Regionalt
trafikförsörjningsprogram
för Norrbottens län

Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
1 oktober 2012

Innehåll
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 4
Inledning .................................................................................................................................................. 4
Norrbottens vision om kollektivtrafiken ................................................................................................. 5
Mål........................................................................................................................................................... 5
Transportpolitiska mål......................................................................................................................... 6
Kollektivtrafikens marknadsandel ....................................................................................................... 7
Funktion Tillgänglighet ........................................................................................................................ 8
Funktion Attraktivitet .......................................................................................................................... 9
Funktion Miljö ................................................................................................................................... 10
Klimat- och Energimål ....................................................................................................................... 10
Luftkvalitetsmål ................................................................................................................................. 10
Bullermål ........................................................................................................................................... 10
Funktion Effektivitet .......................................................................................................................... 11
Regional utveckling ........................................................................................................................... 12
Behov av kollektivtrafik – nuläge och framtid....................................................................................... 13
Norrbotten – kontrasternas län ........................................................................................................ 13
Befolkning.......................................................................................................................................... 14
Regionförstoring ................................................................................................................................ 14
Arbetsplatser ..................................................................................................................................... 15
Arbetspendling inom länet 2010 ....................................................................................................... 15
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2010. ...................................................... 17
Utbildning .......................................................................................................................................... 18
Kollektivtrafik ........................................................................................................................................ 18
Busstrafik ........................................................................................................................................... 18
Kommersiell busstrafik ...................................................................................................................... 19
2

Särskild kollektivtrafik ....................................................................................................................... 19
Infrastruktur ...................................................................................................................................... 20
Taxi .................................................................................................................................................... 20
Sjötrafik ............................................................................................................................................. 20
Tågtrafik............................................................................................................................................. 20
Läget i kommunerna ............................................................................................................................. 24
Landstinget ............................................................................................................................................ 24
Finansiering ........................................................................................................................................... 25
Tillträde till hållplatser och resecentra.................................................................................................. 26
Information och biljettsystem, taxor .................................................................................................... 27
Organisation och rollfördelning ............................................................................................................ 27
Beslut om allmän trafikplikt och upphandling .................................................................................. 28
Den framtida inriktningen ..................................................................................................................... 29

3

Sammanfattning
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är en av konsekvenserna av den nya kollektivtrafiklagen
som trädde i kraft den 1 januari 2012. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den plattform för arbetet
som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart trafikslagsövergripande
transportsystem med ambitionen att öka antalet resande. Programmet utgår från de nationella
transportpolitiska målen och är samordnat med den regionala utvecklingsstrategin samt
kommunernas och landstingets trafikplaner. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet, inom
kommuner och den trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över
läns- och landsgräns.
För Norrbottens län med långa avstånd är det viktigt med en väl fungerande kollektivtrafik som
främjar arbetspendling och bidrar till regionförstoring. Den interregionala trafiken och stomlinjer är
viktig för arbets- och studiependling samt serviceresor. Den inomkommunala trafiken är anpassad för
arbetspendling och skolskjutsar, service- och anslutningsresor till stomlinjer och interregional trafik.
Den regionala dagtågtrafiken startar under 2012 mellan Umeå-Luleå samt Luleå-Kiruna.
Detta första program har en ambition att öka resandet inom kollektivtrafiken samt att fortsatt ha en
hög kundnöjdsamhet. Sammantaget kan man säga att ambitionen är att kollektivtrafiken bör vara ett
förstahandsalternativ för betydligt fler för de resor vi gör i vardagen. För att detta skall vara
realistiskt bör kollektivtrafiken vara pålitlig, bekväm och tillräckligt snabb och frekvent för att
konkurrera med andra alternativ.

Inledning
Den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012. Regionala kollektivtrafikmyndigheter
har bildats i alla län, med ansvar för all regional kollektivtrafik.
Ett av syftena med den nya kollektivtrafiklagen är att öka kollektivtrafikutbudet och att förbättra
samordningen med annan samhällsplanering. Några huvudpunkter i den nya lagen:




Regional kollektivtrafikmyndighet i varje län ersätter de tidigare trafikhuvudmännen.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta regionala trafikförsörjningsprogram
och besluta om allmän trafikplikt.
Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kollektivtrafik var som helst i hela landet men är
skyldiga att anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet samt lämna
information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikinformation.

Med regional trafik enligt lagen avses sådan kollektivtrafik som med avseende på trafikutbudet
huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska utnyttjande tillgodoser ett sådant behov.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbottens län har tagits fram i samverkan med
länets kommuner. Samråd har skett med branschorganisationer, myndigheter och företag. En
kollektivtrafikkonferens har hållits under våren 2012, där tillfälle gavs att uttrycka förväntningar och
synpunkter på trafikförsörjningsprogrammets process och innehåll. Länets kommuner har beskrivit
sitt nuläge och sin framtidssyn kring kollektivtrafiken. De beslut om allmän trafikplikt som
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kollektivtrafikmyndigheten beslutar om ska kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet.
Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin karaktär och utgår från ett resenärsperspektiv.
Detta första trafikförsörjningsprogram, som antagits den 1 oktober 2012 av
kollektivtrafikmyndighetens direktion, är en första ansats och utgår från nuläget. En revidering
kommer att aktualiseras redan under 2013 då det finns än mer behov av fördjupade analyser och
samråd med fokus på den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken.

Norrbottens vision om kollektivtrafiken
I Norrbotten har kollektivtrafikmyndigheten organiserats som ett kommunalförbund med landstinget
och länets 14 kommuner. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har formulerat sin vision om
kollektivtrafiken i länet:

”Kollektivtrafiken är en självklar del av vardagsresandet i ett
hållbart samhälle”.
På regional nivå har myndigheten satt ett mål om att kollektivtrafikresandet ska öka med 10 – 15
procent under en femårsperiod och att minst 80 procent av resenärerna ska bedöma sin
sammanfattningsvisa nöjdhet med kollektivtrafiken som fyra eller fem på en femgradig skala. När det
gäller tillgänglighet är målet att kollektivtrafiken anpassas efter alla resenärers förutsättningar, bland
annat när det gäller fysisk utformning på resecentrum, hållplatser, bytespunkter, fordon och
betalsystem. Utformningen av framtidens kollektivtrafik ska bidra till att kvinnor och män får lika
möjlighet till arbetspendling, att bedriva studier samt till delaktighet i samhällslivet.
Kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att uppnå de transportpolitiska målen som lagts fast av
regeringen. Fördubblingsmålet för kollektivtrafiken, som branschen själv med ledning av
branschorganisationen Svensk kollektivtrafik arbetat fram, är en inspiration i arbetet med
Norrbottens läns trafikförsörjningsprogram. Med detta som utgångspunkt beskriver programmet den
regionala kollektivtrafikens nuläge samt vision, mål och åtgärder för arbetet med länets
kollektivtrafik i dagsläget. Myndigheten har inte för avsikt att i detta första trafikförsörjningsprogram
fastställa någon konkret ambitions- eller kostnadshöjning för kollektivtrafiken. En revidering kommer
att initieras redan under kommande år, där analyser av behov av utökad kollektivtrafik långsiktigt
planeras.

