ska 

trafikslag prioriteras om det uppstår kapacitetsbrist på en bytespunkt?  

 En handlingsplan som i detalj beskriver hur målen i Trafikförsörjningsprogrammet ska uppnås 

bör beskrivas i Trafikförsörjningsprogrammet  

 Saknar tillträde för kommersiell trafik till hållplatser, terminaler. Biljett- och 

informationssystem saknas. Ska trafikslag prioriteras om det uppstår kapacitetsbrist på en 

bytespunkt?  

 Restider till/från kommunhuvudort, var är startpunkten för resan?  

 Skärgårdstrafiken finns i flera kommuner i Norrbotten 

 

Synpunkter om mål:  

 Det övergripande målet bör vara – Kollektivtrafik i vardagsresandet – öka andelen resenärer i 

Norrbotten alternativt att marknadsandelen ska öka 

 Målen bör förtydligas och förstärkas  

 Ytterligare ett mål om personalbemötande och utbildning gällande kollektivtrafik och 

anpassning för funktionshindrade 

 Målet ”År 2030 ska minst 90 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med 

fossilfri energi.” stämmer inte med målet om fossiloberoende till år 2030. Här måste klargöras 

om Norrbotten avser leva upp till det nationella målet eller inte. 

 Hur kommer Regionala kollektivtrafikmyndigheten att arbeta för att nå målen, beskriv 

tydigare 

 Vad är visionen och vad är målen och delmålen 

 Ändra målet till att tillgänglighetsanpassa 50 % av hållplatserna till 2020 och 100 % till 2025? 

 Komplettera med mål om att öka antalet resande i glest befolkade områden 
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Bilaga 3 - 14 kommuner i Norrbotten 
 

Bilaga 3 innehåller 3 delar:  

 Kommunbeskrivning 

 Prioriterade hållplatser 

 In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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 Kommunbeskrivning 

Alla 14 kommun har fått möjlighet att besvara ett antal frågor som RKM har skickat ut.  

- Hur vill ni utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik (busstrafik, tågtrafik, 

skärgårdstrafik)?  

- Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga?  

- Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommun och till/från andra kommuner?  

- Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen?  

- Hur kan kollektivtrafik bidra till olika orters kompetensförsörjning?  

- När ändras behoven? Exempelvis vid ökat asylsökande, omorganisering av skolor, nya 

bostadsområden mm  

- Vilken utveckling ser ni för efterfrågestyrd trafik? Exempelvis handelsturer till/från 

centralort  

- Hur planerar ni för kollektivtrafik? Finns det med i er översiktplan? Har ni egna 

trafikplaner eller trafikstrategier?  

- Hur kan tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras för funktionshindrade? Hur kan 

färdtjänsten utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt?  

- Ser ni/har ni någon innovativ lösning för ökad samhällsnytta? Exempelvis kombinerad 

skolskjuts och varuleverans?  

 

 Prioriterade hållplatser 

RKM har tillsammans med kommunerna, Trafikverket och andra myndigheter och organisationer 

prioriterat de viktigaste hållplatserna/bytespunkter/stationer i respektive kommun. Samtliga utpekade 

ska varar tillgänglighetsanpassade senast år 2030. Med tillgänglighetsanpassning menas att 

hållplatser/bytespunkter/stationer uppfyller följande:  

 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) (från mötesplats* till 

påstignings-/avstigningsplats) 

 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-, höraskyltar) 

 Cykelställ  

 Hållplatsnamn/-nummer 

 Snöröjt, halkbekämpat, sommarunderhåll (från mötesplats till påstignings-/avstigningsplats) 

 

*Mötesplats – en förutbestämd plats, tex markerad med skylt 
 

 In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 

Antalet personer som pendlar till/från kommunen samt inom kommunerna i Norrbotten redovisas.  
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                Foto: Charlotte Reinholdt 

Arjeplogs kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Hur vill ni utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik (busstrafik, tågtrafik, 

skärgårdstrafik)?  

Arjeplogs kommun vill att befintlig infrastruktur för kollektivtrafik utvecklas så att den bidrar till att 

kommunen utgör en del av en samspelande region med ett samverkande hållbart transportsystem med 

god tillgänglighet.  

 

Fungerande kollektiva förbindelser med buss mot Arvidsjaur, Piteå, Luleå och Boden är av största 

vikt, liksom förbindelser längs riksväg väg 95 Silvervägen. Utveckling av samverkan, resande, 

framkomlighet och trafiksäkerhet längs Silvervägsstråket - Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, 
Arvidsjaur, Skellefteå/Luleå är ett prioriterat insatsområde för kommunen. 

 

Möjligheter till arbets- och studiependling mellan tätorter och större byar i regionen behöver utvecklas 

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

Arjeplog – 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 vår kommun.  

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga?  

Möjlighet till arbets- och studiependling genom hållbar kollektivtrafik är en viktig faktor för en orts 

attraktivitet också för unga. Det gäller både unga redan boende på orten och för inflyttare som vill 

hålla kontakt med släkt och vänner på tidigare bostadsort. Möjligheter till dags- eller helgbesök vid 

kuststäderna för att handla eller delta i kultur- och idrottsarrangemang bedöms också attraktivt. I 

nuläget erbjuder kollektivtrafiken inte dessa möjligheter för unga boende i Arjeplogs kommun. När det 

gäller inomkommunal kollektivtrafik finns önskemål på ”byabuss” från Mellanström till Arjeplog för 

ungdomar som vill delta i kvällsaktiviteter liksom kvällsförbindelse från Arjeplogs tätort till ishall och 
idrottshall i Laisvall.  

 

Bra anslutningar till Jörn och Älvsbyns järnvägsstationer liksom till de regionala flygplatserna är 

viktigt för Arjeplogs attraktivitet bland unga. 

 

Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommun och till/från andra kommuner?  

Utifrån nuvarande pendlingsmönster är förbättrade förbindelser Arjeplog – Arvidsjaur som möjliggör 

arbetspendling åt båda hållen och innebär trygg veckopendling från kusten för gymnasieelever och 

studenter av högsta prioritet. Hela pendlingsstråket längs riksväg 95 Silvervägen från Norge via 

Arjeplog och Arvidsjaur till kuststäderna Skellefteå/Luleå bör prioriteras för att underlätta 

arbetspendling för en vidgad arbetsmarknadsregion. Arjeplogs kommun räknas idag tillsammans med 

Sorsele som en av landets lokala arbetsmarknadsregioner så även pendlingsstråk mot Västerbottens 

inland och Östersund bör prioriteras. Arjeplogs tätort – Sorsele, Slagnäs – Sorsele, Slagnäs - Malå och 
Slagnäs - Arvidsjaur utgör i nuläget exempel på dagpendlingsstråk.  

Inom kommunen sker daglig arbetspendling främst mellan tätorten och orter längs Silvervägen mot 

Norge, som Jäckvik och Jutis. samt mellan Arjeplogs tätort, Mellanström och Slagnäs. 
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Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen? 

Åtgärder som indirekt stimulerar kollektivtrafik och GC-trafik planeras i form av 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som hastighetssänkningar och omläggningar vid skolor och andra 

målpunkter, liksom utbyggt GC- väg system bland annat till nya bostadsområden. Genomförs 2018-
2020 med stöd genom länstransportplanen.  

 

Kommunen för också diskussioner angående förbättrad säkerhet vid hållplatser för skolskjuts och vill 
hitta hållbara flexibla lösningar.   

 

Att skapa instrument och former för samåkning och ökat resande med kollektivtrafik, sambokning och 

undersöka behov och möjligheter för motorvärmarplatser i Arvidsjaur för bussresenärer liksom 

förbättrade möjligheter att lämna cykel och personbil vid busstationen i Arjeplog planeras fram till 

2020. 

 

Kommunen vill också att konceptet med Fjällbussar tydliggörs och utvecklas även för 

Arjeplogsfjällen. ”Ta bussen till ditt fjälläventyr” på Länstrafikens hemsida ska även länka till linjer 

mellan Arvidsjaur och Arjeplog och vidare till lokala linjer som bland annat ansluter till Kungsleden 

framförallt Arjeplog - Jäckvik - Polcirkeln – Sandviken - Norge samt Laisvall - Adolfström. Utökning 
av fjällbussar att åka fritt på med inlandsbanekortet är också under utredning. 

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till olika orters kompetensförsörjning?  

Fungerande kollektivtrafik ses som en nödvändig förutsättning för kompetensförsörjning. Åtgärder i 

samverkan med bland annat grannkommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheten för att stärka 

pendlingsmöjligheter och samverkan för en stark, jämställd och vidgad lokal arbetsmarknadsregion är 
utpekat som prioriterat i kommunens styrdokument.  

 

- När ändras behoven? Exempelvis vid ökat asylsökande, omorganisering av skolor, nya 

bostadsområden mm  

Inom närmaste tio årsperioden beräknas 15 % av befolkningen uppnå pensionsålder så behovet av 

inflyttad eller inpendlande arbetskraft blir stort och förutsätter en fungerande och attraktiv 

kollektivtrafik.  

 

Vilken utveckling ser ni för efterfrågestyrd trafik? Exempelvis handelsturer till/från centralort  

I en kommun med minskande och geografiskt utspridd befolkning kan efterfrågestyrd trafik vara en 

framgångsrik metod att stimulera nyttjande och öka tillgången till kollektiva transporter. Det gäller till 

exempel utveckling av anslutningar till busslinjer, flygplatser och järnvägsstationer. Det gäller även 

utveckling av fjällbussar som anslutning från och mellan Jäckvik/Polcirkeln/Sandviken och över till 
Storjord (Fauske och Bodö) på norska sidan och till Adolfström. 

  

Hur planerar ni för kollektivtrafik? Finns det med i er översiktplan? Har ni egna trafikplaner 

eller trafikstrategier?  

Kollektivtrafik behandlas i kommunens Lokala utvecklingsstrategi och översiktsplan som även utgör 

kommunens trafikstrategi (utställd för granskning). Specifika åtgärder genomförs och vid behov tas 
riktade åtgärdsprogram fram. Även kommunens klimatstrategi behandlar kollektivtrafikplanering. 
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Hur kan tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras för funktionshindrade? Hur kan 

färdtjänsten utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt?  

Med tillgänglighetsanpassade hållplatser, god service och information både digitalt och personligt kan 
tillgängligheten för funktionshindrade förbättras.  

När det gäller färdtjänst anser vi att det är klokt att vi lyckats få en gemensam handläggning i ett 

gemensamt system men nu måste ett arbete göra för att harmoniera de olika taxesystemen för vanlig, 

inomregional, färdtjänst och Riksfärdtjänst. Det är inte rimligt att inomregionala resor ska vara så 
mycket dyrare än riksfärdtjänstresor. 

 

Ser ni/har ni någon innovativ lösning för ökad samhällsnytta? Exempelvis kombinerad skolskjuts 

och varuleverans?  

Arjeplogs kommun prioriterar åtgärder i regional samverkan i Skellefteåregionen och Norrbotten för 

att utveckla lösningar för ökad samordning av varu- och persontransporter, logistikhantering och ökad 

samordning av offentlig och kommersiell service. Det sker genom att delta i nätverk och genom olika 

utvecklingsprojekt. Kommunen har haft samtal med PostNord, LTN och PTS inblandade som handlar 

om att ”köra åt varann”. Hemtjänst kombineras exempelvis idag med varuhemsändning. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Arjeplogs kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas.  
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Arvidsjaurs kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning, Arvidsjaur 

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

allmänheten men majoriteten resande på bussarna är skolskjutselever. Den inomkommunala trafiken 

ska fortsatt i huvudsak styras efter skolskjutsar men upplåtas som kollektivtrafik där resandeunderlaget 

är tillräckligt. För ökad service på landsbygden bör den anropsstyrda kollektivtrafiken utvecklas. 

Möjligheten till anropsstyrd trafik är viktig för kommunen när mycket av den trafik som går, endast 

går under skoltid. Möjligheten för medborgare att åka övrig tid måste finnas för de som inte har 

tillgång till egen bil.  

 

I Arvidsjaur är stomlinjerna viktiga för arbetspendling, studiependling och serviceresor. Kommunen 

ser liten möjlighet att utöka kollektivtrafiken idagsläget då priserna gör att kommunen måste bespara. 

Stomlinjetrafiken är således mycket viktig och får inte minska. Det finns dock behov av en bättre 

samordning mellan stomlinjer och de inomkommunala linjerna.  

 

Ett utvecklingsområde är att titta på möjligheterna att arbetspendla till och från de större byarna i 

kommunen samt till och från kuststäderna. Vad kan göras med nuvarande trafik och tidtabeller? 

Möjligheten att från inlandet åka på en handelsresa till kusten under helgen skulle bidra till att stärka 

kommunens attraktivitet bland unga. Idag finns ett relativt bra utbud för ungdomar att nå Arvidsjaur 

från kusten under fredagen och göra sin returresa på söndagen vilket är viktigt då ungdomar som 

studerar på annan ort då fortsatt kan ha kontakt med hemorten. Men utbudet Arvidsjaur till kusten 

under fredag, lördag och söndag är mer begränsat. 

 

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

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

måste ha en fungerande och effektiv anslutningstrafik. Likaså är anslutningstrafiken till tågstationen i 

Jörn viktig för inlandets möjlighet till regionförstoring. 

 

Kommunen har tittat på möjligheterna att köra en del trafik i egen regi för att minska kostnaderna. 

 

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 
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Prioriterade hållplatser, Arvidsjaur 

 

Arvidsjaurs kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016, Arvidsjaur 
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               Foto: Charlotte Reinholdt 

 

 

                          Foto: Ellinor Isaksson Larsson 

Bodens kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Hur vill ni utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik (busstrafik, tågtrafik, 

skärgårdstrafik)? 

Bodens kommun anser att förbättrad kapacitet och tillgänglighet på järnvägen är viktigt för att stärka 

kommunens och regionens attraktions- och konkurrenskraft. Detta för att skapa förutsättningar för en 

förstärkt studie, bostads- och arbetsmarknad. Bodens kommun anser därför att dubbelspårsutbyggnad 

Boden - Luleå, persontrafik Haparandabanan, Norrbotniabanan samt utveckling av Resecentrum och 

stationsområdet med bland annat persontrafik för fortsatt utveckling och tillväxt. 

 

Fortsättningsvis är färdigställande av sista etapp av ombyggnation för riksväg 97 av stor vikt. Riksväg 

97 är en mycket viktigt länk mellan Bodens kommun och angränsade kommuner. God framkomlighet 

på riksvägen är centralt för fortsatt utveckling av arbetsmarknaden och näringslivet i regionen. 

 

Bodens kommun ser även ett ökat behov och efterfrågan av anslutande infrastruktur till 

kollektivtrafiken exempelvis utveckling av gång- och cykelnätet samt pendlarparkeringar. Bättre 

sammankoppling mellan olika trafikslag bidrar till hela resan perspektivet och till att öka 

kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet. 

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga? 

