
Nordisk samverkan  
tågtrafik i Sverige-Finland



Samverkan över gränsen 
Sverige och Finland har sedan länge starka vänskapsband, och det finns en gammal 
tradition av rörlighet mellan länderna. Bottenviksbågen är också definierad som ett 
strategiskt område av EU. Statistik visar hur viktiga våra länder är för varandra.  
Men även om samarbetet mellan länderna har varit väl utvecklat under ett långt tag 
finns det utrymme för att integrera gränsregionen ytterligare ur ett regionalt,  
men även ur ett nationellt perspektiv.

En järnväg för gods- och persontågstrafik mellan våra länder är ett viktigt steg för 
regionens utveckling, men även för att sammanlänka de tre länderna Finland, Sverige 
och Norge. Investeringar i ett utökat och förbättrat järnvägsnät leder till att framtida 
klimatsmarta transporter för våra industrier kan säkras, och på så sätt bidra till en  
grön omställning. En samordnad gränsöverskridande persontågstrafik mellan länderna 
bidrar till en ökad rörlighet. Det leder i sin tur leder till en stark region genom bl a en 
breddad arbets-, besöks- och handelsmarknad.
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Enligt statistik över Sveriges 
import och export framgår 
att Finland är det femte 
största exportlandet samt 
Sveriges sjätte största 
importland. 
Källa: SCB (okt 2020)

Den svensk-finska land- 
gränsen är nära nog lika  
trafikerad som Öresunds-
bron. Under hela 2019 pas-
serade 6,7 miljoner fordon 
gränsen Sverige – Finland i 
båda riktningarna, där den 
lätta trafiken stod för  
ungefär 96 procent av  
alla passerande fordon.
Källa: Trafikanalys

1  000 personer arbets- 
pendlar mellan svenska  
och finska gränsnära  
kommuner varje år.
Källa: Statistikmyndigheten 
SCB (dec 2020)

Under 2019 passerade  
drygt 5 miljoner fordon* 
gränsen Haparanda/Torneå. 
Och totala antalet gräns- 
passeringari form av  
resor och besökare är  
omkring 14 miljoner.
Källa: Finska Väylä,  
Trafikledsverket 

*Gränspasseringar fordon år 2019 
Haparanda/Torneå 

Riktning
Lastbilar 
Bussar

Person- och 
paketbilar Totalt

Till Finland 98 536 2 410 913 2 509 449

Till Sverige 92 065 2 409 666 2 501 731

Totalt 190 601 4 820 579 5 011 180
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Under år 2019 hade  
Norrbottens län ca  
1 900 000 gästnätter,  
varav antalet besökare från 
Finland var på fjärde plats.  
Källa: SCB

Några intressanta  
investeringar på den  
svenska sidan:

H2 Green Steel investerar 
25 miljarder kronor för att 
bygga upp en produktions-
anläggning för fossilfritt stål i 
Svartbyn, Boden.

LKAB, SSAB och Vattenfall 
bygger en världsunik  
pilotanläggning för fossilfritt 
stål, Hybrit. Målet är att ha 
en helt fossilfri process för 
ståltillverkning 2035. 

SunPine i Piteå är världs- 
ledande i framställningen  
av andra generationens  
förnyelsebara drivmedel. 
Råvaran är en biprodukt  
från pappers- och massa- 
tillverkning. Nu investerar  
man 250 miljoner kronor  
i en ny anläggning för att  
öka kapaciteten av tall- 
diesel med 50 procent.

Luleå hamn är Sveriges  
femte största hamn,  
främst genom hanteringen  
av råvaror för gruv- och  
stålindustrin. Genom Sveriges 
största muddringsprojekt  
Malmporten, en investering på 
cirka 3 miljarder kronor, kom-
mer fartygslasterna från Luleå 
att kunna fördubblas. Det är 
också positivt för miljön, då 
utsläppen halveras tack vare 
större laster.

Cirka

500 000 
invånare

6
sjukhus

3
universitet

Enkla transportmöjligheter bidrar  
till en starkare tillväxt i hela regionen
I området kring kustzonen mellan Luleå och Uleåborg samt Rovaniemi bor cirka  
500 000 invånare. Inom området finns tre universitet med totalt ca 35 000 studenter och 
drygt 5 000 anställda. I nära anslutning finns även Umeå universitet. Vid universiteten 
bedrivs framgångsrik internationell forskning inom ett flertal forsknings- och innova-
tionsämnen. Yrkeshögskolor finns i Kemi/Torneå och Uleåborg och det är vanligt med 
pendling mellan orterna för att nå de olika utbildningarna.

I Uleåborg finns ett universitetssjukhus och i Sunderbyn, strax utanför Luleå, finns ett 
större länssjukhus. Dessutom finns större sjukhus i Kemi, Rovaniemi, Kalix och Piteå. 
Orterna är viktiga målpunkter för sjukresor och arbetsresor.

Universiteteten och sjukhusen är viktiga kompetenscentren för att utveckla regionen 
genom sin forskning samt den kompetensförsörjning som man bidrar till. Kustzonen 
mellan Luleå och Uleåborg är att betrakta som en mycket stark utvecklingsregion.  
Enkla transportmöjligheter mellan orterna gynnar samverkan och rörligheten mellan 
dessa, och bidrar till en ännu starkare tillväxt i regionen.

 



Vad har hänt och händer i Sverige? 
Svenska staten har prioriterat tågtrafik från kusten till den finska gränsen och av  
den anledningen finansierat infrastruktur samt trafikstart på sträckan.