Mål
Målen är avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska
göras i framtiden. Målen är också viktiga för att resultatet av insatser inom kollektivtrafiken ska
kunna följas. Det är därför en grannlaga uppgift att formulera målen så att de håller på lång sikt och
så att hela regionen kan sluta upp kring dem. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska det regionala
trafikförsörjningsprogrammet innehålla förslag till långsiktiga mål.
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Transportpolitiska mål
Regeringens transportpolitik (infrastruktur och kommunikationer) ska stödja det övergripande målet
att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag.
Transportpolitiken ska bidra till









Vidgade arbetsmarknadsregioner
Att ta bort flaskhalsar
Klimateffektiva val
Bättre tillgänglighet i storstäder
Väl skött infrastruktur som klarar klimatet
Trafiksäkerhet
Väl fungerande reskedjor och transporter
Ökad samhällsnytta

Det nationella transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet har preciserats i funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om
att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska utformas till en strävan mot nollvision avseende olyckor med kollektivtrafiken. Det
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
Avsikten är samtidigt att de ska vara ett stöd i arbetet med att forma trafiken utifrån resenärernas
behov.
Det övergripande målet är i sin tur uppdelat på fem olika funktionsområden inom vilka särskilda
funktionsmål definieras:






Tillgänglighet
Attraktivitet
Miljö
Effektivitet
Regional utveckling

Eftersom kollektivtrafiken har stor betydelse för övrig samhällsutveckling är ambitionen att
målbilden ska fungera som vägledning för samtliga kollektivtrafikbolag, också när trafik bedrivs på
rent kommersiell basis.
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Kollektivtrafikens marknadsandel

Östergötlands län har ej deltagit i undersökningen. Tabellen visar att skillnaden mellan 2010 och
2011 är marginell. Procentsatsen avser 2011.
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Funktion Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett omfattande begrepp och kan ha olika innebörd, beroende på olika personers
behov. Inom kollektivtrafiken hanteras tillgänglighetsfrågor ofta med universallösningar som avser
att passa alla, men som ändå utestänger vissa personer eller grupper.
Tillgängligheten till kollektivtrafiken har successivt ökat. Anpassning av fordon och hållplatser,
införande av informationssystem och ökad insikt om funktionsnedsattas situation är några viktiga
pusselbitar som bidragit till detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte kommer att kunna
resa med den linjelagda kollektivtrafiken, utan det kommer även i framtiden att finnas behov av
särskilda lösningar. En riktlinje är att den som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till och från
hållplats eller station ska kunna resa med bussen/tåget.
Med hänsyn till tillgängliga resurser kommer kollektivtrafiken att utformas för att göra största
möjliga nytta för så många som möjligt. Kollektivtrafiken ska bidra till ökad rörlighet och
tillgänglighet, bland annat genom krav på fordon, tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt
tydligare och mer lättförståelig information. Goda resmöjligheter mellan bostad och arbete eller
utbildning är prioriterade, men det är även viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till bland annat
handelsområden, sjukvård och andra viktiga servicefunktioner. Det finns en ambition att få fler
resenärer med funktionsnedsättning att resa med den allmänna kollektivtrafiken. För det krävs att
hållplatser och bytespunkter får en standard som är likvärdig med fordonsparken.
Tillgänglighet är en funktion av en anpassning till rådande trafikmiljö, människor med funktionsnedsättning, allmänna kundbehov och tillgänglig teknik.
I sitt ägardirektiv till Länstrafiken har kollektivtrafikmyndigheten uttryckt målsättningen att bolaget
ska bidra till en god tillgänglighet i länet genom att erbjuda ett attraktivt utbud av resmöjligheter för
alla trafikantgrupper. Länstrafikens krav vid upphandling är att bussen antingen ska vara utrustad
med rullstolslyft eller vara ett så kallat låggolvsfordon. Alkolås är numera ett standardkrav i
Länstrafikens trafikupphandlingar.
Kollektivtrafikmyndigheten har uttryckt ett tillgänglighetsmål om att kollektivtrafiken anpassas efter
alla resenärers förutsättningar, bland annat när det gäller fysisk utformning på resecentrum,
hållplatser, bytespunkter, fordon och betalsystem. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbotten har målet att den sammanfattningsvisa kundnöjsamheten ska öka.
Funktionsmål för tillgänglighet
Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande goda förutsättningar för ett smidigt
vardagsresande – i första hand mellan bostad, arbete och utbildning – samt bidra till
ökad tillgänglighet och rörlighet. Ambitionen är att minst 80 procent av resenärerna
ska bedöma sin sammanfattningsvisa nöjdhet med kollektivtrafiken som fyra eller fem
på en femgradig skala.

Hur ska tillgänglighetsmålet nås?


Samverka med kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket för att anpassa gångvägar,
hållplatser och terminaler.
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Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering genom samråd.
Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik.

Uppföljning av målet




Nöjdhet allmänhet och kund
Andel tillgänglighetsanpassade fordon
Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser

Funktion Attraktivitet
Attraktiviteten speglar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kollektivtrafiken ska upplevas som
ändamålsenlig och utbudet ska återspegla den efterfrågan som finns. Det bästa betyg som
kollektivtrafiken kan få är att fler resenärer väljer att resa med den. Därför syftar funktionen
attraktivitet främst till att öka resandet med kollektivtrafik. Det kan innebära att större
resandeströmmar prioriteras och linjer eller avgångar med låg nyttjandegrad ifrågasätts. Linjer med
ett lågt men ändå regelbundet resande kan också ersättas av andra, mer anpassade lösningar,
exempelvis särskild skolskjuts eller anropsstyrd trafik. Det kan också innebära mer aktivt arbete
gentemot trafikbolagen genom avtalsmodeller som i högre grad premierar ett ökat resande och god
kvalitet.
Attraktivitet handlar också om att bygga upp ett system som tar hänsyn till hela resan med möjlighet
att exempelvis byta mellan buss och tåg, där samverkan kring färdbevis är en nyckelfråga. Det
innebär också trygga och säkra trafikmiljöer, anslutande gång- och cykelstråk, pendlarparkeringar
med mera. Trafikverket har en viktig roll i dessa avseenden och genom fungerande anslutningar till
befintliga trafiknät kan samåkning till knutpunkter underlättas. Människor ska känna sig bekväma
med kollektivtrafiken. För detta krävs ett utbud som är långsiktigt stabilt utan omotiverade
förändringar.
Trafiken måste också planeras för att kunna hantera en ökad efterfrågan. Det kan omfatta tätare
avgångar eller tillgång till reservfordon för att hantera tillfälliga kapacitetsproblem men också
insatser som hjälper resenärerna att utnyttja utrymmena ombord på fordonen på ett effektivt sätt.
Marknadsföring och informationsinsatser är viktiga verktyg som i första hand ska användas för att
öka resandet och förbättra kunskapen om kollektivtrafiken.
Funktionsmål för attraktivitet
Kollektivtrafiksystemet håller en god kvalitet, är användarvänligt, sammanhållet och
samordnat. Ambitionen är att möjliggöra en ökning av kollektivtrafikresandet med 10
– 15 procent under en femårsperiod.

Hur ska attraktivitetsmålet nås?




Differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter.
Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel.
Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet.
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Uppföljning av målet




Nöjdhet allmänhet och kund
Antal påstigande (exklusive skolkort)
Marknadsandel totalt

Funktion Miljö
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att utveckla samhället mot ökad hållbarhet. Att fler väljer
att resa kollektivt med tåg eller buss i stället för bil är i sig ett viktigt steg mot ett mer hållbart
samhälle. Om kollektivtrafiken ska kunna bidra till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste
trafiken i sig vara långsiktigt hållbar, dvs. bygga på principer om kretslopp och förnybarhet.
Kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än biltrafiken och dessa kan
ytterligare sänkas genom ett effektivare utnyttjande av bränslena.
Aktörerna inom kollektivtrafiken i Sverige har genom Svensk kollektivtrafik gått samman och
utformat ett branschgemensamt miljöprogram. De gemensamma målen är:
Klimat- och Energimål




År 2020 ska minst 90 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med
fossilfri energi.
År 2020 ska kollektivtrafiken använda 25 procent mindre energi per personkilometer jämfört
med 2007, bl.a. ökad beläggningsgrad och förarutbildning bidrar till detta.