Bodens kommuns prioriterade utvecklingsområden är bland annat barnvänliga Boden samt en trivsam 

och växande småstad. Detta innebär att kommunen arbetar aktivt för att Boden ska vara ett naturligt 

val för föräldrar att lära sina barn växa upp i och för ungdomar att starta sina vuxenliv i. Bodens 

kommun arbetar långsiktigt med att påverka ungas resvanor mot mer hållbara transportsätt. En del i 

detta är det så kallade Ungdomskortet som infördes i februari 2015, där ungdomar upp till och med l9 

år kan åka obegränsat inom kollektivtrafiken i Bodens kommun för 100 kr/år. Kommunen erbjuder 

även busskort för de som väljer att vara bosatta inom kommunen och studiependla till Luleå Tekniska 

Universitet. Goda kollektivtrafikförbindelser mellan Boden och Luleå är viktigt för regionens 

attraktivitet för unga. 

 

Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommun och till/från andra kommuner? 

I kommunens utvecklingsstrategi, i förslag till ny översiktsplan, pekas viktiga 

kommunikationssamband för transport av gods, varor och människor på väg och järnväg ut. Dessa 

samband är dels viktiga för att sammanbinda kommunens olika delar men också för att stärka och 

utveckla kommunens koppling till angränsande kommuner. Effektiva kommunikationssamband 

innebär att fler har tillgång till en arbetsmarknad med större mångfald samtidigt som de erbjuds ett 

större utbud av aktiviteter för rekreations- och fritidsändamål. 

 

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 

Haparandabanan för att stärka kopplingen Luleå – Boden – Kalix - Haparanda och fortsättningsvis 

vidare till Finland.  
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Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen? 

Planerad pendeltågstrafik Luleå-Boden och eventuell framtida persontrafik på Haparandabanan 

kommer att innebära vidare satsningar genom exempelvis utveckling av resenärsparkering, översyn av 

ytterligare stationsläge samt anslutande kollektivtrafik. Bodens kommun fortsätter arbetet med 

utveckling av biogasdrift. Kommunen planerar bland annat för en offentlig tankstation i centrum för 

att ytterligare stimulera till en övergång till mer fossilfri fordonsflotta. Kommunen ser även över 

möjligheter till satsningar på alternativ med bland annat elcyklar och el-laddningsstoplar. 

 
Hur kan kollektivtrafik bidra till olika orters kompetensförsörjning? 

Bodens kommun ingår i SARETS- samarbetet där en regional trafikstrategi har arbetats fram med 

fokus på studie- och arbetspendling. Bodens kommun hänvisar därför till detta samarbete och 

trafikstrategi, som behandlar frågan. 
 

När ändras behoven? Exempelvis vid ökat asylsökande, omorganisering av skolor, nya 

bostadsområden mm 

Bodens kommun växer och i ny översiktsplan finns en tydlig prioritering av gång- och cykel samt 

kollektivtrafik. Bebyggelseutvecklingen spelar stor roll för förutsättningarna att nyttja hållbara 

transportsätt. Samhällsutvecklingen i kommunen måste ses i ett helhetsperspektiv där trafik- och 

infrastrukturfrågorna är en viktig del. De ökade flyktingströmmarna och den förändrade skolstrukturen 

som genomfördes i kommunen är exempel på behov som lett till förändringar i kollektivtrafiken. 
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Vilken utveckling ser ni för efterfrågestyrd trafik? Exempelvis handelstruktur till och från 

centrum  
Bodens kommun ser framgent att den efterfrågestyrda trafiken kommer att utvecklas. Kommunen 

kommer att utreda samordningsmöjligheter med de varuhemsändningar som genomförs samt utreda 

behov för serviceresor på landsbygd. 
 

Hur planerar ni för kollektivtrafik? Finns det med i er översiktplan? Har ni egna trafikplaner 

eller trafikstrategier? Bifoga eller länka gärna 

Översiktsplan 2025 Bodens kommun antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2017. Den nya 

översiktsplanen behandlar infrastrukturfrågorna på en strategisk övergripande nivå. Arbetet pågår med 

fördjupad översiktsplan med tillhörande trafik- och parkeringsstrategi. Bodens kommun ingår även i 

SARETS-samarbetet där en regional trafikstrategi ”Tillsammans framåt” tagits fram.  
 

Hur kan tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras för funktionshindrade? Hur kan 

färdtjänsten utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt? 

Tekniska förvaltningen ansvarar sedan 2007 för upphandling och tillståndsgivning av färdtjänst och 

riksfärdtjänst i Bodens kommun. Beställningscentral och samordning av transporter sker via 

kommunens avtalspart för transporterna. Ett flertal kommuner i länet har gjort ett överlåtande av 

färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala Kollektivtrafikmyndigheten under 2015/20l6. Bodens 

kommun utredde frågan och beslutade att fortsatt ansvara för färdtjänsten i egen regi. Ett arbete pågår 

också för att öka samordningen och effektivisera de kommunala transporterna, där Färdtjänsten också 

är en viktig del. Tillgänglighet är ett högt prioriterat område och beaktas i all planering. Kommunen 

ska ta fram en Teknisk handbok för att ha genomarbetade mallar for ombyggnationer i gatumiljö, där 

ledstråk och tillgänglighetsanpassningar är viktiga aspekter att planera rätt från start. Under hösten 

genomfördes en ledstråksinventering tillsammans med synskadade och kommunen har satsat på ett 

projekt med audiella pollare i ledstråken i anslutning till bussnavet Medborgarplatsen och i centrum. 

Det planeras också för audiovisuellt utrop ombord på bussarna i lokaltrafiken. 

 

Ser ni/har ni någon innovativ lösning för ökad samhällsnytta? Exempelvis kombinerad 

skolskjuts och varuleverans? 

Kommunen genomför i nuläget en utredning om samordning av kommunala transporter, vilken 

konstaterar att det finns potential för bättre samordning, men att det är en komplex uppgift på grund av 

resenärernas olika behov och gällande lagstiftning. 

 

Regeringen beslutade i oktober i år att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna for särskilda 

persontransporter. Syftet med utredningen är att identifiera problem som utgör hinder för kommunala 

och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning samt föreslå ändrade eller nya 

regler som kan minimera problematiken för de särskilda transporterna. Regeringsuppdraget skall 

redovisas under 2017 och ska följas upp av kommunen.  
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Prioriterade hållplatser, Boden 

 

Bodens kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016, Boden 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Gällivare kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Gällivare kommun genomgår en samhällsomvandling på grund av markdeformationer från LKABs 

gruvbrytning i Malmberget. Den pågående samhällsomvandlingen innebär bland annat att nya 

bostadsområden uppförs och andra delar avvecklas. Detta medför att förutsättningarna för dagens och 

framtidens busslinjer påverkas. Det är därför viktigt att få till ett linjenät som är justerbart och flexibelt 

under de närmsta åren. 

De förändringar som planeras närmast i tiden åskådliggörs i bilaga (LKAB:s tidplan för flytt) daterad 

2017. Planen för avveckling av Malmberget innebär att verksamhetslokaler som sportanläggningar och 

skolor som skall ersättas i huvudsak uppförs i Gällivare Centrum. Välkommaskolan (gymnasieskola) 

och Lärcentra (Vuxenutbildning) flyttas 2019 från Malmberget till Kunskapshuset i centrala Gällivare. 

Nya bostadsområden som ska ersätta de som finns i Malmberget uppförs. Dessa områden är i 

huvudsak 1000 boende på Repisvaara, Förtätningar i centrum cirka 300-400 (Granngårdstomten, 

Kommunens personalparkering, mitt emot Circle-K, Gladan), ca 100 bostäder vid Hedskolan samt ca 

150-200 förtätning Forsgårdsområdet/Forsheden. Dessutom uppförs nya bostäder och kulturbyggnader 

från Malmberget flyttas till Solbacken i Koskullskulle. 

 

Det nya Linjenätet skall knyta ihop alla de olika delarna av samhället på ett så bra sätt som möjligt. 

Mot bakgrund av detta kommer förutsättningarna för lokaltrafiken att förändras under de närmsta 2-10 

åren. Kommunens ambition är att tillgängligheten till kollektivtrafiken totalt sett skall öka under 

perioden för att klara av servicebehovet och för att minska bilberoendet. När Malmberget är avvecklat 

ska lokaltrafiken ner till en anpassad nivå. Däremot är det viktigt att under avvecklingsperioden 

bibehålla servicen med busstrafiken från Malmberget mot övriga tätorter 

Samhällsomvandlingen ställer således stora krav på flexibilitet och serviceanda på kommunen. Den 

kommande tiden måste därför ge utrymme och möjligheter till relativt snabba justeringar av såväl 

antalet linjer och hållplatser som linjesträckningar och tidtabeller. 

Samhällsomvandlingen ställer även stora krav på kommunen för att hitta flexibilitet, nytänk och en bra 

servicenivå mot alla där kollektivtrafiken har en stor plats i planeringen för att öka möjligheter till att 

åka med kollektivtrafiken. Detta innebär att framtidens kollektivtrafik skall klara av 

funktionshindrade, ge möjlighet till färdtjänstresenärer att utföra serviceresor, skolpendling för att 

minska taxitransporter och få övriga att lämna bilen hemma och åka buss för minskad miljöbelastning 

och för att minska trycket på den begränsade tillgången till parkering i de centrala delarna av 

Gällivare.  

 

Skolor 

Följande skolor som kommer att finnas i framtiden 

 Koskullskulle: Myranskolan 

 Mellanområdet: Tallbackaskolan 

 Gällivare: Hedskolan, Sjöparksskolan, Mariaskolan, Kunskapshuset (klar hösten 2019) 

 Repisvaara: I planering 

 Blå skolan: (Friskolan) 
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Fritidsaktiviteter 

 Gällivare centrum: Multiaktivitetshus i planering som bland annat ersätter badhus, 

sportanläggningar och bibiliotek i Malmberget (klar 2021). 

 

Under de kommande åren kommer arbetet att fokuseras på 

 Linjenätsutveckling: Se över nuvarande linjesträckning och ta fram förslag till nya 

linjesträckningar som gör bussåkning mer attraktiv med bättre restider mellan tätorter, i 

tätorten (i alla tätorter eller menar vi Gällivare?) och Repisvaara. 

 Fordonsomlopp/nyttjandegrad: Antal fordon, storlek anpassat för de olika 

linjesträckningarna som behövs för uppdraget.  

 Fordon: Anpassat efter de nationella miljömålen och vara anpassad utifrån att kunna ha 

uppdrag i bostadsområden och ge alla möjlighet att åka kollektivt. 

 Ekonomi/tidtabell: En optimerad tidtabell anpassad utifrån skolelevers och arbetspendlarnas 

behov och möjlighet att utföra serviceärenden, fritidsresor. Anpassad till alla bostadsområden  

 Tillgänglighet: Se över framkomligheten på GC-vägar, tillgängligheten runt omkring 

hållplatser och funktioner på fordonen så att de är anpassade för funktionshindrade. 

 Inomkommunala linjer och skolskjutslinjer taxitransporter. Att samordna alla olika delar 

av transporter för att öka servicen oavsett om du bor i tätorten eller landsbygden. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Gällivare kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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                          Foto: Charlotte Reinholdt 

Haparanda kommun 
 

- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Bakgrund 

Haparanda kommun har efter beslut i Kommunstyrelsen tagit fram en kollektivtrafikplan för 

kommunen och dess roll i den regionala trafiken (bilaga). Kollektivtrafikplanen innehåller nuläge samt 

förslag på förbättringar vilka kommer att behandlas vidare i det kommunala budgetarbetet. Den 

sammanfattar även viktiga åtgärder. 

 

Haparanda kommuns prioriterade områden till trafikförsörjningsprogrammet listas nedan: 

 

Flyg 

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

förslaget. Kalix kommun bör bjudas in i samarbetet som finansiär, hållplats och aktör. 

 

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. 

 

Tåg 

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.  

 

Regionala bussar 

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. 

 

Kommunala bussar inom Haparanda kommun 

Kommunen arbetar för att komplettera linje 322 med en arbetspendlingstur samt utöka möjligheterna 

till resande med Ringlinjen. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Haparanda kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Jokkmokks kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016  
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Kommunbeskrivning Jokkmokk 

Jokkmokks kommun är positiv till de försök som görs vad gäller transporter till och från Luleå 

Flygplats. Jokkmokks kommun ser de stora fördelar som detta fört med sig och också att de 

medborgare som bor och verkar i vår kommun nyttjar möjligheten att ta sig till flygplatsen för att 

kunna vara på plats i Stockholm över en dag. Jokkmokks kommun önskar att möjligheten nu erbjuds 

och också fortlever.  

Goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik för exempel pendling är av stor vikt för Jokkmokks 

kommun som exempel kan nämnas turen Jokkmokk-Gällivare och Jokkmokk – Boden/Luleå.  

Kollektivtrafiken ur besöksnäringssynpunkt är oerhört viktig och där kan vi se att det finns brister – 

framförallt när det gäller anslutning till de tåg som trafikerar Jokkmokks kommuns enda 

järnvägsstation Murjek. Vi har under många år sett att det finns brister vad gäller anslutningarna vilket 

orsakat onödigt långa väntetider, både vid ankomst till Murjek och avfärd från Murjek.  
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Prioriterade hållplatser, Jokkmokk 

 

Jokkmokks kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016, Jokkmokk 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Kalix kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män under år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Utveckling av befintlig infrastruktur för kollektivtrafik 

Prioriterat är att 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. RKM bör 

även arbeta intensivt för att samordna internationellt gränsöverskridande trafik främst med Tåg och 

Buss. Vad gäller flygbilen till Luleå Airport vill Kalix kommun inbjudas i samarbetet som finansiär, 

hållplats och aktör. Länstrafikens bussar bör ha ett utbud som möjliggör arbets-/studiependling samt 

kvällsturer. Turerna planeras ihop med lokaltrafikens bussar där så är möjligt. Här finns idag ett gott 

samarbete som kommunen eftersträvar att vidareutveckla. 

 

Kollektivtrafiksatsningar i Kalix kommun 

Inom lokaltrafiken har Kalix kommun satsat 1 miljon kronor ytterligare från 2016 för att utöka 

lokaltrafik till byarna. 2016 har möjlighet till arbetspendling till och från Nyborg till Kalix införts, 

kommunen ser över möjligheter att utöka till andra områden. Samverkan med länstrafiken sker även 

här.  

 

Kalix kommun har avsatt 14 miljoner för att bygga ett nytt resecentra för persontrafik på järnväg med 

planerad trafikstart december 2020 i enlighet med direktionens beslut om trafikplikt 2017-10-10 §7g 

på sträckan Haparanda/Torneå-Kalix-Boden-Sunderbyn-Notviken-Luleå. Investeringen är en 

samverkan med Trafikverket som investerar 10 miljoner och utförs med stöd från Europeiska 

regionala utvecklingsfonden. 

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga? 

