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Förord 

I början av november 2020 fick Trivector i uppdrag att utreda persontrafik-     

konsekvenserna av en östlig respektive västlig infart för Norrbotniabanan till   

Luleå. Redovisning har skett i slutet av december 2020. 

Uppdraget har utförts av Anna-Klara Ahlmer (intern projektledare), Mats Améen 

(projektledare mot beställaren) och Sebastian Fält (kvalitetsgranskning). Arbets-

gruppen för Norrbotniabanans infart till Luleå har fungerat som referensgrupp. 

Elisabeth Sinclair har varit beställarens kontaktperson.  

Vi tackar samtliga för ett gott samarbete.  

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanans infart till Luleå förordas en 

västlig ingång till Luleå. Ett östligt alternativ via Kallax flygplats med genomgångs-

station är komplicerat, bland annat på grund av påverkan på sjöfarten, men har stora 

fördelar från resandesynpunkt. Båda järnvägskorridorerna har därför bibehållits.  

Uppdraget syftar till att klargöra vilka konsekvenser en östlig kontra en västlig infart 

till Luleå får för den lokala och regionala utvecklingen. Fokus är på persontrafiken; 

såväl regionala tåg som fjärrtrafik omfattas. 

I aktuella översiktsplaner, trafikstrategier mm framhålls östligt alternativ via Kallax 

som den överlägset bästa lösningen.  

I intervjuer med Swedavia, SJ, Vy, Norrtåg, Kollektivtrafikmyndigheten och Tra-

fikverket anges samfällt att det östra alternativet är bäst för persontrafiken.  

Restidsvinsten för genomsnittsresenären blir cirka 4 minuter för det östra alternati-

vet. Elasticitetsberäkningar ger som resultat att resandet blir 2-3 % högre i det östra 

alternativet. Denna beräkningsmetod underskattar dock ofta effekterna vid stora för-

ändringar, vilket Norrbotniabanans infart till Luleå får anses vara.  

Ett alternativt sätt att bedöma effekterna är att jämföra med andra likartade sats-

ningar. Citytunneln i Malmö, som är funktionellt liknande om än i större skala, ledde 

efter tre år till en cirka 6-procentig ökning av det sammanlagda regionala kollektiv-

resande i Malmö-området. Tågresandet ökade med hela 20 %, vilket då även inbe-

griper överströmningseffekter från buss. I Luleå bör ett östligt alternativ kunna in-

nebära minst lika stora procentuella ökningar som Citytunneln gjort i Malmö.  

Även Botniabanan genom Umeå har vissa likheter med östligt alternativ i Luleå. 

Den har inneburit att genomgående resmöjligheter har skapats och har gett positiva 

effekter och en förbättrad tillgänglighet till bland annat Umeå universitet och uni-

versitetssjukhus. Ännu större blir effekten när Norrbotniabanan öppnas.  

Den viktigaste skillnaden mellan ett östligt och ett västligt alternativ är emellertid 

inte skillnaden i resstandard eller antal kollektivresor utan de regionala effekterna. 

I östligt alternativ ökar förutsättningarna för fler genomgående tåg i Luleå, vilket är 

betydelsefullt för regionens funktionalitet. Pendling blir möjlig i omlottrelationer 

förbi Luleå C, t ex från Piteå till Sunderby eller från Boden till Kallax. Tågtrafiken 

blir då en avgörande del i att skapa en väl integrerad region. Det bör framhållas att 

ett högt regionalt tågutbud (timmestrafik) är viktigt för att nå dessa effekter, det 

gäller för såväl pendlingen som flyganslutningarna till Kallax.       
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanans infart till Luleå blev 

klar år 2011. I beslutet har Trafikverket valt en västlig ingång till Luleå, 

även om de föredrar ett östligt alternativ. Men med en nödvändig bro över 

Hamnholmen i det östra alternativet gör järnvägen vintertid intrång på sjö-

fartens vändytor, se bild där järnvägskorridorerna är markerade med rött. 

 

 
Figur 1 Järnvägskorridorerna med ett östligt och ett västligt alternativ. 