Den 1 april 2021 startar persontågstrafik på sträckan Luleå–Boden–Kalix–Haparanda.  
Persontågstrafiken till Haparanda är ett stort steg för att ytterligare knyta våra finska 
och svenska regioner närmare varandra.

Tidsmässigt kommer tåget att kunna konkurrera med buss på sträckan, samtidigt  
som det är ett mer miljövänligt alternativ. Vid starten av persontågstrafiken kommer 
sträckan att trafikeras av tre dubbelturer. Avsikten är att utöka detta till fem dubbelturer 
så snart som det finns ytterligare fordon som är utrustade med ERTMS-systemet.

Infrastrukturen på plats
Haparandabanan, sträckan mellan Boden och Haparanda, färdigställdes år 2012.  
Banan består av den upprustade delen mellan Boden och Kalix samt den nybyggda 
bandelen mellan Kalix och Haparanda. Hela sträckan är rustad med det nya  
EU-standardiserade signalsystemet ERTMS och hastighetszonen för den  
nybyggda bandelen är 250 km/ h.

En upprustning av Haparanda stationsområde har skett för att vara anpassad till  
den nya tågtrafiken och en helt nybyggd stationsbyggnad i Kalix är färdigställd.  
Båda stationsområdena uppfyller samtliga krav på tillgänglighet.

1 april 2021:
Trafikstart för  

persontåg mellan 
Haparanda–  

Luleå

Beslut från EU om att 
förlänga de viktiga  
gränsöverskridande  
järnvägslinjerna  
ScanMed och North-
Sea-Baltic skapar nya 
förutsättningar för tåget 
att vara ett konkurrens-
kraftigt och klimatsmart 
transportmedel av både 
gods och persontrafik.
Detta innebär att de  
industrier längs kust- 
zonen som behöver 
transportera sitt gods 
kan göra det med en 
minskad belastning på 
klimat och miljö, tack 
vare ett minskat CO2- 
utsläpp. En viktig fråga 
utifrån de fastställda  
klimatmålen för år 2030. 



Haparanda station

• Väderskyddat cykelställ 
med plats för 15 cyklar. 

• Väntsal med café 
och toaletter.

• Parkeringar: 
- 3 platser för  

rörelsehindrade  
med motorvärmare 

- 28 platser med  
motorvärmare,  
långtidsparkering  
(övre plan) 

- 33 platser utan  
motorvärmare,  
långtidsparkering  
(övre plan) 

- 10 platser utan  
motorvärmare,  
korttidsparkering

Kalix station

• Väderskyddat cykelställ 
med plats för 10 cyklar. 

• Fristående toalett- 
byggnad 

• Cykelpump
• Parkeringar: 

- 2 platser för  
rörelsehindrade

- 4 platser med 
laddstolpe 

- 16 platser med  
motorvärmare 

- 22 platser utan  
motorvärmare

Haparanda station  
är en av Sveriges  
största järnvägsstationer 
utanför storstäderna. 
Stationen är byggd 1919 
och renoverad år 2020  
inför starten av person-
tågstrafiken. Stationen 
har både svenska och 
finska järnvägsspår  
på samma plan och  
byten mellan svenska 
och finska tåg sker  
därför enkelt. 

Kalix station  
är helt nybyggd och 
färdigställdes år 2020. 
Stationen har en 80 
meter lång, mellanhög 
sidoplattform, med  
tillhörande ramp  
längs huvudspåret.  
Ett hiss- och trapphus 
och parkeringar finns 
också färdigställda. 

På båda  
orterna finns  

väderskydd för  
bussresenärerna och 
lokaltrafikens bussar 
kommer att anpassas  
till tågets avgångar/ 

ankomster.



Bra med sittmöjligheter, komfort
Genom att Regina är ett brett tåg, med upp till fem  
sittplatser i bredd, har passagerarna goda möjligheter  
till sittplats även i rusningstrafik. Inredningen är  
optimerad för att ge passagerarna en mycket hög  
komfort för denna typ av trafik. 

Tyst tåg med bra åkkomfort
Tågen har återmatande elbroms, ett effektivt drivsystem 
och spårvänliga boggier vilket ger god åkkomfort och 
samtidigt låg drift och underhållskostnad både för tåg 
och bana.

Möjligheter att arbeta på tåget
Som standard finns eluttag i hatthyllan samt förstärkare 
för mobiltelefon.

Breda dörrar och vestibuler underlättar  
passagerarflöden vid in- och utpassering. 
Varje vagn har två breda dörrar per sida och rymliga 
vestibuler. Det innebär effektiva passagerarflöden  
även då passagerarna har mycket bagage. Breda dörrar 
och rymliga vestibuler ger tydliga mervärden i form av  
snabba passagerarflöden och korta stopptider, även i  
tät rusningstrafik.

Tåget är tillgänglighetsanpassat för alla
Regina har som standard en invändig rullstolslift,  
handikapptoalett och ett generöst flexutrymme för  
placering av exempelvis rullstolar och barnvagnar.  
En vagn har dessutom ett låggolvsinsteg i nivå med  
normal perronghöjd med invändig rullstolshiss.

År 2021 År 2030

Uleåborg ca 1:40 h

Helsingfors ca 7:15 h

Rovaniemi ca 1:55 h

Kalix 0:21 h

Boden 1:26 h

Luleå 1:55 h

Riksgränsen 7:26 h

Kiruna 4:56 h

Gällivare 3:43 h

Umeå 4:38 h 3:35 h

Örnsköldsvik 6:47 h

Sundsvall 8:50 h 5:25 h

Gävle 12:13 h

Stockholm 14:45 h 7:25 h

Narvik 8:16 h

Res- 
möjligheter  
till och från 
Haparanda/

Torneå
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