En fungerande kollektivtrafik medför möjlighet för unga att bo och studera i regionen. Östra 

Norrbotten är ett område där näringslivet har stora kompetensförsörjningsbehov. En väl fungerande 

kollektivtrafik ger möjlighet att studera och arbeta i regionen och därigenom behålla och tillföra 

kompetens i regionen. 

 

Prioriterade pendlingsstråk 

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. Kommunen bekostar idag en särskild 

buss för detta ändamål vilken har hög beläggning. 

 

Utveckling för efterfrågestyrd trafik 

Från de mindre byarna (bland annat Morjärv, Båtskärsnäs mfl) finns önskemål om utökad trafik. Dessa 

områden bör ses över för att kunna matcha behoven.  

 

När ändras behoven? 

Kalix kommun har fått ett antal förfrågningar från byar där exempelvis migrationsverket utrett 

boenden. Kommunen har svårt att på kort tid ställa om trafik för att matcha dessa önskemål och 

behöver här stöd av RKM och länstrafiken för att tillsammans med migrationsverket lösa dessa behov. 

 

Planering för kollektivtrafik 

Kalix kommun har behov att ta fram en särskilt utvecklad trafikstrategi/trafikplan. Man deltar idag i 

SARETS, ett projektarbete för att ta fram en regional trafikstrategi för Luleåområdet (femkanten). 

Utöver detta tas hänsyn till kollektivtrafik i exempelvis översiktsplaner och bostadsförsörjningsplan. 

 

Tillgänglighet för funktionshindrade 

RKM kan ha någon form av samordnande funktion och stöd vid frågeställningar för att denna 

planering ska vara likvärdig på alla färdsätt och orter. 
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Lösningar för utökad samhällsnytta 

I mindre byar kan finnas behov av att det anordnas särskilda transporter för bland annat äldre som 

behöver ta sig in till tätorter för handel och service. Detta kan skötas av aktiva föreningar som skulle 

kunna söka stöd från RKM eller Länstrafiken.  

 

Biljetter 

RKM bör fortsätta det arbete med utredning av kort som kan nyttjas på alla färdsätt i hela regionen. 

Man bör också förbättra inköpsmöjligheter för olika kort så att exempelvis äldre som saknar kreditkort 

har möjlighet köpa olika typer av kort på fler försäljningsställen. Ett arbete med en gemensam taxa i 

regionen bör också fortsätta. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Kalix kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Kiruna kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Hur vill ni utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik (buss, tåg)?  
Kiruna kommun har ett stort behov av kollektivtrafik i form av både buss och tåg. Kiruna är en stor 

kommun till ytan och det handlar ofta om hur kommunens resurser skall användas för att få den största 

nyttan.  

 

Busstrafik  
* I Kiruna är behovet/intresset av att resa kollektivt från byarna i kommunen till Kiruna centralort 

stort. Även möjligheten att resa mellan byarna till exempel mellan Karesuando - Vittangi är 

efterfrågat. Det finns önskemål om att befintliga busslinjer behöver utökas i antalet turer per dag och 

det finns efterfrågan på senare kvällsturer. Att utöka antalet turer per dag skulle tillgodose önskemålet 

från resande om olika typer av resor.  

 

Exempel: Resande skall på läkarbesök eller handla - den resande vill kanske bara stanna någon timme 

medan arbetspendling kräver att man kan åka tidigt på morgonen och att man kan åka hem efter kl. 17 

på eftermiddagen. Fritidsintressen för skolungdomar gör att man vill kunna resa in till Kiruna efter kl 

16 för att sen åka hem till byn kl. 21.  

 

* I de mindre byarna där linjetrafik inte trafikerar idag finns efterfrågan på behovsstyrda servicelinjer 

några gånger per vecka. Efterfrågan på denna typ av kollektivtrafik finns framförallt i byar i den östra 

kommundelen där det inte finns matvarubutik eller vårdcentral. 

 

* Det finns flera hållplatser som trafikeras av landsbygdstrafiken som kan ses som 

långpendelhållplatser. Där finns behov av bilparkering i anslutning till hållplatsen.  

 

Exempel E45 – Mertajärvi. Där måste resande gå flera kilometer för att komma till busshållplatsen. 

Idag fungerar det så att resande först måste ta taxi eller få hjälp av annan person med skjuts till 

busshållplatsen.  

 

* Turismens utveckling i Kiruna kommun ställer högre krav på en mer utökad landsortstrafik. 

Framförhållning, planering och beredskap för snabbare omställningar av kollektivtrafik behövs då 

förutsättningar och behov kan ändras snabbt i byar runt om i kommunen. Att kunna ordna en 

efterfrågestyrd linje med kortare varsel skulle göra stor skillnad.  

 

Exempel Lannavaara: Lannavaara är en by med stigande invånarantal och en större turismetablering 

har anställt 18 personer i byn. Denna etablering ställer krav på bättre kommunikationer mellan 

Lannavaara - Kiruna C, både för gäster och dem som arbetar inom turismen.  

 

Exempel skidanläggningarna efter E10 Björkliden, Abisko och Riksgränsen: Det är viktigt med 

fungerande kollektivtrafik för både boende, gäster och anläggningar. Bussturer som tidsmässigt 

fungerar för anslutning till tåg och flyg efterlyses.  

 

Exempel Nikkaluokta, Kalixälvdal: Bättre kollektivtrafik för de boende även utanför turistsäsong. 

Turistnäringen efterlyser bussturer som tidsmässigt fungerar både för anslutning till tåg och flyg.  

 

Tågtrafik  

När det gäller tågtrafiken är det en viktig länk som gör att man som privatresande eller som 

arbetspendlande kan ta sig längre sträckor. Det är av stor vikt att man har flera valmöjligheter för 

vilken avgång man skall resa med från Kiruna eller till Kiruna, det är speciellt viktigt vid 

arbetspendling eller sjukresor.  
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Tåg används även vid daglig arbetspendling mellan Gällivare och Kiruna. Fler avgångar till/från 

Kiruna skulle skapa ännu bättre koppling mellan dessa två kommuner. Nedkortade restider skulle även 

göra resan med tåg mer attraktivt vid daglig arbetspendling. 

 

Turistverksamheten i regionen växer och det är viktigt för de turister som besöker regionen att resor 

kan utföras på ett tryggt, säkert och smidigt sätt. Tågtrafikens avgångar och tillförlitlighet har 

betydelse för den fortsatta utvecklingen. "Hela resan perspektivet" - att ta sig från tåget/flyget och 

vidare till den slutliga destinationen och tillbaka är något som diskuteras allt oftare.  

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga?  
Tillgängligheten till andra orter inom kommunen är en viktig fråga för de som är unga. Om 

kollektivtrafiken var mer anpassad till den unges intressen skulle det bidra till deras känsla av frihet 

och möjlighet till att resa självständigt. Ungdomarna önskar att i en framtid kunna resa med 

landsortstrafiken vid senare tider utanför tätorten Kiruna.  

 

Exempel i Jukkasjärvi: Idag kan en ung person utan körkort och egen bil ta sig till träning kvällstid 

med hjälp av kollektivtrafik men inte hem om man är boende i Jukkasjärvi.  

 

Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommunen och till/från andra kommuner? 

Kiruna kommun anser att både buss- och tågförbindelser bör utvecklas. Bussresor inom kommunen 

handlar om att utöka de befintliga linjerna så att dessa även trafikerar under fritid, kvällar och helger. 

Sträckor där det finns uttalade önskemål: Karesuando - Vittangi - Kiruna, Jukkasjärvi - Kiruna 

centralort. Behovsstyrd servislinje har efterfrågats av boende i Parakka och boende och företag i 

Lannavaara.  

 

Längre resor utanför kommunen handlar framför allt om tågförbindelser längs hela sträckan Luleå - 

Riksgränsen.  

 

Exempel på åtgärder för tågförbindelser: Fler turer för att skapa fler valmöjligheter. Kortade restider 

med tåg - dubbelspår. Arbeta bort förseningar och stopp efter spåren, de senaste åren har vintern varit 

ett problem vid trafikering med tåg på grund av kyla, is och för mycket snö vilket innebär att tågen 

inte kan trafikera enligt gällande tidtabeller. Vissa turer ställs in och ersätts med buss, det har dock 

förekommit att vissa turer inte trafikerats alls på grund av väderförhållanden vilket i sig tvingar 

resenärer att köra egen bil. Ofta förekommande förseningar medför även att arbetspendlare eller andra 

resenärer som har en tid att passa väljer att resa med bil i stället för med tåg.  

 

Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen?  

Kiruna kommun arbetar under de närmaste 2-3 åren med att titta över befintliga hållplatser för 

lokaltrafiken. Upprustning, skyltning och inköp av väderskydd är en del av de åtgärder som är 

önskade. Kiruna kommun står för investeringen.  

 

På grund av stadsomvandlingen (flytt av stadskärnan på grund av gruvbrytningen) kommer 

lokaltrafiken att ändra linjedragning, vissa färdstråk försvinner och nya byggs upp. Detta kommer att 

ske kontinuerligt vart efter nya stadsdelar byggs upp, vilket innebär en hel del nya busshållplatser samt 

periodvis även utökad trafikering. I Kiruna kommun är det stadsomvandlingen som står för 

investeringen.  

 

Kommunen planerar för ett resecentrum i nya centrum där tåg/buss/taxi ska ha sitt nav. Bygget av 

denna funktion kan inte påbörjas eftersom Trafikverket inte har arbetat fram en ny järnvägsplan. 

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för möjliga järnvägsdragningar, men har ännu inte 

beslutat när arbetet med en järnvägsplan ska påbörjas. Det får till följd att en tillfällig busstation måste 

ersätta den nu befintliga busstationen. 
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Den nya stadskärnan är under uppbyggnad. Den gamla busstationen måste ersättas och placeras på en 

ny plats i anslutning till Malmvägen mitt emot nya Stadshuset. Det nya stadshuset beräknas vara klart 

år 2018.1 Kiruna kommun är det stadsomvandlingen som står för investeringen.  

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till olika orters kompetensförsörjning?  

För att kunna arbetspendla mellan olika orter är tågtrafik ett viktigt alternativ. Frän Kiruna till 

närmaste tätort Gällivare är det ca 12 mil och till Luleå är det ca 35 mil. Behovet av täta avgångar och 

kortare restider är viktiga och aktuella frågor. RKM bör driva frågan om dubbelspår för att korta ned 

restiderna mellan Luleå och Riksgränsen. Om restiderna kunde bli rimliga skulle utbyte av kompetens 

mellan olika kommuner bli bättre och lättare att genomföra.  

 

När ändras behoven? Ex ökat asylsökande, omorganisering av skolor nya bostadsområden?  

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

stadskärnan då deformationer på grund av gruvbrytningen påverkar marken där nuvarande stadskärnan 

finns.  

 

Arbetet med planering för flytten har pågått under flera års tid och nu har man kommit in i ett skede 

där byggnation och avveckling är en verklighet. Till följd av att 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.  

Idag har även tillgängligheten till järnvägsstationen försämrats då man varit tvungen att flytta den till 

en tillfällig placering längre bort från stadskärnan. Det finns ingen naturlig gångväg till den tillfälliga 

stationen och för att förbättra situationen har kommunen valt att införa en tågtransfer som trafikerar 

mellan busstationen i centrum och den tillfälliga tågstationen. Detta finansieras via 

stadsomvandlingen.  

Ökat antal asylsökande och omorganisationer av skolor och annan verksamhet påverkar också 

efterfrågan av kollektivtrafik, men dessa förändringar har hittills gått att hantera inom befintlig 

upphandlad trafikering.  

 

Vilken utveckling ser ni för efterfrågestyrd trafik? Handelsresor till/från centralort.  

Efterfrågan av behovsstyrd servicelinje finns i Kiruna kommun, men denna servicelinje har inte gått 

att upphandla.  

Exempel Parakka: Parakka är en by som ligger ca 2,5 mil från Vittangi. Närmaste koppling till 

landsorttrafiken för vidare resa finns i Vittangi, där det även finns matvarubutik och vårdcentral. Vid 

förfrågan om behovsstyrd servicelinje på sträckan mellan Parakka-Vittangi blev kostnaden för hög 

eftersom det inte fanns utrymme att samordna servicelinjen med färdtjänsten som redan var 

upphandlad. Servicelinjen går inte att samordna med skolskjutsen då denna inte trafikerar byn. 

 

Hur planerar ni för kollektivtrafiken?  

I Kiruna kommuns översiktsplan från år 2002 finns det avsnitt som berör kollektivtrafik i form av 

busstrafik. I kapitel 6.4 Buss- och båttrafik på sidan 96-97 samt sidan mo finns 

planeringsöverväganden och slutsatser för kollektivtrafiken som fortfarande är aktuella.  

 

http://kiruna.se/PageFiles/4123/%c3%96versiktsplaner/overplan2002 lant.pdf?eps1 anguage=sv  

 

Kiruna kommun har även en Trafikstrategi som är antagen i kommunfullmäktige 2014. De 

övergripande målen för Kiruna kommuns insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart 

transportsystem för de speciella förutsättningar som råder i Kiruna, en småstad i arktiskt klimat. 

Grunden ska vara både en attraktiv kollektivtrafik, ett tryggt, säkert och tillgängligt gång- och 

cykelvägsnät samt att tunga transporter och övriga personbilstransporter ska fungera på ett säkert och 

energismart sätt.  

 

http://kiruna.se/PageFiles/R160/Trafikstrategi%20del%201.pdf?epslanguage=sv  
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Kommunen antog en Trafikplan Kiruna centralort 2015 där man med hänsyn till de uppsatta målen i 

Trafikstrategin sätter inriktningen för den fortsatta trafikplaneringen.  

I Trafikplanen under kapitel 3.2 och 4.2 behandlas kollektivtrafikfrågor.  

 

http://kiruna.se/PageFiles/3160/Trafikplan%20Kiruna%20kommun%202015.pdf?eps language=sv  

 

Kommunen arbetar med att ta fram ett Kollektivtrafikprogram där frågor som upprustning av 

hållplatser och kommande utveckling av kommunens busstrafik ska ingå.  

 

Hur kan tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras för funktionshindrade?  

De synpunkter som framkommit från de funktionshindrade, som använder sig av kollektivtrafik, är att 

vägen till och från hållplatser är avgörande om man väljer att använda sig av till exempel lokaltrafik.  

 

Exempel: Att en hållplats i centrum är placerad på ett sätt som gör det möjligt för personer med 

rullstol, rullator att kunna ta sig fram. Snöröjning, trottoarkanter och uppförslut/nedförslut kan vara 

avgörande för om personen kommer till hållplatsen.  

 

Vid upphandling bör samtliga fordon vara tillgängliga för alla resenärer samt att service och hjälp till 

den funktionshindrade ska ingå i kravspecifikationen.  

 

Hur kan färdtjänsten utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt?  
Samordning med till exempel behovsstyrd servicelinje och/eller sjukresetaxi. 