 

För godset spelar val av infart till Luleå mindre roll, men för den regionala 

och lokala utvecklingen kan skillnaden bli stor. Ett västligt alternativ riske-

rar bland annat att innebära sämre möjligheter till arbetspendling. Med an-

ledning av detta valde Trafikverket, och även Luleå kommun, att behålla de 

båda järnvägskorridorerna med motiveringen att om en regional intressent-

grupp är beredd att driva frågan vidare för ett östligt alternativ och hittar för-

slag på lösningar kan det åter bli aktuellt för Trafikverket att pröva ett östligt 

alternativ. Luleå kommun förordar ett östligt alternativ, vilket redovisas i 

pågående revidering av översiktsplan. 
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1.2 Syfte 

Uppdraget syftar till att klargöra vilka konsekvenser en östlig kontra en västlig 

infart till Luleå får för den lokala och regionala utvecklingen. Fokus är på per-

sontrafiken; såväl regionala tåg som fjärrtrafik omfattas. Kopplingar beaktas mot 

nord/väst mot Boden/Kiruna/Haparanda samt söderut mot Piteå/Skellefteå/ 

Umeå. Effekterna av att angöra Luleå Airport är särskilt viktiga att beskriva. Till-

gängligheten till andra viktiga målpunkter utefter sträckan behöver också ingå, 

till exempel centrala Luleå, Sunderby sjukhus, LTU och arbetsplatser på båda 

sidor järnvägen vid Notviken.  

Ingångsvärden, som utarbetas i samarbete med arbetsgruppen, för de båda alter-

nativen ska vara så likvärdiga som möjligt för att underlätta en jämförelse mellan 

de båda alternativen. 

1.3 Metod 

Utredningen görs dels som en kvantitativ analys där restider jämförs, dels som 

en kvalitativ analys. I den senare delen görs intervjuer med nyckelpersoner, jäm-

förelser med andra städers järnvägsdragningar och en beskrivning av mjuka fak-

torer, som svårligen låter sig värderas i kronor och ören.  

1.4 Avgränsningar 

Den kvantitativa analysen begränsas till sträckan Piteå – Boden, eftersom 

restiderna inte är alternativskiljande söder om Piteå och norr om Boden. 

Däremot beaktas kvalitativa effekter i hela norra Sveriges tågtrafiksystem.    
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2. Norrbotniabanestråket 

2.1 Tidigare utredningar av infarten till Luleå 

Norrbotniabanan Umeå – Luleå förstärker godstrafiken och sänker transportkost-

naderna med ca 30 %, samtidigt som restiderna för persontrafiken halveras. Den 

nya järnvägen bidrar också till ett hållbart transportsystem och möjlighet att 

uppnå målen för minskad klimatpåverkan. De minskade restiderna skapar attrak-

tivitet för hållbara färdmedel, tillgänglighet och höjer norrlandskustens status.  

I den ursprungliga utredningen1 pekades ett antal målpunkter för persontrafiken 

ut: Luleå C och hållplats Notviken. För godstrafiken identifierades Luleå Hamn, 

SSAB Tunnplåt och Gammelstads Godsterminal som viktiga. Även Luleå flyg-

plats bör beaktas.  

Norrbotniabanan ska bidra till utvecklingen av intermodala person- och gods-

transporter, vilket avser omstigningsmöjligheter mellan olika transportslag (tåg-

buss och tåg-flyg).  

Det västliga alternativet sträcker sig från Södra Gäddvik via Storheden mot Luleå 

C (Figur 2). Alternativet följer väg E4 mot den befintliga järnvägen Luleå-Boden 

i nordost och sedan till Luleå C. Sträckningen passerar över Luleälven vid Gädd-

vik i anslutning till de vägbroar som finns idag och passerar sedan södra delen 

av Storhedens handels- och industriområde parallellt med E4. Vid Notviken de-

las spåret via triangelspår mot Luleå C respektive Boden. Sträckningen innebär 

dubbelspår från anslutningen mot befintlig järnväg in till Luleå C.  