Luftkvalitetsmål

Utsläppen per personkilometer av kväveoxider och partiklar ska minskas med minst 50 procent från
2009 till 2020. För bussar och personbilar ska medelvärden av utsläpp av kväveoxider och partiklar år
2013 högst motsvara Miljöklass 2008 vilket är det samma som Euro 5.
Bullermål

Buller från kollektivtrafiken ska minska, här rekommenderas mängden inkomna klagomål som ett
mått.
Man kan dela upp åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn i två huvudgrupper; dels
mer effektiva fordon och alternativa drivmedel, dels olika åtgärder för att förändra och begränsa
resande och transporter.
Kollektivtrafiken i Norrbottens län ska utvecklas mot att bli ett långsiktigt hållbart transportsystem
och därmed vara en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Miljöbelastningen från den
egna och entreprenörernas verksamheter ska minskas genom ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Det kan exempelvis innebära att tillhandahålla utbildning och information i miljöfrågor som är
centrala för kollektivtrafiken, så att alla berörda kan agera miljömedvetet i sitt arbete. Vid beslut om
trafikplikt ska eventuella efterföljande trafikupphandlingar göras i enlighet med rekommendationer
och miljökrav.
Andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen behöver också öka. Samtidigt måste
kollektivtrafiken, för att bidra till minskade utsläpp, ha en god beläggning ombord på fordonen. Med
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alltför lågt resande riskerar miljönyttan att bli negativ, det vill säga att det är bättre för miljön att
människor reser med bil i stället för buss.
Funktionsmål för miljön
Kollektivtrafiken planeras och utformas så att miljöpåverkan minskar och
energieffektiviteten ökar.

Hur ska miljömålet nås?




Öka satsningen på förnybara bränslen.
Öka beläggningsgraden ombord på fordonen.
Tillhandahåll utbildning och information i miljöfrågor.

Uppföljning av målet




Andel fordon som drivs med förnybara bränslen
Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa
Energiförbrukning per resa

Funktion Effektivitet
Effektivitet handlar om att trafiken ska bedrivas och produceras på ett kostnadseffektivt sätt och
begreppet är tätt förknippat med funktionerna miljö och attraktivitet. Det handlar om att öka antalet
resenärer och beläggningsgraden, samtidigt som den del av kostnaden för kollektivtrafiken som täcks
av biljettintäkter från resenärerna ökar.
En nyckelfråga är alltså att skapa ett attraktivt system som resenären upplever som prisvärt och
ändamålsenligt. Produktsortimentet måste också vara sådant att det kan bidra till att öka resandet
även under tider då resandet generellt är lägre och det finns ledig kapacitet. Utvecklingen av
transportsystemet behöver ske utifrån avvägningar om vad som är effektivt för samhället ur ett
helhetsperspektiv, så kallad samhällsekonomisk effektivitet.
För att öka effektiviteten är det också viktigt att arbeta för standardlösningar som tas fram på
nationell eller europeisk nivå. Det kan exempelvis handla om fordonskrav, reseplanerings- och
informationstjänster samt produktsortiment för färdbevis.
Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet är genom kostnadstäckningsgraden, det vill säga de totala
trafikintäkterna (t ex biljettintäkter, intäkter från bussgodsverksamhet mm) dividerat med totala
kostnader. En högre kostnadstäckningsgrad innebär att trafiken kan bedrivas med lägre grad av
samhällsfinansiering.
Funktionsmål för effektivitet
Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet. Strävan är att
kostnadstäckningsgraden ska ligga på 50 procent.
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Hur ska effektivitetsmålet nås?




Öka beläggningsgraden ombord på fordonen.
Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas
betalningsvilja.
Arbeta för lösningar som utgår från nationell standard.

Uppföljning av målet




Intäktsutveckling
Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk
Nettokostnad per personkilometer

Regional utveckling
Regional utveckling anknyter till mål som formulerats i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. I
strategin uttrycks Norrbottens vision: ”Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i
Sverige och Europa”. Länets geografiska förutsättningar och avstånden till viktiga tillväxtmarknader
både inom och utanför landet ställer krav på ett långsiktigt hållbart transportsystem för såväl godssom persontransporter. Vikten av att åstadkomma större arbetsmarknadsregioner och förbättrad
tillgänglighet, såväl inom länet som med omvärlden, kan inte nog understrykas. Förutom
investeringar i transportinfrastruktur är en framgångsfaktor att i all planering ha ett ”hela resan”perspektiv samt öka samverkan mellan de traditionella sektorsgränserna. Ett kontinuerligt samarbete
med berörda aktörer när det gäller den länsöverskridande trafiken är en förutsättning för att få ett
fungerande trafiksystem även över läns- och landsgränser.
Genom en ökad samverkan mellan statliga, regionala och kommunala aktörer inom bland annat
transportinfrastruktur, kollektivtrafik och fysisk planering ökar förutsättningarna för att åstadkomma
en förbättrad tillgänglighet för alla medborgare samt att det sker på ett hållbart sätt. En
regionförstoring och satsningar på kollektiva trafiklösningar ökar möjligheterna att nyttja kultur- och
fritidsutbud i närliggande städer – för både besökare och boende i länet.
I den regionala utvecklingsstrategin identifieras ett antal åtgärder för att nå målen om tillgänglighet.
Bland annat en utveckling av terminaler såväl mellan väg och järnväg som mellan dess kopplingar
mot hamnarna i länet. Satsningar på utbyggd kollektivtrafik för större arbetspendling och åtgärder
för att öka kollektivtrafikens marknadsandel genom bland annat satsningar i funktionella resecentra
och hållplatser för såväl väg- som järnvägstrafik.
Funktionsmål för regional utveckling
Kollektivtrafiken utvecklas för att stärka förutsättningarna för en sammanhållen och
utvidgad arbetsmarknadsregion.

Hur ska målet om regional utveckling nås?



Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma bytesresor.
Öka samverkan över länsgränsen i trafikfrågor.
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Uppföljning av målet




Arbetspendlingens utveckling
Marknadsandel av arbetspendling i starka stråk
Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för
arbetspendling i angränsande län (utbud och restid)

Behov av kollektivtrafik – nuläge och framtid
Norrbotten – kontrasternas län
Norrbotten är landets största län och till ytan en fjärdedel av Sveriges totala landareal. I Norrbotten
bor knappt 250 000 människor, ungefär 2,6 procent av landets befolkning, som till övervägande del
bor i länets tätorter. De flesta, ca 170 000, bor i kustområdet inom några mils radie från Luleå.
Norrbotten har alltså mer lands- och glesbygd än de flesta andra regioner och länets geografi utgörs
av både fjäll, skogs- och åkermark, tätorter och skärgård.
I Norrbotten är avstånden långa mellan tätorterna. Detta medför att befolkningen också till vardags
reser långa sträckor. I andra, mindre län kan viss trafik klassas som mellanregional medan sådan
trafik i Norrbotten snarare bör klassas som regional kollektivtrafik, främst ur ett avståndsperspektiv.
Norrbotten är det enda svenska län som har landgräns till två länder och är ett viktigt område när det
gäller att knyta samman den svensk – finska arbetsmarknadsregionen. Betydelsen av att
kommunikationer och infrastruktur fungerar, samordnas och utvecklas över landgränser både mot
Finland och Norge kan inte nog understrykas för regionens framtida tillväxt.

Kommunkarta över Norrbotten
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Befolkning
Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet främst skett i Luleå och Piteå. Mot
bakgrund av gruvbranschens expansion kan man se tendenser till en befolkningsökning i Kiruna,
Gällivare och Pajala kommuner och även i andra kommuner planeras för nyetablering av
gruvverksamhet vilket kan få effekter på befolkningsstrukturen. De största minskningarna har under
den senaste 25-årsperioden skett i kommunerna Jokkmokk, Pajala och Överkalix. Norrbottens län
som helhet har minskat sin folkmängd med 4,8 procent under de senaste 25 åren. Genomsnittet för
riket är en ökning med 13,1 procent. (Källa: regionfakta.com)
Under de senaste årtiondena har en urbaniseringstrend pågått, inte bara regionalt utan också
nationellt och internationellt. Det innebär att bilen under lång tid framöver kommer att fortsätta
vara det enda transportalternativet för många som väljer att bo på landsbygden. Det kollektiva
resandet i länet kan öka väsentligt, även i glest befolkade delar, genom nya former av kollektivtrafik
som exempelvis kan bestå av anropsstyrd trafik och samåkningsmodeller.
Behov av arbetspendling ökar hela tiden. Antalet kilometer och minuter man reser per dag ökar
sakta. En allt mer rörlig arbetsmarknad leder till att många prioriterar boendet och väljer att resa till
arbetet. Även om en sådan trend inte kan fortlöpa oändligt kan man förvänta sig att den råder under
flertalet år framöver. Kvinnor och män har olika möjligheter avseende pendling samt kvinnors
pendlingsmönster skiljer sig från männens. För ökad jämställdhet är det viktigt med bättre
tillgänglighet avseende kollektivtrafiken. Det medför även en större flexibilitet att välja attraktiva
livsmiljöer för sitt boende och ökad möjlighet att pendla till arbete och studier i en utvidgad
funktionell arbetsmarknadsregion.