 

Ser ni/har ni någon innovativ lösning för ökad samhällsnytta? Till exempel kombinerad 

skolskjuts/varuleveranser osv.  

Samtransport av kommersiella varor, varuhemsändning, post och kommunala transporter kan lösas 

och samordnas med hjälp av det länsövergripande projekt som Länsstyrelsen ansökt och fått beviljat 

medel för.  

 

Upphandling av kollektivtrafik/skolskjuts som tillåter andra resande än bara skolungdomar. Den typen 

av upphandling ger en utökad service och bättre trafikering än till exempel behovsstyrd servicelinje på 

landsbygden. Samtransporter i alla former ger en god samhällsekonomi.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats på delegations av kommunstyrelsens ordförande i Kiruna kommun.  

 

Översyn av strukturen så att tyngdpunkten ligger på myndighetsrollen och samhällsansvaret bör göras.  

 

Uppgifter saknas i flera tabeller.  

 

Bearbetsning av remissen innan programmet fastställs.  
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Prioriterade hållplatser 

 

Kirunas kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Luleå kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 
Luleå kommuns inspel till regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i länet – 

diarienummer 83:2016 02  
I Luleå kommuns Vision Luleå 2050 och översiktsplan lyfts kollektivtrafiken fram på flera sätt för att 

bidra till att Luleås utveckling går i hållbar riktning. Bland annat sägs att kommunen ska ”Agera för att 

kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.”  

 

Luleå kommun anser att en väl utvecklad kollektivtrafik med både tåg, buss och båt är en viktig 

förutsättning för att regionen ska vara attraktiv. Kanske framförallt för unga som ofta inte har något 

alternativ till att resa kollektivt.  

 

Det innebär att trafiken ska täcka en så stor del av tätorterna och regionen som är möjligt med en hög 

turtäthet och med goda omstigningsmöjligheter mellan olika trafikslag.  

Luleå kommun har ansvar/bedriver kollektivtrafik på flera sätt.  

 

 Tätortstrafik som är tilldelad Luleå Lokaltrafik AB, LLT, enligt tjänstekoncessionsavtal som löper 

fram till och med oktober 2020.  

planeras och upphandlas av Länstrafiken i Norrbotten AB.  

 

 

Luleå kommuns ambitioner för tätortstrafiken  
Kommunens och LLT:s övergripande mål är att öka antalet resande med kollektivtrafik inom 

tätortsområdet.  

 

Kommunen har i översiktsplanen målet att kollektivtrafikresandet ska fördubblas. Detta ska ske 

genom samverkan mellan alla inblandade aktörer och gäller samhällsplanering, trafikutbud, 

attitydpåverkan etc.  

 

Kommunen har också under senare år skjutit till medel så att trafiken har kunnat utökas med fler linjer 

och tätare trafik. Detta har också resulterat i en relativt kraftig resandeökning som verkar fortsätta 

vilket innebär att planeringen nu måste inriktas på att ta emot det ökade resandet utan att kvalitén för 

resenären sjunker. 
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Kommunen 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.  

 

Därför strävar kommunen efter att i samverkan med Länstrafiken hitta samordningsmöjligheter mellan 

Länstrafikens linjer och LLT:s. Exempel är att Länstrafiken trafikerar Luleås nya stadsdel Hällbacken 

med samma produktutbud som i övriga tätorten och att vi avser att nyttja Smedjegatan bättre som 

omstigningshållplats även för vissa av landsbygdstrafikens linjer.  

 

Smedjegatans funktion och utformning är också en del i den Utvecklingsplan för Luleå centrum som 

håller på att tas fram. Kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet är en central fråga i det 

arbetet.  

 

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.  

 

Kommunen har också som mål att kollektivtrafiken ska göras fossilfri. Förutom konventionella 

dieselbussar finns idag också etanolbussar och biogasbussar. För 2018 planeras att påbörja elbusstrafik 

som succesivt ska byggas ut i linjenätet.  

 

Ny upphandling av tätortstrafiken  
Luleå kommuns tjänstekoncessionsavtal med Luleå Lokaltrafik AB angående tätortstrafiken i Luleå 

löper ut 2020-10-17. Processen för att förbereda upphandling/tilldelning av Luleås tätortstrafik bör 

därför påbörjas under 2017. RKM måste under 2017 ta beslut om upphandlingen/tilldelningen av 

tätortstrafiken i Luleå efter 2020 ska överlåtas till kommunen.  

 

Kommunen har ambitionen och viljan att få fortsätta ansvara för utvecklingen av tätortstrafiken. Sedan 

2003 har LLT:s trafik visat sig ha Sveriges nöjdaste kunder i tio år för att de sista åren ha Sveriges näst 

nöjdaste kunder. Samtidigt som resandet stadigt ökat. Särskilt de senare åren. Se ovan.  

 

Kommunen anser att samspelet mellan ett kommunägt företag och kommunens egna 

planeringsresurser fungerar mycket bra bland annat genom att förhållandet möjliggör snabba 

förändringar utifrån resenärernas behov och förändringar i samhället.  

Om RKM finner det lämpligt kan kommunen också vara intresserad av att utveckla och utöka 

trafikeringen med LLT inom Luleå kommun och till angränsande kommuner i enlighet med vad som 

är tillåtet i kollektivtrafiklagen. 

 

Luleå kommuns ambitioner för landsbygdstrafiken  
Kommunens mål är att i samverkan med RKM, Landstinget och Länstrafiken utveckla 

kollektivtrafiken på landsbygden så att det även där blir en ökning av resandet.  

 

Kommunen har finansieringsansvaret för den inomkommunala landsbygdstrafiken och Landstinget för 

stomlinjer som går över kommungränser. Kommunens önskan är att i samverkan med RKM och 

Landstinget även förbättra kollektivtrafikutbudet på stomlinjerna.  

 

Kommunen är öppen för att efter diskussioner med Länstrafiken pröva olika lösningar för att öka 

utbudet av busstrafik på landsbygden. Exempelvis anropsstyrd trafik som också prövats på några linjer 

med blandat resultat. Där medborgarna förstår att använda anropsstyrd trafik är det ett bra sätt att 

erbjuda kollektiva resmöjligheter på landsbygden men också i vissa fall i mer tätortsnära lägen.  
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Luleå kommuns ambitioner för tågtrafik  
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.  

Det innebär nu i första hand att värna och utveckla Norrtågstrafiken samt att värna om den 

nattågstrafik söderut som finns.  

 

I närtid innebär det satsning på pendeltågstrafik Luleå – Boden – Kalix – Haparanda där Luleå 

kommun tillsammans med övriga berörda kommuner och Landstinget beslutat tillskjuta medel så att 

trafiken kan påbörjas under förutsättning att staten också tillskjuter medel.  

 

I ett längre tidsperspektiv ska Norrbotniabanan byggas och sträckan Luleå – Boden få dubbelspår 

vilket skulle ge goda förutsättningar för ökat resande och pendlingsutbyte mellan orterna längs 

Norrlandskusten.  

 

Eftersom vi ser en framtid med ökat resande på järnväg pågår planering tillsammans med Trafikverket 

för ett resecentrum vid järnvägen i Storgatans östra ände. Det ska knyta ihop tåg och bussar för både 

landsbygd och tätorten.  

 

Luleå kommuns ambitioner för skärgårdstrafiken  
Kommunens mål är att möjliggöra för Luleåbor utan egen båt att kunna besöka Bottenvikens skärgård 

med dess unika fauna, djurliv och kultur. Detsamma gäller besökare och turister. 

För fastboende i skärgården och sommarstugeägare ska skärgårdstrafiken vara ett alternativ året runt 

till egen båt och medföra en reducerad belastning på miljön av avgaser, oljespill m.m. Den ska också 

möjliggöra för boende på öarna att arbeta eller gå i skola på fastlandet. För fastlandsboende ska 

trafiken möjliggöra arbete ute på öarna.  

 

Den del av skärgårdstrafiken som enligt kollektivtrafiklagen bör klassas som ”kollektivtrafik” utgörs 

dels av turbåtstrafik till öar i skärgården från slutet av maj till slutet av september, dels av 

"arbetsbåttrafik". Arbetsbåtstrafik omfattar mindre båtar som går tur och retur mellan fastlandet och 

öarna morgon och kväll. Trafiken går så länge det finns isfritt vatten. Från cirka mitten av maj till 

slutet av oktober.  

 

"Förfallstrafiken" är en beställningstrafik som ska möjliggöra för mantalsskrivna bofasta öbor att 

komma till och från öarna även under perioder då isarna vare sig "bär eller brister". Detta sker i första 

hand med isbrytande båt, därefter med svävare eller helikopter. Omfattar normalt några veckor på 

senhösten och några veckor innan islossningen i april-maj.  

 

Kommunen har upphandlat ovanstående trafik till och med år 2017 med möjlighet till förlängning till 

och med år 2019. Inom upphandlad volym kommer förändringar att ske utifrån det behov resandet 

indikerar.  

 

Kommunen ska under 2017 påbörja arbetet med en utvecklingsplan för skärgården i vilken 

transporterna kommer att vara en viktig del. Resultatet av planen kommer att utgöra underlag för nästa 

upphandling av skärgårdstrafiken. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Luleå kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Jonathan Reinholdt 

Pajala kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Trafikförsörjningsprogram Pajala kommun  
Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten uppdaterar länets trafikförsörjningsprogram 

(TFP) under 2016-2017. I anslutning till detta vill man veta hur respektive kommun arbetar med den 

lokala kollektivtrafikplaneringen. För att få mer information har ett antal frågor ställts som 

myndigheten vill få svar på av bland annat Pajala kommun.  

 

Hur vill vi utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik?  
Vi är en extremt glest befolkad kommun som glesas ut ytterligare år efter år. Idag är det i det närmaste 

omöjligt att arbetspendla med kollektivtrafik inom kommunen. All kollektivtrafik är anpassad till 

skolans tider. Ett utvecklingsområde för kommunen är att kunna införa kollektivtrafik som gör det 

möjligt att arbetspendla. Under en period fanns försök med kollektivtrafik på morgonen från Huuki 

som ligger ca 44 km från centralorten som var mycket uppskattat av de personer på sträckan som 

nyttjande den. Överlag är möjligheten att ta sig till centralorten utöver skoltider mycket begränsad, 

näst intill obefintlig, och med den utveckling som sker inom kommunen kommer detta behov att öka 

framgent. Därför skulle en kollektivtrafik som gör det möjligt att arbetspendla från de större orterna 

(Korpilombolo, Tärendö och Junosuando) vara ett utvecklingsområde.  

Flygplatsen är en viktig del i kommunens kollektivtrafik som bidrar till arbetsresor till Luleå och 

Stockholm och inte minst möjliggör turismsatsningar som i skrivande stund så kallat tomtecharter från 

olika platser i Storbritannien. En diskussionspunkt har varit frågan om direktlinjer till andra 

destinationer än Luleå.  

 

Hur kan kollektivtrafiken bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga?  
Antalet unga personer i åldern 13-18 år uppgår till 372 i hela kommunen. Av dessa bor 46 i 

Korpilombolo, 23 i Tärendö, 35 i Junosuando-Kangos samt 5 i Kainulasjärvi. Övriga 263 bor i Pajala 

centralort eller i byar runt Pajala centralort. Att binda ihop kommundelarna och göra det möjligt att ha 

gemensamma kvällsaktiviteter skulle förbättra möjligheten för unga i kommunen att bo kvar.  

Kollektivtrafik på andra tider än skoltider kan göra att denna grupp medborgare kan få en aktiv fritid 

som inte alltid är möjlig idag.  

 

Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommunen och till/från andra kommuner?  
För kommunen är sträckan Pajala – Korpilombolo viktig p g a att kommunen valt att placera 

nyanlända i denna kommundel och de är beroende av kollektivtrafik för att kunna ta sig till 

utbildningar och praktiker i främst centralorten.  

För yngre vuxna som studerar är Luleå ofta en ort dit bra kommunikationer är viktiga.  

I Gällivare och Luleå finns kommunens viktigaste sjukvårdsenheter utanför kommunen.  

 

Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen?  
Idag ser vi inga.  

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till olika sorters kompetensförsörjning?  
Kollektivtrafiken gör det möjligt för t ex nyanlända utan körkort att ta sig till studier i centralorten. 

Unga vuxna som studerar på annan ort kan ha kontakt med hemorten.  

Vi har många vuxna/medarbetare utan körkort som skulle kunna arbeta i ytterområdena om det fanns 

kollektivtrafik.  

 

När ändras behoven?  
Asylboenden i kommundelar utanför centralorten har inneburit ökade behov av kollektivtrafik till 

centralorten (Erkheikki och Junosuando). Skolstrukturen är under förändring och behov av kvällstrafik 

kan bli följden.  
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Åldrande befolkning gör att det inte finns arbetskraft i utbyarna och en viss tendens finns att de yngre i 

framför allt centralorten inte prioriterar körkort vilket gör att det är svårt för dem att ta sig till ett jobb 

utanför.  

 

Utveckling av efterfrågestyrd trafik?  
Efterfrågestyrd trafik gör det möjligt att ha kollektivtrafik till vissa delar av kommunen där 

användningen är mycket låg. Exempel är de norra delarna av Pajala kommun som ligger långt från 

centralorten.  

 

Hur planeras kollektivtrafiken i kommunen?  
En översyn av frågan pågår i kommunen. Idag ligger frågan på kommunledningsnivå. Kommunen gör 

inga egna planer för kollektivtrafik.  

 

Hur kan tillgängligheten förbättras för funktionsvarierade?  
Låggolvsbussar – både för pensionärer och funktionsvarierade.  

 

Finns innovativa lösningar?  
För de norra delarna av kommunen behövs nya lösningar för att klara av att ha någon service i denna 

fråga. Om det är möjligt att samverka med andra aktörer likt post, godstrafik eller annan vore det 

önskvärt. En annan tanke som finns är att göra en del trafik i egen regi, både skolskjutsar och 

kollektivtrafik då upphandlingar blir så dyra.  
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Prioriterade hållplatser 

 

 

Pajala kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Charlotte Reinholdt 

Piteå kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Piteå kommun har som målsättning att antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.  

 

I Piteå kommun planeras flertalet nya bostadsområden inom de kommande åren. Dessa beaktas i 

planeringen av framtida kollektivtrafik. 

 

Kommunen vill också trycka på det viktiga i regionförstoring och möjlighet till arbetspendling, inom 

det lokala arbetsmarknadsområdet Luleå men också mellan Luleå och Skellefteå. Pendling inom 

kommun är också central och möjligheten att arbets- och studiependla med kollektivtrafik avgörs av 

att man hittar helhetslösningar. För Piteå kommun är det viktigt att man vid planering av 

kollektivtrafik tar extra hänsyn till minimala väntetider vid eventuella byten mellan linjer eller 

transportsätt.  

 

I Piteå Kommun finns planer på att upprätta ett nytt resecentrum. 

  

I Piteå kommun bedrivs stomlinjetrafik mot Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Skellefteå samt 

målpunkter bortanför dessa, exempelvis Umeå. Flest resmöjligheter finns mot/från Luleå och Älvsbyn. 