Regionförstoring
En säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv kollektiv trafikförsörjning och ökade möjligheter till
arbetspendling inom och utanför länet är en förutsättning för Norrbottens fortsatta utveckling. Länet
befinner sig i en expansiv fas där mycket stora investeringar främst inom industrin och näringslivet
sker och väntas fortsätta. Utvecklade interregionala förbindelser och regionförstoring är en viktig
förutsättning för att denna expansion ska kunna fortsätta. Arbetspendling och utbyte över
riksgränserna till Norge och Finland är betydande.
Långa avstånd och en minskande befolkning kan innebära en alltför liten kritisk massa. Här spelar
möjligheten till arbetspendling med tåg en stor roll. En utbyggd järnvägstrafik ger möjligheter till
regionförstoring och är en förutsättning för att kvinnor och män ska få tillgång till framför allt en
bredare arbetsmarknad, utbildning och service, samtidigt som företagen säkrar sin
kompetensförsörjning. Förutom investeringar i transportinfrastruktur är en framgångsfaktor att i all
planering har ett ”hela resan”-perspektiv samt att öka samverkan mellan de traditionella
sektorsgränserna.
Genom en ökad samverkan mellan statliga, regionala och kommunala aktörer inom bland annat
transportinfrastruktur, kollektivtrafik och fysisk planering ökar förutsättningarna för att åstadkomma
en förbättrad tillgänglighet för alla medborgare samt att det sker på ett hållbart sätt.
Därmed lägger man också en viktig grund för att hela resan ska fungera, med effektiva bytespunkter
mellan de olika transportslagen, där inte minst kollektivtrafiken har en mycket viktig roll i det
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hållbara transportsystemet. Bra informationssystem och användning av IKT är också en viktig del i
”hela resan”.
Universitetets viktiga roll som förmedlare av kunskap, kompetens och forskningsresultat stärks
påtagligt genom ökad tillgänglighet. Inflöde av ny kunskap och nya människor är avgörande faktorer
till utveckling och förnyelse för att skapa en bärkraftig och attraktiv region. Dessutom bidrar en
regionförstoring till att säkerställa det demokratiska perspektivet samt kvinnors och mäns lika villkor.

Arbetsplatser
Merparten av länets arbetsplatser finns i de större kustorterna och i inlandets kommunhuvudorter.
Luleåregionen (Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix kommuner) har det mest diversifierade
arbetsutbudet och har den högsta koncentrationen av arbetsplatser i Norrbotten. Skog- och
gruvnäringens starka koppling till det råvarurika inlandet gör dock att en relativt stor andel
arbetstillfällen långsiktigt kommer att finnas i inlandet.
Tillgängligheten och arbetspendlingen mellan kommuner är en mycket avgörande funktion för den
fortsatta utvecklingen. Handel och besöksnäring är exempel på branscher där många unga och
kvinnor idag arbetar, vilket kräver bra pendlingsstråk. Ökad flexibilitet och fler
samverkansmöjligheter mellan orter med smalt näringsliv och negativ befolkningsutveckling är
nödvändigt för att vända de senaste årens negativa utveckling.
I nedanstående tabeller redovisas arbetspendlingen inom och mellan länets kommuner. De största
pendlingsströmmarna sker omkring fyrkanten, där den största befolkningskoncentrationen finns. Det
är fler män än kvinnor som arbetspendlar till andra kommuner och det förekommer också en relativt
omfattande pendling till andra län, främst Västerbotten och Stockholm.

Arbetspendling inom länet 2010
Kvinnor
Bostadskommun

Arbetsställekommun
Arjeplog
Arvidsjaur

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

637
16
1

17
1 267
3

1
1
3

1
3

8
2

29
29

Gällivare

Luleå

6
13
3
429
2
29
23

3
8
57
2
7

Pajala
4
20
1 484
61
27
26

Haparanda

1
1
10
3 919
3
35
2
75
25
18
15
3
8
1

2
4 365
6

2
Kiruna

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk

Boden

Piteå

2
2
3
5
1

15

5
1
1 619

Kalix

3
2
20
18
2
1 023

9
1
77
4
3 021
2
103
4
17
2
6
10

92
6
10

30
6
3

6
4

1
27
Älvsbyn

7
15
48
1
7
7

Jokkmokk

1
Överkalix

2
2
24
1
3

Övertorneå

3
6

3
21
1

Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

5
5 099
40
31
8
4
2
5

195
60
15 278
16
808
80
25
33

2
13
18
996
1

5
2
177
2
7 701
78
4
3

1
16

45

13
1
16
2

8
3
7
8

633
10

12
749

100
1 404

Män
Bostadskommun

Arbetsställekommun
Arjeplog
Arvidsjaur

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

629
67
2
1
1

22
1 251
8
1
1
3

6

14

14
7

37
78

Luleå
1
15
29
158
23
14
14
6 029
90
156
46
42
9
28

Gällivare
11
17
4 379
8
6
33
38
10
595
2
79
65
6
9

1
Kiruna

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

Boden

Pajala

8
24
1 627
61
63
33
397
73
16 049
39
1 401
199
32
55

9
9
6
2
4
6
30
1 082
3
5
20

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

6
8
4
11
12
17
23
5
26
34
4 617
1
27
4
18
1 474
108
70
1 063
7
21
73
4
3 119
64
3
8
97
32
20
132
87
8
4
24
29
4
23
41
16
16
16
42
1
26
11
37
1
31
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
17
30
76
7
6
5
17
9
269
5
7 834
178
11
7