De flesta av stomlinjerna angör byar längs linjestråken och är därför viktiga även för de 

inomkommunala resorna.  

 

Inomkommunala linjer förser byarna på landsbygden med kollektivtrafik, dessa är till stor del 

anpassade till skolornas behov.  

 

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. I centrum finns under dagtid en gratis servicelinje som bland annat 

trafikerar stormarknader och äldreboenden i centrum samt förbinder centrum med det centrumnära 

externhandelsområdet på Backen, ett industriområde väst om Piteå centrum. Resandestatistiken var 

2015 358 928 resor inom tätortstrafiken. Resandet har hittills haft en positiv trend under 2016 och 

antalet resor per månad har konsekvent legat högre än motsvarande månad 2015.  

 

Sommartid bedrivs sjötrafik mellan centrum och några av de största utflyktsmålen i skärgården.  

 

Under 2016 har Piteå kommun delvis upprustat den befintliga busstationen i Piteå. Renoveringen har 

bland annat innefattat nya perronger och ett omgjort mindre område för bussarna som även är 

omgärdat av ett staket för att förhindra obehöriga från att röra sig på bussarnas körytor. 

 

Kollektivtrafiken är viktig del av trafiken i Piteå och beaktas alltid i samband med ombyggnationer 

samt upprustning av gator och vägar i Piteå. 

 

Varje år i samband med den europeiska hållbarhetsveckan genomförs en kampanj med gratis 

kollektivtrafik under hela veckan. Denna har varit mycket framgångsrik och bidrar till att många 

upptäcker fördelarna med att resa med kollektivtrafiken. 
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Flertalet skolor på landsbygden har de senaste åren lagts ner vilket ställer stora krav på en fungerande 

skolskjuts samt allmän kollektivtrafik. 

 

Det stora antalet flyktingar under 2015/2016 har bidragit till ett ökat resande med kollektivtrafiken. 

 

Samtliga bussar i tätortstrafiken har lågentré vilket är positivt för tillgängligheten. Under sommaren 

2016 genomfördes en hållplatsinventering på tätortstrafikens hållplatser, denna visade på att brister 

finns gällande tillgängliga hållplatser. Vid upprustning/nybyggnationer av gator och vägar är 

tillgängliga hållplatser en stående punkt och något som prioriteras. Arbetet med att göra samtliga 

hållplatser tillgängliga är således inlett men det är ett arbete som kommer att pågå under en längre 

period. 

 

Piteå kommun är en av fem kommuner (tillsammans med Luleå, Boden, Kalix och Älvsbyn) som 

deltar i SARETS projektet. Projektet har för närvarande fokus på arbets- och studiependling med 

kollektivtrafik i och mellan de fem kommunerna. Även RKM, Trafikverket, Länsstyrelsen samt 

norrbottens läns landsting är involverade i projektet. 

 

Det pågår ett arbete med en översyn över Piteås kommuns kollektivtrafik. Framtida val av drivmedel, 

linjesträckningar, turtäthet mm ingår. Syftet är att stärka, utveckla och optimera kollektivtrafiken. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Piteå kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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        Foto: Charlotte Reinholdt 

Älvsbyn kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016  
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Kommunbeskrivning 

Älvsbyns kommun har en befolkning av ca 8300 invånare. Av dem pendlar 950 kommuninvånare till 

arbete i annan kommun samtidigt som 450 personer pendlar in till arbete inom kommunen. Fyrkanten 

är en viktig arbetsmarknad för Älvsbyns kommun. Det finns ett 50-procentigt stöd till pendling med 

buss för universitets-/högskolestudier medan stödet för arbetspendling har upphört.  

Älvsbyns kommun förväntas genomgå en samhällsomvandling med bakgrund till en planerad 

etablering av en koppargruva i Laver. Antalet arbetstillfällen kommer att öka markant och det finns 

förutsättningar för en befolkningsökning. Kommunen är väl förberedd med en ny översiktplan och tre 

nya bostadsområden inom tätorten. Ytterligare områden kommer att planeras under 2017. Det finns 

byggklara tomter tillgängliga i byar.  

Med en etablering av ny gruva i Laver bör trafiken Älvsbyn – Laver via Vistträsk förstärkas med tanke 

på de antal arbetstillfällen som en gruva i den storleken medför. Dessutom kommer behovet av 

persontransporter Älvsbyn – Luleå Airport att öka.  

Busstrafiken inom kommunen är annars främst anpassad till skolans behov. En viss helg och 

kvällstrafik bedrivs dessutom. 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.  

Det finns önskemål om evenemangbussar till större kultur- och idrottsevenemang inom fyrkanten 

eftersom det annars inte går att ta sig till dessa utan att ta bilen.  

Trafiken mellan Piteå och Jokkmokk via Älvsbyn bör finnas året om med minst en tur per dag.  

Målet är att resande med kollektivtrafik ska öka i såväl volym som kostnadseffektivitet. Trafikens 

emissioner (utsläpp) ska samtidigt minska.  

Ett nytt resecentrum planeras. Konceptet baseras på att flytta busstationen till den befintliga 

järnvägsstationen. Förhandlingar har genomförts under det gångna året med intressenter, inklusive 

Länstrafiken, allt enligt intentionerna i kommunens nya översiktplan.  

Det är viktigt med bra kommunikationer till flygplatser särskilt för de kommuner som saknar egen 

flygplats. Det finns många argument för kollektivtrafikens samhällsnytta. Kollektivtrafiken har en 

positiv påverkan på samhällsekonomin genom sin avgörande betydelse för människors möjlighet att ta 

sig till sina arbeten. Detta syns sällan i samhällsekonomiska kalkyler. Det är naturligtvis en stor brist 

när man ska räkna på lönsamheten för exempelvis ökad turtäthet eller en ny busslinje. En satsning på 

kollektivtrafiken är inte en kostnad, utan en investering. 

Kan människor bo var de vill och ändå ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter får vi ett mer 

dynamiskt samhälle där tillgång och efterfrågan på arbets- och utbildningsmarknaden kan matchas 

bättre. Bättre matchning leder till minskad arbetslöshet och högre ekonomisk tillväxt.  

 

Kollektivtrafiken ökar jämställdheten på arbets- och utbildningsmarknaderna. Fler kvinnor än 

män åker kollektivt till arbetet. En bättre utbyggd kollektivtrafik förbättrar tillgängligheten för både 

kvinnor och män till arbets- och utbildningsmarknaderna och skapar förutsättningar för ökad 

jämställdhet i samhället. 
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Kommunstyrelsen i Älvsbyn kommun beslutade i april 2014 att kommunen ska ta fram en fördjupning 

av översiktsplan för Älvsbyns Centrum. I samband med FÖP-et, ska kommunen arbeta med att ta fram 

en trafikstrategi också. Arbetet är på gång och har skett i egen regi. Vårt huvudmål med trafikstrategin 

är; Ett mer hållbart resande i Älvsbyns kommun, Norrbottens Pärla. Våra delmål kan även ses som 

kompenserande åtgärder: 

- Trafik- och bebyggelsestrukturer anpassade för ett effektivare och mindre resurskrävande samhälle. 

- Bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser som möjliggör kortare arbetsresor och ett effektivare 

utnyttjande av trafiksystemet. 

- Säkerhet 

- Bättre koppling mellan det regionala kollektivtrafiksystemet. 

- Ökad attraktivitet för miljövänliga transportmedel. 

- Ökad andel kollektivtrafikresenärer. 

- Minskad bilanvändning i och omkring tätorten. 

- Bevarad individuell rätt till mobilitet. 

- Begränsad möjlighet att parkera i centrumet. 

- Minskade utsläpp. 

- Förbättrad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.  

 

Kollektivtrafiken finns med på kommunens översiktsplan (Link: 

http://www2.alvsbyn.se/styrdoc/Styrdok.nsf/Formnytt.xsp?documentId=1447C2E2506F4389C1257A

F600372A21&action=openDocument ) 

 

Tågtrafiken till och från Umeå är också viktig för kommuninvånarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.alvsbyn.se/styrdoc/Styrdok.nsf/Formnytt.xsp?documentId=1447C2E2506F4389C1257AF600372A21&action=openDocument
http://www2.alvsbyn.se/styrdoc/Styrdok.nsf/Formnytt.xsp?documentId=1447C2E2506F4389C1257AF600372A21&action=openDocument
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Prioriterade hållplatser 

 

Älvsbyn kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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    Foto: Per Pettersson 

Överkalix kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016  
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Kommunbeskrivning 

2015 års statistik från SCB visar att 1 360 personer bor och arbetar i Överkalix kommun. Kommunen 

är till befolkningsmängd en av landets minsta kommuner, belägen mellan kust och fjäll.  Kommunens 

yta är dock stor, och pendlingen från byar till arbetstillfällena i centralorten är hög. Förutom 

pendlingen från byarna uppgår inpendlingen från andra kommuner till 183 personer och utpendlingen 

till 211 personer. Detta påvisar vikten av en bra kollektivtrafik som möjliggör kollektiva arbetsresor 

såväl inom kommunen som till andra kommuner i länet, och vad gäller Överkalix kommun främst med 

buss.  

 

Möjligheten till arbetspendling med buss inom kommunens gränser är den 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.  

 

Skolan kommer under 2018 tillsammans med Länstrafiken se över kommunens totala 

skolskjutsstruktur. Var finns eleverna? Hur ska vi ta dem till och från skolan? Hur ska skoldagen se 

ut? 

 

Även möjligheterna till kollektiv utpendling är begränsad. Från årsskiftet 2016/2017 kommer även 

pendling till Luleå vara möjligt då man åter inför 06.00 bussen från Överkalix till Luleå. Busspendling 

till Kalix är möjlig under skoltermin då bussen är framme i Kalix cirka klockan 08:00. Ungefär samma 

förhållanden råder vid returresor, då man med en normal arbetstid inte kan vara tillbaks i Överkalix 

före ca kl. 19:00. Detta medför till exempel problem för småbarnsföräldrar. Kollektiv arbetspendling 

till Pajala och Övertorneå är i dagsläget inte alls möjlig.  

 

Att möjliggöra arbetspendling till kusten, då främst Luleå och Kalix, bör främjas. Dessa orter är 

belägna inom ett godtagbart pendlingsavstånd och särskilt Luleå som är i en expansiv period varvid 

arbetskraft behövs. Även möjligheten till studier vid Luleå Tekniska Universitet bör uppmuntras med 

god kollektivtrafik. 
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Prioriterade hållplatser 

 

Överkalix kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Foto: Per Pettersson 

Övertorneå kommun 
- Kommunbeskrivning 

- Prioriterade hållplatser 

- In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Kommunbeskrivning 

Hur vill ni utveckla befintlig infrastruktur för kollektivtrafik (busstrafik, tågtrafik, 

skärgårdstrafik)?  

Fortsatt utveckling av viktiga pendlingsstråk inom kommunen samt viktigt med goda förbindelser till 

centralorten från byarna. Även viktigt med goda och enkla förbindelser till anslutningsbussarna mot 

städer.    

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till att stärka kommunens/regionens attraktivitet bland unga? 

Ger ungdomar möjligheten att nå fler målpunkter, även de utan bil, körkort och de som saknar 

möjlighet att gå eller cykla längre sträckor. Kollektivtrafiken bidrar till ökad självständighet och 

rörelsefrihet.  Det innebär också ökade möjligheter för fler att nå utbildningar, arbetstillfällen, 

fritidsaktiviteter m.m.  

  

Vilka pendlingsstråk bör prioriteras, inom kommun och till/från andra kommuner?  

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 – Överkalix bör prioriteras då många arbetspendlar mellan 

kommunerna samt flertalet gymnasieelever från Överkalix studerar vid Gränsälvsgymnasiet i 

Övertorneå.   

 

Vilka kollektivtrafiksatsningar planeras i er kommun? När ska dessa ske? Vem står för 

investeringen?  

Sedan 1 januari 2016 har Övertorneå kommun infört avgiftsfria bussar inom kommunens gränser 

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

Övertorneå kommun deltar även sedan 1 april 2016 i projektet med flygbilen vilket möjliggör ett  från 

Övertorneå till Luleå flygplats.  

 

Hur kan kollektivtrafik bidra till olika orters kompetensförsörjning?  

Kollektivtrafik möjliggör för fler att arbetspendla och möjligtvis känner individer som besitter en viss 

kompetens att en väl fungerande kollektivtrafik bidrar till möjligheten att söka sig utanför kommunens 

gränser.  

 

Vilken utveckling ser ni för efterfrågestyrd trafik? Exempelvis handelsturer till/från centralort.  

Föreligger ett fortsatt behov av den efterfrågestyrda linjen som finns idag (linje 991). Har även 

inkommit förfrågningar om möjligheter till ytterligare efterfrågestyrda turer.  

 

Hur planerar ni för kollektivtrafik? Finns det med i er översiktplan? Har ni egna trafikplaner 

eller trafikstrategier?  

 

Ja, kollektivtrafik och viktiga förbindelser inom kommunikation finns medtagen i kommunens 

översiktsplan som är antagen i maj 2014. 

I dagsläget framarbetar miljö- och byggnadsförvaltningen en ny trafikstrategi som beräknas 

färdigställas under 2017.  
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Hur kan tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras för funktionshindrade? Hur kan 

färdtjänsten utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt?  

Viktigt att hela reskedjan från information, biljettköp, gångmiljö, hållplatser och stationer, 

trafiksystem, fordon till bemötande är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Personer 

med tillsynes lika funktionsnedsättningar kan ha olika upplevelser och erfarenheter av resande i 

kollektivtrafiken. God personlig service är en grundläggande förutsättning för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna resa med kollektivtrafiken. Personlig service ger en trygghetskänsla 

och erbjuder stöd till resenären att genomföra sin resa.  
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Prioriterade hållplatser 

 

Övertorneå kommun, utpekade hållplatser som prioriteras att tillgänglighetsanpassas. 
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In- och utpendling kvinnor och män, år 2012-2016 
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Bilaga 4 - Linjeförteckning 
All kollektivtrafik i Norrbotten  

Allmän Trafikplikt 

 

 

Linjeförteckning av kollektivtrafiken i Norrbottens (alla linjer som finns stomlinjer (både buss och 

tåg), lokala linjer (buss och skärgårdstrafik), efterfrågestyrd trafik, etc. 
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Stomlinjer 

 
   LINJEFÖRTECKNING  2016-12-11 - 2017-12-09 

 

   STOMLINJER 
 Linjenr Sträckning Anmärkning 

10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå         

14 Piteå - Luleå    

15 Råneå - Sunderby sjukhus   

17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå   

18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby sjukhus   

20 Umeå - Luleå - Haparanda/Tornio Regional trafik 

21 Arvidsjaur - Älvsbyn - Boden - Luleå   

22 Arvidsjaur - Piteå   

24 Arvidsjaur - Malå Regional trafik 

25 Sorsele - Arvidsjaur Regional trafik 

26 Arjeplog - Arvidsjaur - Skellefteå Regional trafik 

28 Boden - Sunderbyn - Luleå måndag - fredag 

23 Boden - Sunderbyn - Luleå lördag - söndag 

29 Boden - Avan - Luleå   

30 Boden - Luleå             

31 Älvsbyn - Luleå   

32 Älvsbyn - Piteå   

36 Piteå - Älvsbyn - Jokkmokk   

42 Lansjärv - Överkalix   

43 Murjek - Jokkmokk    

44 Gällivare - Jokkmokk - Boden - Luleå   

45 Gällivare -Jokkmokk - Arvidsjaur - Sorsele - Östersund   Regional trafik 

46 Pajala - Gällivare via Tärendö   

47 Kvikkjokk - Jokkmokk   

50 Karesuando - Vittangi - Kiruna   

51 Kiruna - Vittangi - Pajala   

52 Kiruna - Svappavaara - Gällivare   

53 Kiruna - Pajala - Övertorneå - Haparanda   

54 Pajala - Övertorneå - Haparanda   

55 Pajala - Överkalix - Luleå   

61 Överkalix - Morjärv - Kalix   

63 Övertorneå - Kalix   

91 Kiruna flygplats/Busstation – Riksgränsen - Narvik Fjällinje/Regional trafik 

97 Boden - Sävast - Luleå   

98 Komfortbussen, Haparanda - Luleå - Umeå Regional trafik 

100 Haparanda/Tornio - Luleå - Piteå - Skellefteå - Umeå Regional trafik 
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Fjällinjer 
    

LINJEFÖRTECKNING 2016-12-11 - 2017-12-09 

  FJÄLLINJER 

Linjenr Sträckning 

91 Kiruna flygplats/Busstation -  Riksgränsen- Narvik 

92 Kiruna - Nikkaluokta 

93 Gällivare - Stora Sjöfallet - Ritsem 

94 Murjek - Jokkmokk - Kvikkjokk 
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Lokala linjer 

 

LINJEFÖRTECKNING 2017-06-19 -- 2018-06-17 

  LOKALA LINJER 

Linjenr Sträckning 

102 Adolfström - Laisvall 

103 Arjeplog - Slagnäs 

104 Arjeplog - Jäkkvik 

105 Arjeplog - Skogalid - Örnvik 

106 Arjeplog - Stensund - Varrasviken - Arjeplog 

108 Arjeplog -Innervik - Änganäs 

110 Arjeplog - Långviken 

111 Mellanström - Rebak 

113 Svartberget - Laisvik- Loholm 

131 Björklund - Hedberg - Arvidsjaur 

133 Moskosel - Auktsjaur - Arvidsjaur 

135 S Sandträsk - Glommerträsk - Abborrträsk - Arvidsjaur 

137 Gråträsk - Pjesker - Arvidsjaur 

138 Lauker - Arvidsjaur 

201 Pitsund - Höglandsnäs-Hortlax - Piteå 

202 Jävre - Hemmingsmark - Piteå 

204 Storsund - Koler - Lillpite - Piteå 

206 Rosvik - Norrfjärden - Piteå 

207 Stockbäcken - Roknäs - Sjulnäs - Piteå 

208 Lillpite - Sjulnäs - Svensbyn - Piteå 

209 Fällträsk - Långträsk - Sjulsmark - Piteå 

210 Holmträsk - Norrfjärden - Piteå 

212 Arnemark - Stridholm - Böle - Långnäs - Sjulnäs - Piteå 

213 Piteå - Vitsand - Sjulnäs - Lillpite 

220 Mörön - Antnäs - Luleå 

221 Klöverträsk - Alvik - Måttsund - Luleå - Storheden 

222 Mjöfjärden - Sundom - Börjelslandet 

223 Brändön - Örarna - Bensbyn - Luleå 

224 Smedsbyn - Börjelslandet - Persön - Råneå 

225 Ängesbyn - Persön - Råneå - Luleå 

226 Bjurå - Niemisel - N Orrbyn - Prästholm - Böle - Råneå 

227 S Niemiholm - S Orrbyn - S Prästholm - Råneå 

228 Avafors - Vitå - Jämtön - Råneå 

241 Älvsbyn - Brännberg - Boden 

242 Bredsel - Vidsel - Manjärv - Vistträsk - Älvsbyn 

260 Norriån - Valvträsk - Gunnarsbyn - Skogså - Boden 

261 Nedre Flåsjön - Skogså - Boden 
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Lokala linjer 

 

LINJEFÖRTECKNING 2017-06-19 -- 2018-06-17 

  LOKALA LINJER 

Linjenr Sträckning 

262 Gemträsk -Vibbyn - Boden 

265 Harads - S Bredåker - Boden 

266 Harads - N Bredåker - Boden 

301 Kalix - Nyborg - Storön - Ryssbält 

304 Kalix - Karlsborg - Båtskärsnäs  

305 Lantjärv - Kalix 

308 Vitvattnet - Kalix 

309 Sören - Påläng - Kalix 

320 Lappträsk - Karungi 

321 Haparanda - Nikkala - Kattilasaari - Långträsk 

322 Haparanda - Seskarö 

341 Överkalix - Kypasjärvi 

342 Överkalix - L Näverberg - Kölmjärv 

343  Vännäsberget - Svartbyn - Överkalix 

347 Lomträsk - Överkalix 

361 Svanstein - Rantajärvi 

362 Pello - Svanstein - Övertorneå - Hedenäset 

363 Kulmunki - Siekasjärvi - Övertorneå 

402 Ö Kuoka - Vuollerim 

405 Kåbdalis - Jokkmokk 

406 Jokkmokk - Purkijaur 

420 Gällivare - Niilivaara 

422 Nattavaara - Gällivare 

423 Ullatti - Hakkas 

424 Gällivare - Dokkas - Hakkas 

425 Nattavaara - Hakkas 

501 Kiruna - Jukkasjärvi - Paksuniemi 

502 Kurravaara - Kiruna 

503 Lainio - Vittangi 

506 Karesuando - Sudjavaara 

505 Kiruna - Rensjön 

521 Narken - Korpilombolo - Pajala 

524 Pajala-Aareavaara 

525 Junosuando - Anttis 
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Lokaltrafik 

  BODEN 

 Linjenr Sträckning 

1 Sävast - Medborgarplatsen - N Svartbyn 

2 S Svartbyn - Medborgarplatsen - Heden 

3 Sävastön - Medborgarplatsen - Buddbyn 

4 Vittjärv - Medborgarplatsen - Erikslund 

  GÄLLIVARE 

Linjenr Sträckning 

10 Gällivare - Vintervägen - Malmberget - Koskullskulle 

20 Koskullskulle - Malmberget - Vintervägen - Gällivare 

3 Malmberget - Gällivare - Aitik/Aitik - Gällivare - Malmberget 

  Gällivare - Tjautjasjaure 

  HAPARANDA 

Linjenr Ringlinjen 

Grön Centrala Haparanda- På Gränsen Rajalla 

Blå Centrala Haparanda- På Gränsen Rajalla 

  KALIX 

 
Linjenr Sträckning 

1 Kalix - Sjukhuset - Näsbyn - Kalix 

2 Kalix - Djuptjärn - Stenbäcken - Kalix 

3 Kalix - Innanbäcken 

4 Kvällstur Kalix - Näsbyn - Manhem - Djuptjärn - Innanbäcken -  

  Vallen - Nyborg - Kalix 

5 Kalix - Vånafjärden - Risön - Kalix 

6 Kalix - Nyborg - Kalix 

  KIRUNA 

Linjenr Sträckning 

Gul Lombolo - Centrum - Porfyren - Centrum - Lombolo 

Röd Tuollavaara - Centrum - Tuollavaara 

Blå Lombolo backe - LKAB - Lombolo backe 

Grön Tuollavaara - Lombolo - Porfyren - Centrum 
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Lokaltrafik 

  LULEÅ 

 Stomlinjer 

Linjenr Sträckning 

1 Centrum - Hertsön, Hertsön - Centrum - Sjukhuset 

1 Centrum - Sjukhuset, Sjukhuset - Centrum - Hertsön 

2 Centrum - Sjukhuset, Sjukhuset - Centrum - Björkskatan 

2 Centrum - Björkskatan, Björkgatan - Centrum - Sjukhuset 

3 Centrum - Björkskatan, Björkskatan - Centrum - Bergnäset 

3 Centrum - Begrnäset, Bergnäset-Centrum - Björkskatan 

4 Centrum - Luleå Airport, Luleå Airport - Aurorum 

4 Centrum - Aurorum, Aurorum - Centrum - Luleå Airport 

5 Centrum - Aurorum, Aurorum - Centrum - Hertsön 

5 Centrum - Hertsön, Hertsön - Centrum - Aurorum 

  LULEÅ 

 Lokallinjer 

Linjenr Sträckning 

6 Centrum - Porsön, Porsön - Centrum - Kronan 

6 Centrum - Kronan, Kronan - Centrum - Porsön 

7 Centrum - Svartöstan, Svartöstan - Centrum - Klintbacken - Porsön 

7 Centrum - Klintbacken - Porsön,  

  Porsön - Klintbacken - Centrum - Svartöstan 

7 Klintbacken - Centrum - Svartöstan 

8 Centrum - Karlsvik, Karlsvik - Centrum - Kronan 

8 Centrum - Kronan, Kronan - Centrum - Karlsvik 

9 Centrum - Kyrkbyn, Kyrkbyn - Centrum- Lerbäcken 

9 Centrum - Lerbäcken, Lerbäcken - Centrum - Kyrkbyn 

10 Centrum - Hertsön, Hertsön - Centrum - Storheden 

10 Centrum - Storheden, Storheden - Centrum - Hertsön 
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Lokaltrafik 

  LULEÅ 

 Direktlinjer 

Linjenr Sträckning 

11 Hertsön - Centrum - Sjukhuset, Centrum - Sjukhuset 

12 Björkskatan - Sjukhuset, Sjukhuset - Björkskatan 

14 Centrum - Rutvik, Rutvik - Centrum 

40 Björkskatan - Gymnasiebyn 

41 Hertsön - Universitetet - Aurorum 

42 Lövskär - Hertsön - Gymnasiebyn 

43 Sunderbyn - Gymnasiebyn 

44 Rutvik - Kyrkbyn - Gymnasiebyn 

45 Lerbäcken - Gymnasiebyn 

46 Rutvik - Porsön - Gymnasiebyn 

47 Kyrkbyn - Mjölkudden - Bergvikstorget 

50 Sunderbyn - SSAB 

51 Hertsön - SSAB 

104 Järnvägsstationen- Centrum - Luleå Airport 

  LULEÅ 

 Nattbussar 

Linjenr Sträckning 

401 Centrum - Hertsön 

402 Centrum - Björkskatan 

403 Centrum - Sunderbyn 

404 Porsön - Centrum - Bergnäset 
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Lokaltrafik 

  PITEÅ 

 Linjenr Sträckning 

1 Framnäs - Havsbadet 

11 Havsbadet - Framnäs 

2 Holmen - Sjukhuset 

22 Sjukhuset - Holmen 

3 Sjukhuset - Djupviken 

33 Sjukhuset- Djupviken 

4 Hortlax - Skuthamn 

44 Skuthamn - Hortlax 

5 Strömbacka - Pitholmsskolan 

9 Sjukhuset - Hammarvägen 

99 Hammarvägen - Sjukhuset  

  Citylinjen 
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Anropsstyrd trafik 

  

    2017-2018 

   Kommun Linjenr Sträckning Anmärkning 

ARJEPLOG  900 Adolfström-Laisvall-Arjeplog   

  903 Arjeplog-Slagnäs   

  910 

"Flygbilen" Arjeplog - Arvidsjaur 

Flygplats   

ARVIDSJAUR  913 Månsträsk-Arvidsjaur   

GÄLLIVARE  928 Kääntöjärvi-Nilivaara   

  929 Harrå-Gällivare   

  931 Killinge-Skaulo   

  932 Purnuvaara-Skaulo Shoppingtur 

  933 Purnuvaara-Ullatti Shoppingtur 

  934 Kääntöjärvi-Skaulo Shoppingtur 

  937 Gällivare-Ripats   

  938 Torrivaara-Gällivare   

JOKKMOKK  943 Karats - Jokkmokk   

KALIX 951 Pålänge-Ryssbält-Nyborg-Kalix   

  952 Kalix - Karlsborg - Båtskärsnäs   

  954 Morjärv - Kalix   

  955 Sören-Pålänge-Kalix   

KIRUNA 957 Riksgränsen-Rensjön   

  959 Saivomuotka-Karesuando   

LULEÅ  965 Sundom-Råneå   

  966 Tallberg - Vitå - Råneå   

  967 Bjurå - Niemisel - Råneå   

PAJALA 975 Korpilomobolo-Pajala   

  976 Muodoslompolo - Pajala   

  977 Pajala - Gällivare   

  978 Kangos - Pajala   

  979 Saittarova - Tärendö - Korpilombolo   

ÄLVSBYN 991 Granträsk-Älvsbyn   

  992 Storsund Älvsbyn   

  993 Bredsel - Vidsel - Vistträsk - Älvsbyn   

ÖVERKALIX 990 Lansjärv - Överkalix   

  994 Vallsjärv -Jockfall - Rödupp -Överkalix   

  995 Lomträsk-Överkalix   

  996 Mjöträsk-Överkalix   

ÖVERTORNEÅ 997 Vuomajärvi-Hedenäset-Övertorneå   
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Flygbil/Flygbuss/Tågtaxi 

 

   LINJEFÖRTECKNING 2017-06-19 -- 2018-06-17 

 

   Anropsstyrd trafik 

 Linjenr Sträckning   

552 Kiruna Flygplats-Kiruna Polisstation Flygbuss 

711 Haparanda-Seskarö-Luleå Airport Flygbil 

712 Jokkmokk-Vuollerim-Luleå Airport Flygbil 

713 Älvsbyn-Luleå Airport Flygbil 

714 Övertorneå-Hedenäset-Luleå Airport Flygbil 

910 Arjeplog-Arvidsjaur Flygbuss 

922 Arjeplog-Arvidsjaur-Jörn (Start våren 2018) Tågtaxi 

   

   EJ Anropsstyrd trafik 

 Linjenr Sträckning   

811 Arvidsjaur - Jörn Tågtaxi 
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Tågtrafik 

 

NORRTÅG TIDTABELL 2017-12-10 – 2018-12-08  

Tågnr Sträckning  

7103, 7107, 7115, 7123, 7127 Luleå – Boden - Umeå 

7100, 7104, 7116, 7120, 7124  Umeå – Boden - Luleå 

7150, 7152, 7154, 7162 Luleå – Boden - Kiruna 

7151, 7153, 7155, 7161, 7165 Kiruna - Boden - Luleå 
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Sjötrafik 

 

LULEÅ KOMMUN, SKÄRGÅRDSLINJER, TIDSPERIOD 2015, 2016, 2017,  

OPTIONSÅR 2018, 2019 

Sträckning Antal resenärer, påstigande 

 År 2015 År 2016 År 2017 

Symfoni, Södra hamn – Luleå Skärgård    

Stella Marina, Södra Hamn – Luleå Skärgård 

Totalt: 18 824 22 648 20 592 
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Bilaga 5 - Länstrafiken taxa 
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 BILJETTPRISER FÖR LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

Gäller från 2018-01-01 tills vidare

Priser i Kronor för vuxen, ungdom och skolungdom

KM 40- Periodk.