7
17
31

9
3
3
42
127
1 285
1

4
8
2
1
34

1
1
33
1
5

35
17
4
1
664
11

26
10
5
1
827

Kvinnor och män
Bostadskommun

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

Arbetsställekommun
Arjeplog
Arvidsjaur
1 266
83
3
1
1
1

Boden

39
2 518
11
1
1
4

9

1
17

22
9

66
107

Gällivare
11
19
8 744
14
6
39
51
13
1 024
4
108
88
6
11

1

16

7
12
33
8 536
21
105
23
139
122
105
44
19
50
12

Haparanda

10
2
3 093
165
3
62
14
7
1
64

Jokkmokk
11
14
46
45
2
2 086
4
14
30
4
29
20
1
2

Kalix
4
17
43
5
185
11
6 140
2
235
28
58
18
32
41

Kiruna
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

Luleå
1
18
37
215
25
21
19
11 128
130
187
54
46
11
33

Pajala
12
44
3 111
122
90
59
592
133
31 327
55
2 209
279
57
88

Piteå

2
11
12
11
3
6
19
48
2 078
4
6
36

24
45
124
8
13
12
22
11
446
7
15 535
256
15
10

Älvsbyn

Överkalix
9
19
55
1

Övertorneå

7
14
2
1
47
1
51
19
4
1
1 297
21

12
3
3
87
227
2 689
1

1
4
54
2
13
3
33
18
5
13
1 576

Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2010.
Till

Kvinnor

Män

Stockholms län

616

997

1 613

Västerbottens län

321

663

984

Västra Götalands län

100

176

276

Västernorrlands län

63

143

206

Skåne län

61

115

176

Uppsala län

59

62

121

Dalarnas län

25

65

90

Jämtlands län

32

51

83

Östergötlands län

16

54

70

Södermanlands län

23

41

64

Örebro län

26

35

61

Gävleborgs län

15

45

60

Jönköpings län

17

41

58

Västmanlands län

10

33

43

Hallands län

18

24

42

Värmlands län

7

21

28

Kalmar län

17

11

28

Kronobergs län

9

17

26

Gotlands län

12

12

24

Blekinge län

4

17

21

Okänd

19

57

76

Totalt

1 470

2 680

4 150
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Totalt

Utbildning
Kollektivtrafiken är av stor betydelse för skolelever och studenter både inom och mellan kommuner
och på regionnivå. Barn och unga utan körkort är beroende av kollektivtrafik alternativt skjutsning.
Kollektivtrafiken möjliggör miljövänliga skolresor och det är i allmänhet billigare för kommunen om
barn och unga kan åka kollektivt istället för att få enskild skolskjuts. I många kommuner i Norrbotten
är kollektivtrafiken anpassad för grundskoleelever.
Luleå tekniska universitet (LTU) har ett stort utbud av högre utbildning, främst inom teknik och
naturvetenskap. LTU bedriver verksamhet också i Kiruna, Skellefteå och Piteå. LTU har 1 600
anställda och 17 000 studenter. Decentraliserade utbildningsenheter, både genom utlokaliserade
campus i Piteå och Skellefteå och genom kommunala lärcentra, finns i en stor del av länets
kommuner. LTU samarbetar aktivt med kommuner och kommunalförbund i länet för att erbjuda
distans- och decentraliserad utbildning för att fylla den efterfrågan som finns.
Decentraliserade utbildningar innebär att universiteten tillåter studier på distans eller via filialer på
mindre orter. Detta skapar större tillgänglighet och allt fler får tillgång till högre utbildning utan att
behöva flytta till universitetsorten. Möjligheten till dagspendling till en utbildningsort med brett
utbud bidrar också till detta.
Genom målmedvetna satsningar på utlokaliserade utbildningar och förbättrade
busskommunikationer till högre utbildningar har rekryteringen förbättrats starkt i Norrbotten och i
norra Sverige. De senaste åren har 35 – 40 procent av högskolenybörjarna på LTU kommit från
Norrbotten.
Utbildningsnivåerna i Norrbottens kommuner är generellt lägre än rikssnittet, med undantag för
Luleå. Andelen högutbildade kvinnor är i landet som helhet betydligt högre än för män. Den
otillräckliga kompetensförsörjningen i industridominerade regioner och i inlandet hänger starkt
samman med otillräcklig tillgänglighet till ett brett utbud av högre utbildning.

Kollektivtrafik
Busstrafik
Varje år reser cirka 2,4 miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Stomlinjetrafik går mellan
kommunerna och angränsande län och syftet är att möjliggöra ett regionalt resande. Där ingår bussar
som trafikerar linjer till Finland och Norge. Prioritet ges till kollektivtrafik som knyter samman två
eller fler kommuncentra eller gynnar besöksnäringen. Trafiknätet omfattar också inomkommunala
linjer som står för servicen i varje kommun. Trafiken sköts av ca 40 fristående trafikföretag, som har
avtal med Länstrafiken. I Norrbotten samordnas stor del av kommunernas skolskjutsar med den
allmänna kollektivtrafiken, då kommunerna köper färdbevis för skolelever genom Länstrafiken.
Bussgods Norrbotten AB ägs gemensamt av Länstrafiken och branschen och tillgodoser att leveranser
sker i närtid till flera områden där inte andra speditörer täcker in. Godstrafiken i kombination med
busstrafiken samt kommunala skolskjutsar är en viktig förutsättning för att upprätthålla service och
tillgänglighet främst i glesbygd.
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Aktuell resandestatistik från Länstrafiken finns i nedanstående tabell.

År
Resande Ltn
E4-trafik
25, 26, 200
45

2009
2 238 924
226 344
10 289
8 154

2010
2 199 246
253 598
10 566
8 120

2011
2 090 493
306 349
10 400
8 000

Förändring
år 2010/11
-108 753
52 760
-166
-120

%
-4,90%
20,80%
-1,60%
-1,50%

Summa

2 483 711

2 471 521

2 415 242

-56 279

-2,30%

Totalt sett har en minskning av resandet skett, främst avseende de lokala linjerna, mot bakgrund av
att befolkningen minskat. Det minskade resandet har lett till mindre behov av denna typ av trafik.
Andra former av anropsstyrd trafik har på vissa sträckor ersatt de lokala linjerna.
I sju av länets kommuner finns tätortstrafik med buss. Luleå, Piteå, Boden, Gällivare och Kiruna
bedriver egen tätortstrafik samt Haparanda och Kalix i mindre omfattning. Denna trafik är i vissa
kommuner upphandlad och i Luleå kommun bedrivs tätortstrafiken av kommunens helägda Luleå
lokaltrafik AB.

Kommersiell busstrafik
Kollektivtrafiklagen öppnar upp möjligheter för kommersiell busstrafik och i dagsläget finns det ingen
sådan verksamhet i länet. Det är rimligt att anta att en betydande del av den framtida
kollektivtrafiken fortsatt kommer att vara offentligt finansierat från samhället. Endast en del av den
regionala kollektivtrafiken i länet bedöms ha potential att vara kommersiellt lönsam. Inriktningen är
dock att kommersiella initiativ ska uppmuntras samt ge möjligheter till nya lösningar. Trafikavtal bör
utformas för att göra det möjligt att öka alternativt sänka utbudsnivåerna, beroende på hur den
kommersiella trafiken utvecklas.

Särskild kollektivtrafik
Med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik som kräver särskilt tillstånd för att få resa.
De särskilda trafikformerna är skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar och
färdtjänst är ett kommunalt ansvar, medan landstinget ansvarar för sjukresor. Landstinget och nio
kommuner har en gemensam beställningscentral för att samordna sjuk- och färdtjänstresor. I
dagsläget har nio av länets 14 kommuner överlåtit samordningen av färdtjänst till myndigheten
(Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå).
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att samtliga kommuner lämnar över samordningen för
färdtjänst till myndigheten.
Myndighetsutövning, det vill säga behovsprövning, fastställande av regelverk med mera, ligger hos
respektive kommun för såväl färdtjänst och riksfärdtjänst som skolskjuts. De övriga fem kommunerna
(Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och Arjeplog) som inte överlåtit samordningsansvaret ska ta fram
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst- och riksfärdtjänst.
Genom att anpassa den allmänna kollektivtrafiken till personer med särskilda behov kan den
allmänna kollektivtrafiken tillföras ett ökat resenärsunderlag vilket medför ökade förutsättningar för
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ett bättre allmänt kollektivtrafikutbud som hela Norrbottens befolkning har nytta av. Därför bör så
mycket som möjligt av det samhällsbetalda resandet styras till den allmänna kollektivtrafiken. En bra
samordning ger både ekonomiska och miljömässiga vinster utan att försämra kvalitet och standard
för den enskilde resenären.

Infrastruktur
Kollektivtrafiken delar vägar och järnvägar med privat biltrafik och med godstrafik. Vid kapacitetsbrist
och vid störning behöver ibland prioriteringar göras mellan gods-och persontrafik. Kollektivtrafiken
har koppling till godstrafik dels genom gods på buss, dels genom fördelning av kapacitet.
Kollektivtrafiken och bussgods har även egen infrastruktur i form av hållplatser och terminaler.
Trafikverket ansvarar för transportsystemet för alla trafikslag förutom det som
kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för, medan Länsstyrelsen ansvarar för länstransportplanen. En
nära samverkan mellan dessa aktörer är nödvändigt när det gäller investeringar, åtgärder och
gemensamma satsningar. Tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen sker ett fortlöpande
arbete med att göra hållplatser och bytespunkter tillgängliga för alla resenärer, med särskild hänsyn
till funktionsnedsatta. När det gäller flygtrafik ingår inte den i kollektivtrafikmyndighetens
ansvarsområde, men goda möjligheter till kollektivtrafik till och från länets flygplatser är av stor vikt
för länets invånare. Länets största flygplats finns i Luleå, men även Kiruna, Pajala, Gällivare och
Arvidsjaur har flygplatser där behov av resandemöjligheter mellan flygplatsen och
kommunhuvudorten finns.
För att få ett fungerande system av kollektivtrafik krävs att olika trafikslag och den infrastruktur som
behövs harmoniseras med varandra så att övergångar blir möjliga. Detta omfattar betal- och
informationssystem, tidtabellsanpassningar, tillgänglighetsåtgärder och andra lösningar som kan
stimulera till att göra kollektivtrafiken till ett gångbart alternativ till andra sätt att resa.

Taxi
Nuvarande lagstiftning innebär att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en
tillfredsställande taxiförsörjning i länet. En del av taxitrafiken har ett kollektivtrafikmässigt upplägg,
t.ex. flygtaxi med delat fordon, som står för en stor del av transporterna till och från flygplatserna.
Färdtjänst och enskilt upphandlad skolskjuts, där taxibilar används, tillhör inte
kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde.

Sjötrafik
I Norrbotten finns fyra kustkommuner; Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Av dessa är det enbart
Luleå kommun som bedriver kollektivtrafik till sjöss. I Luleå har man turbåtstrafik mellan fastlandet
och öar i skärgården under säsongen samt så kallad förfallstrafik med alternativa fordon under de
perioder när isarna varken bär eller brister. Samtliga kustkommuner har beställningstrafik samt
båttrafik till utflyktsmål i skärgården. Denna trafik avser dock inte vardagsresande och faller inte
under definitionen ”kollektivtrafik” i lagstiftningens mening.

Tågtrafik
Tidigare har, förutom nattågstrafik och en dagtågstur Luleå–Kiruna, ingen persontrafik bedrivits norr
om Härnösand. Redan före Norrtågstrafiken, i augusti 2009, fick Norrbotten regional dagtågtrafik då
SJ trafikerade Luleå-Umeå med en dubbeltur per dag, vilket nu upphört.
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Norrtågsförsöket är ett för staten och regionen gemensamt utvecklingsprojekt som syftar till att
successivt etablera ett system med snabba tåg i norra Sverige och därigenom utveckla det svenska
systemet för persontrafik med tåg till att omfatta hela Sverige. Detta ska framförallt ses mot
bakgrund av den strategiska investeringen i Botniabanan och Haparandabanan som kommer att
slutföras under 2012. Länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen och landstingen har bildat ett
gemensamt bolag, Norrtåg AB. Efter kollektivtrafiklagens ikraftträdande har ägarförhållandena
förändrats på så sätt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland och
Jämtland, samt Länstrafiken i Västerbotten AB, äger 25 procent vardera av bolaget.
Ambitionen är att i takt med utbyggd infrastruktur och de marknadsmässiga förutsättningarna bygga
ut trafiken i hela området. Figuren nedan visar hur snabbtågssystemet ska se ut. Det nya
tågtrafiksystemet består av trafik på de nya sträckorna Sundsvall–Umeå (Botniabanan), Umeå–
Lycksele, Umeå–Luleå, utvecklad trafik längs Sundsvall–Östersund–Storlien samt Luleå–Kiruna.

Snabbtågssystemet Norrtåg
I augusti 2010 ”tjuvstartade” tågtrafiken på Botniabanan, med anslutande tåg Umeå–Luleå. Trafiken
utökades hösten 2011. Under 2012 har Norrtåg börjat trafikera Umeå–Luleå och Luleå – Kiruna, samt
förlänga trafiken på Botniabanan till Sundsvall. Fördelar och möjligheter som lyfts fram med den
befintliga och planerade Norrtågstrafiken är bland annat:


Attraktivt resande: Unika tåg, flera avgångar per dag, lockande avgångstider,
konkurrenskraftiga priser, trådlös internetuppkoppling, ström vid varje säte samt möjlighet
att välja express-eller flerstoppsturer.
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Större utbud/bättre förbindelser: Tidsavstånden i regionen minskar, dagtågtrafiken öppnar
upp Norrland för både boende i regionen och besökare.
Pendling: För att tillgodose pendlarnas, den primära målgruppens behov och önskemål ligger
merparten av turerna i anslutning till dagens början och slut. Priserna är även förmånliga för
pendlare.
Tidseffektivitet: På många sträckor kan man spara tid och restiden kan utnyttjas till att
jobba, studera eller vila.
Miljön: Norrtågs tåg drivs av förnyelsebar el, från vind-och vattenkraft. De nya moderna
tågen är mer energieffektiva än de äldre, och att resa med tåg är energieffektivt i allmänhet.
Tillgänglighet: Tågen är anpassade för alla resenärer. På varje tåg finns möjlighet att ta med
sina egna skidor eller cykel på resan.
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Dagens långväga tågtrafik på Stambanan genom Övre Norrland omfattar två dubbelturer med nattåg
per dygn. Denna trafik är mellanregional, d.v.s. tillhör inte kollektivtrafikmyndighetens
ansvarsområde. Tågen stannar inom länet i Luleå, Boden, Älvsbyn, Gällivare och Kiruna, vilket ger
behov av anslutande busstrafik. Under turistsäsong finns anslutningstrafik från Kiruna till Nikkaluokta
och i Murjek finns anslutningstrafik från Jokkmokk och under turistsäsong också till Kvikkjokk. I Luleå
finns möjlighet till anslutningstrafik från Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner. I
Älvsbyn finns anslutningstrafik från Piteå, medan Arvidsjaur och Arjeplog kommuner ansluter till
Jörn. Sommartid drivs även viss turisttrafik på Inlandsbanan sträckan Östersund–Storuman–Gällivare.
Den nattågstrafik som bedrivs har också en stor betydelse för besöksnäringen då den möjliggör
resandet för besökare från hela landet. I dagsläget bedriver SJ dagtågtrafik mellan Luleå och Kiruna
med två dubbelturer per dag.
Regionen har genom offentliga organisationer, näringsliv och andra aktörer under många år arbetat
för att en kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan, ska byggas. Det finns ett tydligt
behov av fungerande järnvägstransporter för gods mellan det råvaruproducerande Norrbotten och
marknader söderut, både inom landet och i Europa. Även för persontransporter skulle
Norrbotniabanan ge en konkret regionförstoring, då området är Sveriges mest tätbefolkade region
utan dagtågtrafik. I framtiden kan det finnas möjligheter till persontrafik på Haparandabanan mot
finska gränsen.
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Läget i kommunerna
Kommunerna finansierar de inomkommunala linjerna samt tätortstrafik. Kiruna, Luleå, Piteå, Boden
och Gällivare bedriver tätortstrafik samt Kalix och Haparanda i mindre omfattning. För Norrbottens
kommuner är kollektivtrafiken en mycket viktig del av samhällsservicen, främst när det gäller
skolskjutsar, arbets- och utbildningspendling samt sjukresor. Kommunerna liknar varandra i flera
avseenden, exempelvis är de geografiskt stora och en stor del av kommuninvånarna bor på
landsbygden. Detta medför behov av fungerande pendlingsmöjligheter för serviceresor och annan
pendling till och från centralorten. Det finns ofta behov av matartrafik/anropsstyrd trafik som
ansluter till stråk med starka resandeströmmar. För glesbygden finns behov av flexibla lösningar och
där är anropsstyrd trafik ett alternativ vilket innebär att resenären på förhand måste ring och boka
sin resa. I flera kommuner planeras också för nya bostadsområden på grund av nya
arbetsplatsetableringar, stadsomvandlingar, behov av attraktiva boendemiljöer och, i vissa fall, en
utökad befolkning. Målet är en utökad kollektivtrafik för dessa kommuner.
Kommunerna har också ett ansvar för att göra kollektivtrafikens infrastruktur tillgänglig för alla
medborgare. I länstransportplanen, som Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för, finns medel för
investeringar av bland annat kollektivtrafikåtgärder som gång- och cykelbanor, hållplatser samt
resecentra.
Länets samtliga flygplatser är viktiga noder för länets kommuner när det gäller resor utanför länet
och landet. Den största flygplatsen är Luleå Airport, med omkring en miljon resande per år.
Internationella flygförbindelser finns förutom från Luleå också från flygplatserna i Arvidsjaur, Kiruna
och Pajala. Gällivare flygplats har internationella flygförbindelser via Arlanda. En fungerande
kollektivtrafik till och från flygplatserna betonas av flera kommuner. Synkroniserade tidtabeller så
lång möjligt är en förutsättning för att invånarna ska kunna nyttja kollektivtrafiken. Det är också
viktigt att ta hänsyn till trafikslagsövergripande resande för att möjliggöra ett ”hela resan”perspektiv. En ambition är att ha ett betal-/biljettsystem som är funktionellt också i dessa
hänseenden.
Det finns effektivitetsvinster att hämta genom en utökad samverkan mellan godstrafik, tågtrafik och
övrig kollektivtrafik. För unga invånare på landsbygden är det viktigt att kunna ta sig till och från
centralorten också utanför arbets-/studietiden, som kvällar och helger. Flera kommuner har
ambitionen att utöka kollektivtrafikresandet och det förekommer olika former av subventionering i
flera kommuner för att denna ambition ska kunna realiseras.
Respektive kommuns inspel till trafikförsörjningsprogrammet finns i bilaga 1.