Förköp med Reskassa 10 % rabatt Ung- Skol- Ung- Skol- Ung- Skol- resor 30 dagar

Vuxen dom ungdomVuxen dom ungdomVuxen dom ungdomVuxen Vuxen

Avstånd Senior Senior Senior

Ko ntant Res kas s a Ko ntant Res kas s a Ko ntant Res kas s a

pris pris pris pris pris pris

0 - 10 27 24 20 18 14 12 51 38 26 243 182 122 432 324 216 648 594

11 - 20 43 39 32 29 22 19 82 61 41 387 290 194 688 516 344 1032 946

21 - 30 53 48 40 36 27 24 101 76 50 477 358 239 848 636 424 1272 1166

31 - 40 72 65 54 49 36 32 137 103 68 648 486 324 1152 864 576 1728 1584

41 - 50 85 77 64 57 43 38 162 121 81 765 574 383 1360 1020 680 2040 1870

51 - 60 100 90 75 68 50 45 190 143 95 900 675 450 1600 1200 800 2400 2200

61 - 70 114 103 86 77 57 51 217 162 108 1026 770 513 1824 1368 912 2736 2508 
1)

71 - 80 125 113 94 84 63 56 238 178 119 1125 844 563 2000 1500 1000 3000 2750 
2)

81 - 90 139 125 104 94 70 63 264 198 132 1251 938 626 2224 1668 1112 3336

91 - 100 154 139 116 104 77 69 293 219 146 1386 1040 693 2464 1848 1232 3696

101 - 110 167 150 125 113 84 75 317 238 159 1503 1127 752 2672 2004 1336 4008

111 - 120 179 161 134 121 90 81 340 255 170 1611 1208 806 2864 2148 1432 4296

121 - 130 192 173 144 130 96 86 365 274 182 1728 1296 864 3072 2304 1536 4608

131 - 140 206 185 155 139 103 93 391 294 196 1854 1391 927 3296 2472 1648 4944

141 - 150 218 196 164 147 109 98 414 311 207 1962 1472 981 3488 2616 1744 5232

151 - 160 231 208 173 156 116 104 439 329 219 2079 1559 1040 3696 2772 1848 5544

161 - 170 242 218 182 163 121 109 460 345 230 2178 1634 1089 3872 2904 1936 5808

171 - 180 255 230 191 172 128 115 485 363 242 2295 1721 1148 4080 3060 2040 6120

181 - 190 266 239 200 180 133 120 505 379 253 2394 1796 1197 4256 3192 2128 6384

191 - 200 279 251 209 188 140 126 530 398 265 2511 1883 1256 4464 3348 2232 6696

201 - 210 291 262 218 196 146 131 553 415 276 2619 1964 1310 4656 3492 2328 6984

211 - 220 302 272 227 204 151 136 574 430 287 2718 2039 1359 4832 3624 2416 7248

221 - 230 311 280 233 210 156 140 591 443 295 2799 2099 1400 4976 3732 2488 7464

231 - 240 324 292 243 219 162 146 616 462 308 2916 2187 1458 5184 3888 2592 7776

241 - 250 335 302 251 226 168 151 637 477 318 3015 2261 1508 5360 4020 2680 8040

251 - 260 343 309 257 232 172 154 652 489 326 3087 2315 1544 5488 4116 2744 8232

261 - 270 353 318 265 238 177 159 671 503 335 3177 2383 1589 5648 4236 2824 8472

271 - 280 362 326 272 244 181 163 688 516 344 3258 2444 1629 5792 4344 2896 8688

281 - 290 371 334 278 250 186 167 705 529 352 3339 2504 1670 5936 4452 2968 8904

291 - 300 380 342 285 257 190 171 722 542 361 3420 2565 1710 6080 4560 3040 9120

301 - 310 388 349 291 262 194 175 737 553 369 3492 2619 1746 6208 4656 3104 9312

311 - 320 396 356 297 267 198 178 752 564 376 3564 2673 1782 6336 4752 3168 9504

321 - 330 403 363 302 272 202 181 766 574 383 3627 2720 1814 6448 4836 3224 9672

331 - 340 413 372 310 279 207 186 785 589 392 3717 2788 1859 6608 4956 3304 9912

341 - 350 419 377 314 283 210 189 796 597 398 3771 2828 1886 6704 5028 3352 10056

351 - 360 425 383 319 287 213 191 808 606 404 3825 2869 1913 6800 5100 3400 10200

361 - 370 433 390 325 292 217 195 823 617 411 3897 2923 1949 6928 5196 3464 10392

371 - 380 444 400 333 300 222 200 844 633 422 3996 2997 1998 7104 5328 3552 10656

381 - 390 450 405 338 304 225 203 855 641 428 4050 3038 2025 7200 5400 3600 10800

391 - 400 459 413 344 310 230 207 872 654 436 4131 3098 2066 7344 5508 3672 11016

401 - 466 419 350 315 233 210 885 664 443 4194 3146 2097 7456 5592 3728 11184

Enkelbiljett Tur-retur 10-resor 20-resor

1) 
Länskort gäller på Länstrafikens hela linjenät.

 2)
Länskort gäller på Länstrafikens hela länjenät samt all tätortstrafik i länet i 30 dagar

Vuxen Ungdom/ Skolungdom

Senior
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Bilaga 6 - Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
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Egenavgift Riksfärdtjänst 

 

Egenavgift Riksfärdtjänst 

 

Vägavstånd (km) Egenavgift (kr) 

     0--  100          105 

 101--  125          130 

 126--  150          165 

 151--  175          195 

 176--  200         220 

 201--  225          255 

 226--  250              275 

 251--  275          300 

 276--  300          320 

 301--  350          370 

 351--  400          420 

 401--  450          455 

 451--  500          480 

 501--  600          535 

 601--  750          600 

 751-- 1 000          655 

1 001--1 250          680 

1 251--1 500          700 

1 501 och längre 755 

   

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort 

eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift. 

Förordning (1996:1094). 
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Egenavgift för färdtjänst RKM 

 

GÄLLER FROM 2018-01-01 
 

   

Avstånds  Biljettpris (kr) 

Egenavgift
1) 

(kr) 

Rabatterade resor 

färdtjänst
2) 

(kr) 

intervall (km) Länstrafiken Färdtjänst 40 resor Per resa  

0-10 27 47 1128 28 

11-20 43 75 1800 45 

21-30 53 93 2232 56 

31-40 72 126 3024 76 

41-50 85 149 3576 89 

51-60 100 175 4200 105 

61-70 114 200 4800 120 

71-80 125 219 5256 131 

81-90 139 243 5832 146 

91-100 154 270 6480 162 

101-110 167 292 7008 175 

111-120 179 313 7512 188 

121-130 192 336 8064 202 

131-140 206 361 8664 217 

141-150 218 382 9168 229 

151-160 231 404 9696 242 

161-170 242 424 10176 254 

171-180 255 446 10704 268 

181-190 266 466 11184 280 

191-200 279 488 11712 293 

201-210 291 509 12216 305 

211-220 302 529 12696 317 

221-230 311 544 13056 326 

231-240 324 567 13608 340 

241-250 335 586 14064 352 

251-260 343 600 14400 360 

261-270 353 618 14832 371 

271-280 362 634 15216 380 

281-290 371 649 15576 389 

291-300 380 665 15960 399 

301-310 388 679 16296 407 

311-320 396 693 16632 416 

321-330 403 705 16920 423 

331-340 413 723 17352 434 

341-350 419 733 17592 440 

351-360 425 744 17856 446 

361-370 433 758 18192 455 

371-380 444 777 18648 466 

381-390 450 788 18912 473 

391-400 459 803 19272 482 

401- 466 816 19584 490 
1)

Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
  2)

40 % rabatt på 40 resor efter särskild prövning 
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Egenavgift för färdtjänst Kiruna 

 
 

 

GÄLLER FROM 2015-07-01 

   

    
Avstånd Biljettpris (kr) Egenavgift 

1)
(kr) Egenavgift

 2)
(kr) 

Rabatterade resor 

färdtjänst Kiruna
 3)

(kr) 

Intervall (km) Länstrafiken 
Färdtjänst 

RKM 

Färdtjänst 

Kiruna 
40 resor Per resa 

0-10 24 42 25 600 15 

11-20 40 70 45 1080 27 

21-30 50 88 55 1320 33 

31-40 66 116 75 1800 45 

41-50 79 138 90 2160 54 

51-60 94 165 105 2520 63 

61-70 105 184 120 2880 72 

71-80 116 203 130 3120 78 

81-90 130 228 145 3480 87 

91-100 142 249 160 3840 96 

101-110 155 271 175 4200 105 

111-120 167 292 185 4440 111 

121-130 178 312 200 4800 120 

131-140 191 334 215 5160 129 

141-150 203 355 225 5400 135 

151-160 215 376 240 5760 144 

161-170 224 392 250 6000 150 

171-180 237 415 265 6360 159 

181-190 248 434 280 6720 168 

191-200 259 453 290 6960 174 

1) 
Länstrafikens enkelbiljettpris +75%      

2)
 RKM:s egenavgift subventionerad med 2x20%      

3) 
40% rabatt på 40resor efter särskild prövning 

Forts. 
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Egenavgift för färdtjänst Kiruna 

 
 

 

GÄLLER FROM 2015-07-01 

    

Avstånd Biljettpris (kr) Egenavgift 
1)

(kr) Egenavgift
 2)

(kr) 
Rabatterade resor 

färdtjänst Kiruna
 3)

(kr) 

intervall (km) Länstrafiken 
Färdtjänst 

RKM 

Färdtjänst 

Kiruna 
40 resor Per resa 

201-210 270 473 300 7200 180 

211-220 281 492 315 7560 189 

221-230 289 506 325 7800 195 

231-240 300 525 335 8040 201 

241-250 311 544 350 8400 210 

251-260 319 558 355 8520 213 

261-270 328 574 365 8760 219 

271-280 336 588 375 9000 225 

281-290 344 602 385 9240 231 

291-300 353 618 395 9480 237 

301-310 361 632 405 9720 243 

311-320 368 644 410 9840 246 

321-330 374 655 420 10080 252 

331-340 383 670 430 10320 258 

341-350 389 681 435 10440 261 

351-360 395 691 440 10560 264 

361-370 402 704 450 10800 270 

371-380 412 721 460 11040 276 

381-390 418 732 470 11280 282 

391-400 426 746 475 11400 285 

401- 433 758 485 11640 291 
1) 

Länstrafikens enkelbiljettpris +75%      
2)

 RKM:s egenavgift subventionerad med 2x20%      
3) 

40% rabatt på 40resor efter särskild prövning 
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Bilaga 7 - Tidsatta mål – Handlingsplan 
Bilaga 7.1 – Miljö 

Bilaga 7.2 – Resenären 

Bilaga 7.3 – Tillgänglighet 

Bilaga 7.4 – Ekonomi 

 

 

 

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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Bilaga 7.1 Miljö 

 

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 

 

År 2030 ska 100 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med fossilfri 

energi. Eller nettoutsläppen av koldioxid vara högst åtta gram per personkilometer. 

 
 

Tabell. Referensår 2015, år 2030 ska 100 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med 

fossilfri energi.  
År Mål Läns-

trafiken  

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) Norrtåg Skärgårds-

trafik 

Totalt 

fossilfritt 

(%) 
   Boden Gälli-

vare 

Hapa-

randa 

Kalix Kiruna Luleå Piteå    

2015 (% 

fossilfri) 

 4,2 %      30,6 %     

2020             

2025             

2030 90 %           100 % 

 
 

Tabell. Nettoutsläppen av koldioxid (år 2030 högst åtta gram per personkilometer). 

År Mål 
(g/person

km) 

Läns-

trafiken 

CO2 

(g/person

km) 

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) 

CO2 (g/personkm) 

Norrtåg 

CO2 

(g/person 

km)  

Skärgårds-

trafik CO2 

(g/person 

km) 

Totalt CO2 

(g/person 

km) 

   Boden Gälli-

vare 

Hapa-

randa 

Kalix Kiruna Luleå Piteå    

2015    84,20      73,54     

2016              

2017              

2020             

2025             

2030 >8           < 8 
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Tabellen visar det totala utsläppet av CO2 (kg) för de olika trafikslagen. (FRIDA) 

År Länstrafiken i 

Norrbotten  

(CO2 (kg)) 

Luleå lokaltrafik 

(LLT) (CO2 (kg)) 

Norrtåg 

(CO2 (kg)) 

Skärgårdstrafiken 

(CO2 (kg)) 

Totalt (CO2 (kg)) 

2007      

2015 8 978 653 2 262 000    

2016      

2017      

2018      

2020      

2025      

2030      

 

 

 

Öka förutsättningen för cykel och elcykel i länet i kombination med kollektivtrafiken 

 

Tabell. Kommuner med tätortstrafik, antal tillgängliga cykelparkeringar kopplat till 

kollektivtrafiken.  

 

Tabell. Kommuner utan tätortstrafik, antal tillgängliga cykelparkeringar kopplat till 

kollektivtrafiken.  

 

  

År Mål Boden Gällivare Kalix Kiruna Haparanda Luleå Piteå 

2018         

2019         

2020         

2025         

2030         

År Mål Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Pajala Älvsbyn Överkalix Övertorneå 

2018         

2019         

2020         

2025         

2030         
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Bilaga 7.2 Resenären 

 

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 mellan kommunhuvudorter och arbeta mellan kl 

07.00 – 18.00 på varje kommunhuvudort 
 År 2030 ska kollektivtrafikresenärer i länet vara jämställt, ska samtliga kön nyttja 

kollektivtrafiken i samma omfattning för att tillgodose resebehovet vid arbetspendling 

 
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, VTI och SKL 

 RKMs Årsredovisningen 

 

 

 

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. 

 

Tabell. Resande med kollektivtrafiken, antal påstigande per år. Referensår 2015. Mål 2025 ökning med 

10-15% jämfört med 2015 och år 2030 ökning med 25-30% jämfört med 2015. 

År Läns-

trafiken  

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) Norrtåg Skärgårds

trafik 
  Boden Gällivare Haparanda Kalix Kiruna Luleå Piteå   

2015 2280685 406905 344488 20959 76665 402506 4757368 351342   

2020           

2025           

2030           

Summa           
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År 2025 respektive år 2030 ska resandets marknadsandel ha ökat med 0,5 % årligen jämfört 

med år 2015.  
 