Landstinget
Norrbottens läns landsting har finansiellt ansvar för stomlinjer (trafik som passerar kommun-, länseller riksgräns) samt för den regionala dagtågtrafiken.
Länstrafikens kundservice fungerar som beställningscentral för landstingets sjukresor i Norrbotten.
Resorna kan göras med olika typ av fordon (flyg, tåg, buss, egen bil, personbil/taxi och specialfordon).
Denna verksamhet är av stor vikt för landstinget samt att den samordnas med övrig särskild
kollektivtrafik då resekostnaden helt eller delvis betalas av landstinget.
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Norrbottens läns landsting är också länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda, de flesta inom
hälso- och sjukvården. Arbetsplatserna utgörs främst av länets fem sjukhus och drygt trettio
vårdcentraler. Detta medför att landstinget också har ett intresse av en fungerande arbetspendling
för sina anställda, för att säkra sin arbetskrafts- och kompetensförsörjning.
Landstingen inom norra regionen har genom sitt regionförbund en prioritet att stimulera
utvecklingen av den norrländska universitetssjukvården. Detta innebär att resmöjligheter med
kollektivtrafik mellan sjukhusen inom regionen måste säkerställas.
Genom effektiviseringar i den samhällsbetalda kollektivtrafiken (linjetrafik med buss, skolskjutsar och
särskild kollektivtrafik) vill landstinget undvika suboptimeringar och nå effektivitetsvinster för att
åstadkomma region- och arbetsmarknadsförstoringar. Avsikten är också att binda samman orter och
kommuner i stråk med hjälp av effektiv kollektivtrafik för att nå större arbetsmarknadsregioner i
länet och angränsande kommunhuvudorter. Det är också betydelsefullt för den regionala
utvecklingen i länet att främja besöksnäringen.

Finansiering
Den del av kollektivtrafikens kostnader som inte kommer från trafikintäkter står kommunerna och
landstinget, genom kollektivtrafikmyndigheten, för. I detta trafikförsörjningsprogram har
myndigheten uttalat ett mål för kollektivtrafiken, där strävan är att kostnadstäckningsgraden ska
uppgå till minst 50 procent. Myndigheten har inte i nuläget för avsikt att höja ambitionsnivån för
kollektivtrafiken, men det kan bli aktuellt i kommande revideringar av programmet.
På nationell nivå har kollektivtrafikbranschen enats om ett mål om att antalet kollektivtrafikresor ska
fördubblas fram till år 2020. Även myndigheten har ett mål om att kollektivtrafikresandet ska öka.
Intäktssidan är av stor betydelse. En mer attraktiv trafik kan leda till ökad betalningsvilja från
resenärernas sida i takt med att trafiken utvecklas. Eftersom kollektivtrafiken ska utgöra ett
strategiskt verktyg för att bidra till en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att kunna påvisa att
kollektivtrafiken tillför mer nytta för samhället än vad som motsvaras av de direkta kostnader som
trafiken medför.
Det är viktigt att förtydliga att en ökning av kollektivtrafiken också innebär ökade kostnader för de
parter som ska finansiera kollektivtrafiken, dvs. kommuner och landsting. Ökade kostnader för
kollektivtrafiken måste av dessa finansiärer ställas i proportion till finansiärernas andra kostnader,
som hälso- och sjukvård, omsorg, skola och andra verksamheter.

Kostnadstäckning via trafikintäkter:
Stockholm
Västerbotten
Norrbotten
Riket

2007
38%
52%
50%
43%

2008
40%
51%
48%
44%
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2009
48%
51%
49%
48%

2010
45%
51%
49%
47%

Skattebidrag per invånare och år:
Stockholm
Västerbotten
Norrbotten
Riket

2006 2007 2008
2495 2860 2993
839 879 940
844 719 928
1258 1371 1504

2009
3078
994
916
1557

2010
3074
1028
921
1599

Tillträde till hållplatser och resecentra
Lagens intention är att tillgång till offentligt ägd infrastruktur som resecentrum, bytespunkter och
hållplatser skall ske på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. I den mån kapacitetsbrist
eller andra begränsningar hindrar kommersiella aktörer från att använda viss infrastruktur bör
kollektivtrafikmyndigheten redovisa hur dessa brister ska hanteras på sikt. Den avgörande frågan blir
därmed om det finns kapacitet att ta emot kommersiella aktörer. Även om det i dagsläget inte finns
någon efterfrågan kan det mycket väl komma begäran om att starta nya linjer och därmed också
anspråk på busslägen vid hållplatser, vilket kan påverka åtgärder som prissättning och tidsstyrning.
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter. När det gäller
busstrafikens hållplatser är det väghållarens ansvar, i huvudsak Trafikverket, kommunerna samt
myndigheten via Länstrafiken, som också ansvarar för fast monterad hållplatsutrustning, väderskydd,
samt eventuell teknisk utrustning som biljett- och informationssystem. Tätortstrafikens specifika
behov av hållplatser står respektive kommun för.
Busstationsfastigheter i Norrbotten AB är ett dotterbolag till Länstrafiken. Bolaget äger
busstationerna i Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda och Älvsbyn. I Kalix, Luleå och Piteå ägs
busstationerna av privata bolag. Busstationen/resecentret i Boden ägs av det statliga bolaget
Jernhusen AB, medan busstationerna i övriga kommuner är kommunalt ägda. Jernhusen AB äger
också järnvägsstationerna i Boden och Luleå. I Gällivare och Haparanda ägs järnvägsstationerna av
kommunen medan järnvägsstationerna i Kiruna och Älvsbyn ägs av statligt respektive privat bolag.
Kommunerna skall tillgodose behov av mark för busstationer, hållplatser och andra markbehov som
finns för kollektivtrafikens bedrivande. Kommunerna skall i den fysiska planeringen beakta
kollektivtrafikens behov.
Generellt i Norrbotten är hållplatser och bytespunkter, inklusive anslutande gångstråk, den svaga
länken när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Fordonen uppfyller i allt
högre grad de krav som finns och samtliga fordon är utrustade med ramp eller lift. Ansvaret för
bytespunkter ligger som nämnts tidigare hos ansvarig väghållare eller fastighetsägare. Ett problem är
att ansvaret för tillgänglighetsfrågan i länet är fördelat på många olika parter.
Kollektivtrafikmyndigheten kommer därför att få en viktig roll när det gäller samordningen av dessa
frågor och samverkan med berörda aktörer.
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Information och biljettsystem, taxor
För de som vill resa med kollektivtrafiken är ett enkelt och tillgängligt biljettsystem viktigt. Det finns
sedan tidigare en biljettsamverkan inom kollektivtrafiken med angränsande län via
Norrlandsresan. Detta innebär en möjlighet att resa över länsgräns på en och samma biljett. De fyra
nordligaste länen och Norrtåg arbetar med att få samma tekniska plattform för biljetter, vilket
medger ytterligare samverkansmöjligheter.
Länstrafiken har ett antal olika busskort för att tillfredsställa olika resenärskategoriers behov.
Rabattkortet laddas med ett antal resor på viss sträcka. Periodkortet gäller för 30 dagar på viss
sträcka eller för hela länet. Det finns även studentkort för studerande vid Luleå tekniska universitet
samt företagskort för företagsresor i länet och över länsgränsen. Beroende på hur många resor som
resenären laddar sitt kort med så erbjuds olika stor rabatt, där fler laddade resor ger mer rabatt.
Prissättningen i övrigt är baserad på det avstånd resenären färdas. Utöver de olika busskorten finns
också möjlighet att lösa enkelbiljetter. Enkelbiljetter eller laddning av busskort kan göras med
kontokort eller kontant på bussen eller på en busstation. Det är också möjligt att ha flera olika
produkter på samma kort. Med hjälp av den så kallade reskassan kan resenären ladda sitt busskort
med pengar och använda kortet istället för kontanter på bussen. Resenären kan då köpa biljetter för
flera personer vid samma tillfälle. Med reskassan kan resenären också resa med de olika
tätortstrafikföretagen i länet.
Taxor för tätortstrafiken i de kommuner som bedriver sådan följer av ingångna avtal.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att kollektivtrafikresandet ska vara enkelt och enhetligt för
resenären och en del i detta är att harmonisera resandet vid övergångar mellan trafikslag och mellan
tätorts- och övrig trafik. För att åstadkomma en sådan harmonisering kommer
kollektivtrafikmyndigheten att göra en djupare analys kring gällande avtal, taxor för olika trafikslag
och därtill hörande frågor.
Kollektivtrafiklagen medger för en kommun att subventionera kollektivtrafiken. Kommunen får då
ersätta kollektivtrafikmyndigheten för det inkomstbortfall som subventionen innebär. I Kiruna
kommun erbjuds invånare som är folkbokförda i kommunen avgiftsfria resor. Även Övertorneå
kommun erbjuder kommuninvånarna subventionerade resor.
Resenären ska uppleva att kollektivtrafiken i Norrbotten är ett sammanhållet system som är enkelt,
tillgängligt och miljövänligt. Detta innebär att lokaltrafik, regionaltrafik, interregionaltrafik och även
kommersiell trafik, så långt som möjligt, bör samplaneras och använda ett gemensamt system för
biljetter, bytespunkter och trafikinformation.

Organisation och rollfördelning
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är organiserat som ett kommunalförbund, med länets
samtliga fjorton kommuner och landstinget. Kommunalförbundet har en direktion bestående av 28
ledamöter och 28 ersättare och ett arbetsutskott med 9 ledamöter och 9 ersättare enligt
förbundsordningen.
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Myndigheten äger Länstrafiken i Norrbotten AB som i sin tur äger Bussgods AB och aktier i
Samtrafiken AB. Länstrafiken i Norrbotten har fått i uppdrag av myndigheten att samordna
upphandling och utförande av trafik. Myndigheten äger även en fjärdedel av Norrtåg AB samt en del i
AB Transitio. Kollektivtrafikmyndigheten har det samlade ansvaret för den regionala kollektivtrafiken
i länet som består av regional dagtågtrafik, stomlinjer (kommungränsöverskridande), inomkommunal
trafik, tätortstrafik och sjötrafik.
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
 Arbetar strategisk för utveckling av kollektivtrafiken
 Tar fram ett trafikförsörjningsprogram som utgår från kommunernas och landstingets
trafikplaner
 Genomför breda samråd
 Beslutar om allmän trafikplikt och taxor
 Ansvarar för och bevakar länets kollektivtrafikkostnader
Länstrafiken i Norrbotten AB
 Sköter den operativa verksamheten på uppdrag av myndigheten
 Upphandlar och driver trafik
 Tecknar avtal
 Kostnadsberäknar och gör budget för trafiken
 För dialog med entreprenörer
 Tar fram statistik för resande, trafikkostnader, etc.
 Utvecklar marknadsföring och trafikinformation
 Verka för samordning av biljett och betalsystem
Kommunerna och landstinget
 Planerar den inomkommunala respektive stomlinjetrafiken
 Fastställer trafikplaner och lämnar till myndigheten
 Informeras om trafikkostnaderna kommande trafikår
 Betalar för driften till myndigheten och trafikkostnaderna till Länstrafiken

Beslut om allmän trafikplikt och upphandling
Med stöd i trafikförsörjningsprogrammen ska kollektivtrafikmyndigheten besluta om allmän
trafikplikt. Begreppet allmän trafikplikt kan beskrivas som myndighetens besked till medborgarna om
vilken trafik som är av sådan vikt att den måste bedrivas, oavsett eventuell lönsamhet. På samma
sätt kan allmän trafikplikt sägas utgöra en signal till kommersiella trafikföretag kring deras
möjligheter till etablering av trafik i systemet. Enligt den nya kollektivtrafiklagstiftningen kan
myndighetens beslut om allmän trafikplikt överklagas till förvaltningsdomstol.
Enligt de övergångsbestämmelser som gäller för kollektivtrafiklagen gäller allmän trafikplikt för de
avtal som gällde vid lagens ikraftträdande eftersom upphandlingen av dessa avtal har inletts innan
årsskiftet och tilldelningsbeslut fattats före den 1 juli 2012. De linjer som Länstrafiken avtalat om och
som gällde vid lagens ikraftträdande är redovisade i bilaga 2. Kollektivtrafikmyndigheten har
därutöver beslutat om allmän trafikplikt för ett antal linjer som varit aktuella för upphandling efter
årsskiftet som är redovisade i bilaga 2. För trafiken inom tätortstrafikområden omfattas de ingångna
avtalen också av allmän trafikplikt. Detta är aktuellt i Luleå, Boden, Piteå, Kiruna, Kalix och
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Haparanda. Avtalen medger förändringar i utbudet inom ramen för respektive avtal.
Kollektivtrafikmyndigheten har därtill beslutat om allmän trafikplikt avseende tätortstrafiken i
Gällivare som ånyo varit aktuell för upphandling. Den upphandlade sjötrafiken i Luleå omfattas även
den av allmän trafikplikt.

Den framtida inriktningen
En av kollektivtrafikmyndighetens ambitioner för framtiden, både på kort och på lång sikt, är att
analysera nuläget för de olika typerna av kollektivtrafik som bedrivs i länet för att hitta
synergieffekter och optimera transporter av både personer och gods. Detta gäller både för den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken. För att få en så god trafikförsörjning som möjligt, med
effektiv ekonomi, är det viktigt att identifiera och satsa på stråk med stora resandeströmmar samt
att etablera en fungerande matartrafik till dessa stråk. Länets utveckling är beroende av en
tillfredsställande kompetensförsörjning, vilket kräver en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik.
Ett kommande utvecklingsområde blir att hitta optimala trafiklösningar mot bakgrund av att
kommersiella trafikföretag får möjlighet att etablera trafik på linjer i länet.
Kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet kräver ett mer utvecklat samråd med
kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer. Programmet ska utgå från de av
kommunerna och landstinget framtagna trafikplanerna. Myndigheten har också för avsikt att göra
analyser över resandeströmmar, samverkan mellan trafikslagen, biljett- och informationssystem,
taxor och bytespunkter för att på så sätt identifiera samordningsvinster i syfte att tillhandahålla ett
väl fungerande kollektivtrafiksystem i länet. Trafikverket och länsstyrelsen är viktiga
samarbetspartners i denna process, där deras kompetens och inspel blir viktiga verktyg.
Den vision som kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beslutat om – ”Kollektivtrafiken är en
självklar del av vardagsresandet i ett hållbart samhälle” – är den ambitionen som myndigheten satt
upp för kollektivtrafikens utveckling. För att nå denna vision kommer det bli nödvändigt med utökade
samråd och fördjupade analyser. Kommunernas och landstingets medverkan i denna process är en
förutsättning för att visionen ska kunna bli verklighet.
Det är i dagsläget svårt att, i denna första version av trafikförsörjningsprogrammet, ange precisa och
detaljerade analyser kring kollektivtrafikens framtida omfattning. Kollektivtrafikmyndigheten har för
avsikt att i kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet kunna ange mer konkreta
ambitioner och utvecklingsplaner, med beaktande av övriga samhällsförändringar som
demografifrågor, samhällsbyggnadsfrågor, näringslivsutveckling mm.
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