Tabell. Marknadsandel, referensår 2015. Då endast Länstrafiken och Luleå lokaltrafik är med i 

kollektivtrafikbarrometern redovisas endast deras marknadsandel.  

År Länstrafiken 

i Norrbotten 

(%) 

Luleå 

Lokaltrafik 

(LLT) (%) 

Övrig 

Lokal-

trafik  

Norrtåg Skärgårds- 

trafik 

Total 

marknads-

andel (%) 

År 2015 5,53 19,3    12,42 

År 2020 (+2,5 %)       

År 2025 (+5,0 %)       

År 2030 (+7,5 %)       

 

 

 

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

tycka att kollektivtrafiken är attraktiv i Norrbotten.  

 
Tabell. Nöjdhet med resan Allmänhet (A) / Kund (K) som reser med kollektivtrafiken,  

referensår är 2017. Allmänhet är de som reser sällan eller aldrig. Kund är de som reser regelbundet.  

År Mål Länstrafiken 

i Norrbotten 

Luleå 

Lokaltrafi

k (LLT) 

Norrtåg Färdtjänst Övriga 

 A K A K A K A K A K A K 

2016 >80% >80%           

2017             

2020 >67% >57%           

2025 >67% >57%           

2030 >67% >57%           

 

 

 

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

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

snitt per fordon) 
 
Tabell. Referensår 2015, år 2025 ska beläggning vara minst 15 % och 2030 minst 20 % i Norrbotten (det 

antal personer som reser per snitt per fordon)  
År Mål Läns-

trafiken  

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) Norrtåg Skärgårds-

trafik 

Total 

beläggnings- 

grad 
   Boden Gälli-

vare 

Hapa-

randa 

Kalix Kiruna Luleå Piteå    

2015  7,875 3,414 4,331 1,258 1,775 6,008 7,449 3,194   7,296 

2020             

2025 >15%            

2030 >20%            
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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. 
 
Tabell. Arbets-/studiependling inom och till de starka/större stråken i länet. Vardagar. 

Kommun-

huvudort 

Från Luleå med 

ankomsttid (till 

kommun nedan) 

före kl 10.00 (år 

2017) 

Från 

kommunen kl 

16.00-18.00 - 

till Luleå (år 

2017)  

Från Luleå 

med 

ankomsttid (till 

kommun 

nedan) före kl 

10.00 (år 2025) 

Från 

kommunen kl 

16.00-18.00 

till Luleå (år 

2025) 

Från Luleå 

med 

ankomsttid (till 

kommun 

nedan) före kl 

07.00 (år 2030) 

Från 

kommunen kl 

16.00-18.00 

till Luleå (år 

2030) 

Arvidsjaur Nej Ja, 17.00     

Arjeplog Nej Nej     

Boden Ja (07.00) Ja     

Gällivare Ja Ja (16.00)     

Haparanda Ja (05.15) Ja (16.10, 

17.30) 

    

Jokkmokk Nej Ja (17.10)     

Kalix Ja (05.05, 

06.25,08.20) 

Ja (16.20, 

17.15) 

    

Kiruna Ja Ja     

Luleå       

Pajala Nej Ja (16.15)     

Piteå Ja Ja     

Älvsbyn Ja Ja     

Överkalix Ja (08.00) Ja (18.00)     

Övertorneå Nej Ja (17.15)     

       

Totalt       

 

 

År 2030 ska kollektivtrafik trafikens resenärer i länet vara jämställt, ska samtliga kön nyttja 

kollektivtrafiken i samma omfattning.  

 
Tabell. Totala antalet kvinnor som pendlar (oberoende av trafikslag). 16 år och äldre förvärvsarbetande. SCB.  

Kommun-

huvudort 

Inpendling till kommunen 

Kvinna 

Utpendling från kommunen. 

Kvinna 

Pendling inom kommunen (bor 

och arbetar i kommunen) Kvinna 

År 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Arvidsjaur 168    123    1315    

Arjeplog 96    58    603    

Boden 769    1902    4530    

Gällivare 314    255    4151    

Haparanda 158    205    1660    

Jokkmokk 117    134    1066    

Kalix 301    420    3055    

Kiruna 455    204    5498    

Luleå 3503    1598    16684    

Pajala 73    147    1104    

Piteå 559    1444    8253    

Älvsbyn 212    251    1496    

Överkalix 65    65    650    

Övertorneå 92    117    789    

             

Totalt i 

länet 

6 882    6 923    50 854    
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Tabell. Totala antalet män som pendlar (oberoende av trafikslag). 16 år och äldre förvärvsarbetande. 

SCB. 

Kommun-

huvudort 

Inpendling till kommunen 

Män 

Utpendling från kommunen 

Män 

Pendling inom kommunen (bor 

och arbetar i kommunen)  

Män 

År 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

             

Arvidsjaur 294    396    1292    

Arjeplog 261    133    664    

Boden 1254    2441    4809    

Gällivare 813    348    4834    

Haparanda 226    405    1501    

Jokkmokk 150    293    1086    

Kalix 439    858    3236    

Kiruna 1096    246    6532    

Luleå 5388    2457    17663    

Pajala 152    351    1175    

Piteå 1078    2423    8481    

Älvsbyn 338    716    1364    

Överkalix 118    146    710    

Övertorneå 127    292    838    

             

Totalt i 

länet 

11 734    11 505    54 185    
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Bilaga 7.3 Tillgänglighet 

 

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 

 

För samtliga mål ska andelen vara uppfylld till 25 % år 2020, 50 % år 2025 och 100 % år 2030.  

 

 

Andelen tillgänglighetsanpassade fordon 

 
Tabell. Andelen tillgänglighetsanpassade (Utrop, Låggolv/Ramp/Lyft, Rullstolsplats) fordon 

(buss/tåg/skärgårdstrafik), med utgångsår 2015. Totalt antal fordon i Norrbotten under 2017.  

Andelen fullt 

tillgängliga fordon  

År 2015 (antal 

fordon) 

År 2017 (antal 

fordon) 

År 2020 

(25%) 

År 2025 

(50%) 

År 2030 

(100%) 

Tåg, Norrtåg  3 1 st 2 st 4 st 

Buss, totalt 66 131 144 st 156 st 311 st 

Buss, Stomlinjer 0 64    

Buss, Tätortstrafik      

     varav Boden  0    

     varav Gällivare  0    

     varan Haparanda  0    

     vara Kalix  0    

     varav Kiruna  0    

     varav Piteå  0    

     varav Luleå 66 67    

Sjöfart      

Totalt:      

 

 

Tabell. Andelen tillgänglighetsanpassade (Utrop, Låggolv/Ramp/Lyft, Rullstolsplats) fordon 

(buss/tåg/skärgårdstrafik),  med utgångsår 2015. Totalt antal fordon i Norrbotten under 2017.  

År Mål Länstrafiken 

i Norrbotten 

Lokaltrafiken (Tätortstrafik) Norrtåg Skärgårds-

trafik 

   Boden Gällivare Haparanda Kalix Kiruna Luleå 

(LLT) 

Piteå   

2015        93%    

2016  2% 0% 0% 0% 0% 0% 92%    

2017  33% 0% 0% 0% 0% 0%     

2020 25%           

2025 50%           

2030 100%           
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Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser/bytespunkter/stationer 

 

Tabell. Andelen hållplatser/bytespunkter/stationer som är tillgänglighetsanpassade år 2020, 2025, 2030. 

Hållplats / 

Bytespunkt / 

Stationer 

Mål År 2017  År 2020  

(25%) 

År 2025  

(50%) 

År 2030  

(100%) 

 År 

2020 

År 

2025 

År 

2030 

    

Arjeplog 2 5 9     

Arvidsjaur 2 5 10     

Boden  4 8 15     

Gällivare 3 6 11     

Haparanda 2 4 8     

Jokkmokk 1 3 6     

Kalix 3 6 11     

Kiruna 3 7 14     

Luleå 5 9 18     

Pajala 1 3 6     

Piteå 4 8 15     

Älvsbyn 2 4 7     

Överkalix 1 2 4     

Övertorneå 2 5 9     

        

Totalt (antal) 35 st 75 st 153 st     

 

 

 

Tabell. Pendlarparkering (bil, cykel) som är viktiga att tillgänglighetsanpassa år 2020, 2025, 2030 

Hållplats/ 

Bytespunkt 

Tillgänglighets-

anpassad År 2017 

Tillgänglighets-

anpassad År 2020 

Tillgänglighets-

anpassad År 2025 

Tillgänglighets-

anpassad År 2030 

Rosvik     

Antnäs     

Ersnäs     

Smedsbyn     

Gällivare     

Seskarö     

Anttis     

Åkroken     

Persön     

Norrfjärden, 

OK/Q8 
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Ökad samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik 
 

 

 

Färdtjänst (ej Riksfärdtjänst) 

 
Tabell. Antal taxiresor med färdtjänst i Norrbotten under 2016. 

Färdmedel Antal resor 

(stycken)  

Andelen av dessa 

som ska 

överföras till 

buss/tåg under 

2018 (%) 

Ökning av antalet 

buss-/ tågresenärer 

(%) 

Mål  

Andelen 

färdtjänstresenärer som 

överflyttas från flyg/taxi 

till buss och tåg i 

Norrbotten, basår 2016 

 År 2016  År 2018 År 

2020 

År 

2025 

År 

2030 

Taxi 167 442
1)

 0,5 % 837 2 % 5 % 10 % 

1) Avser samtliga kommuner förutom Boden och Piteå. 
 

 

Sjukresor 
 

Tabell. Antalet sjukresenärer sträckan Norrbotten till Umeå östra (NUS) som överflyttas från flyg, egen 

bil, buss till tåg.  

Färdmedel Antal 

resor 

(stycken)  

Andelen av 

dessa som ska 

överföras år 

2016 till tåg 

under 2018 

(%) 

Totalt antal 

nya 

tågresor 

från resp. 

färdmedel 

(stycken) 

Ökning av 

andelen 

tågresenärer 

(%) 

Mål  

Andelen sjukresenärer 

som överflyttas från 

buss/flyg/taxi till buss/tåg i 

Norrbotten 

 År 2016  År 2018 År 2018 År 

2020 

År 

2025 

År 

2030 

Flyg* 1 036 70 % 725    90% 

Taxi 1 099 20 % 220    75% 

Buss** 7 246 10 % 724    20% 

Egen bil 5 825 30-40% 2200    75% 

Tåg* 1 005  1005    0% 

Totalt: 16 211  4874 En ökning med 

23 % 
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Tabell. Resor till/från sjukhus, sträckan Kiruna – Sunderby sjukhus 

Färdmedel Antal 

resor 

År 

2016 

Andelen av 

dessa som ska 

överföras till 

tåg under År 

2018 (%) 

Totalt antal 

nya tågresor 

från resp. 

färdmedel 

(stycken) 

Ökning av 

antalet 

tågresenärer 

Mål  

Andelen sjukresenärer som 

överflyttas från buss/flyg/taxi 

till buss/tåg i Norrbotten 

Taxi 348 20% 70  År 2020 År 2025 År 2030 

Buss 99 10% 10     

Egen bil 3033 30-40% 1060     

Tåg 3654  3654     

Totalt: 7134  4794 En ökning 

med 16 % 

   

 

 

Tabell. Resor till/från sjukhus sträckan Gällivare – Sunderby sjukhus 

Färdmedel Antal 

resor 

År 

2016 

Andelen av 

dessa som ska 

överföras till 

tåg under År 

2018 (%) 

Totalt antal 

nya tågresor 

från resp. 

färdmedel 

(stycken) 

Ökning av 

antalet 

tågresenärer 

Mål  

Andelen sjukresenärer som 

överflyttas från buss/flyg/taxi till 

buss/tåg i Norrbotten 

Taxi 549 20 % 110  År 2020 År 2025 År 2030 

Buss 132 10 % 13     

Egen bil 3373 30-40 % 1180     

Tåg 2069  2069     

Totalt: 6123  3372 En ökning 

med 18% 

   

 

 

Tabell. Resor till/från sjukhus, sträckan Gällivare – Kiruna  

Färdmedel Antal 

resor 

2016 

Andelen av 

dessa som ska 

överföras till 

tåg under 2018 

Totalt antal 

nya tågresor 

från resp. 

färdmedel 

(stycken) 

Ökning av 

antalet 

tågresenärer  

Mål  

Andelen sjukresenärer som 

överflyttas från buss/flyg/taxi 

till buss/tåg i Norrbotten 

Taxi 11718 20 % 5859  År 2020 År 2025 År 2030 

Buss 2933 10 % 293     

Egen bil 2072 30-40 % 725     

Tåg 606  606     

Totalt: 17329  7483 En ökning 

med 40 % 
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Bilaga 7.4 Ekonomi 

 

 

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 

 

 

Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet. Kostnadstäcknings-

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

Tabell Kostnadstäckningsgrad, totalt i Norrbotten.  

 
 

Intäktsutveckling  

 

Tabell. Intäktsutveckling i Norrbotten. 

 

  

År Mål

(%) 

Skär

gårds

trafik 

(%) 

Länstrafiken 

i Norrbotten 

(%) 

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) (%) 

    Boden Gällivare Kalix Kiruna Hapar

anda 

Luleå Piteå 

2015   52,35 15,5 42,0 8,8 6,9 4,1 44,4 34,0 

2020           

2025           

2030 >50          

År Mål Skär

gårds

trafik 

Länstrafiken 

i Norrbotten 

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) 

    Boden Gällivare Kalix Kiruna Hapar

anda 

Luleå Piteå 

2015   134290 2119 2720 324 2662 49 5578

4 

4820 

2020           

2025           

2030           
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Nettokostnad per personkilometer  
 
Tabell. Nettokostnad per personkilometer. 

 

 

Nettokostnad per invånare 

 

Tabell. Nettokostnad för kollektivtrafik per invånare, Sverige i jämförelse med Region Norrbotten.  

Nettokostnad kollektivtrafik, kr/inv Mål 2015 2020 2025 2030 

Region Gotland  787    

Region Halland  1084    

Region Norrbotten  1122    

Västerbottens läns landsting  1251    

Region Gävleborg  1362    

Landstinget Västmanland  1462    

Region Örebro län  1470    

Landstinget Västernorrland  1498    

Region Jämtland Härjedalen  1582    

Region Jönköpings län  1609    

Region Skåne  1674    

Riket  1718    

Landstinget Dalarna  1721    

Landstinget Blekinge  1747    

Landstinget i Kalmar län  1818    

Landstinget i Värmland  1887    

Region Östergötland  1970    

Landstinget i Uppsala län  2482    

Västra Götalandsregionen  2771    

Stockholms läns landsting  3585    

 

 

 

 

År Mål Norrtåg Skär

gårds

trafik 

Länstrafiken 

i Norrbotten 

Lokaltrafiken (Tätortstrafiken) 

     Boden Gällivare Kalix Kiruna Hapar

anda 

Luleå Piteå 

2015    1,46 5.69 5,08 14,62 7,17 19.12 3,26 8,46 

2020            

2025            

2030            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