Alternativet påverkar boendemiljöer i Gäddvik, Notviken, Bergviken och cen-

trala Luleå. Landskapsbilden påverkas något i Gäddvik men med liten påverkan 

på odlingslandskapet. På Östermalm kan passager och bullerskydd medföra mått-

liga konsekvenser för stadsbilden. Alternativet ger de minsta konsekvenserna för 

rennäringen.  

I den samlade bedömningen för måluppfyllelse, efter genomförda fördjupnings-

studier, uppnår det västliga alternativet status God för samtliga parametrar 

(Funktion, människa och samhälle, miljö). Restiderna bedöms bli mycket goda, 

dock innebär alternativet en säckstationslösning som leder till längre restider om 

inte Luleå C är målpunkten. Påverkan på resor till och från Luleå samt över långa 

sträckor är marginell.  

Måluppfyllelsen för ett robust järnvägsnät bedöms bli mycket god, dock är om-

ledningsmöjligheterna för det västliga alternativet något sämre än för det östliga. 

Det beror på att om det blir stopp på båda spåren på sträckan Luleå C – Notviken 

kan inte trafiken ledas om.  

 
1 Norrbotniabanan – Järnvägsutredning 160 Södra Gäddvik – Luleå, slutrapport 2011 
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Figur 2 De två järnvägskorridorernas sträckning in till Luleå. 

Det västliga alternativet ger en mycket god lösning för godstrafiken, men en 

säckstation för persontrafiken är en nackdel. Dock bedöms alternativet som en 

bra lösning sammantaget, då persontrafiken får tidsvinster på längre sträckor.  

Det östliga alternativet sträcker sig från väg E4 vid Södra Gäddvik, viker av ös-

terut mot Kvarnträskets norra ände, passerar genom Kallaxhedens naturreservat, 

samt passerar flygplatsen och Bergnäsets industriområde. I höjd med Lulvikens 

centrala delar sträcker sig alternativet norrut över Hamnholmen. Luleälven samt 

sydöstra delen av Gråsjälfjärden passeras på en föreslagen bro i anslutning till 

befintlig farled. Bron angör vid SSAB-kajen och sträckningen fortsätter sedan 

mellan Svartöstaden och SSAB för att via en landbro ansluta till befintlig järnväg 

vid Luleå C.  

Alternativet påverkar boendemiljöer i Svartöstaden, Lövskatan, centrala Luleå 

samt Hamnholmens fritidsboenden. På Hamnholmen väntas landskapsbilden få 

måttliga till stora konsekvenser beroende på utformning då bron kan ge intrångs- 

och barriäreffekter. Måttliga konsekvenser för naturmiljön kan uppkomma i na-

turreservatet Kallaxheden och på Hamnholmen. Det blir en viss påverkan på Grå-

själfjärden. Rennäringsintressen påverkas på en något längre sträcka än av det 

västliga alternativet.  

I den samlade bedömningen för måluppfyllelse, före de fördjupade studierna, 

uppnådde det östliga alternativet mycket god status för parametrarna funktion, 

människa och samhälle samt god status för miljö. Efter fördjupningsstudierna 

sänktes parametern människa och samhälle till låg måluppfyllelse trots den goda 
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kopplingen till flygplatsen, möjligheterna för resande- och godsutveckling samt 

att alternativet knyter ihop orter längs Malmbanan och Norrbotniabanan. Alter-

nativet möjliggör också avlastning från farligt gods i form av flygbränsle från 

centrala Luleå. Måluppfyllnaden sänktes efter bedömningen att alternativet på 

kort sikt kan medföra allvarliga konsekvenser för vintersjöfarten och som resultat 

även på näringslivet. Dock finns det på lång sikt möjligheter att öka måluppfyl-

lelsen med utveckling av hamnverksamheten.  

Måluppfyllelsen för bra koppling till målpunkter bedöms bli mycket god i och 

med en anslutning till resecentrum vid flygplatsen. Dessutom bedöms målupp-

fyllelsen för intermodala resor bli mycket god med möjligheten till kombinerade 

tåg- och flygresor. Måluppfyllelsen för ett robust järnvägsnät bedöms bli mycket 

god, dock försämras robustheten om alternativet utformas med en öppningsbar 

bro.  

För persontrafiken ger den genomgående trafiklösningen fördelar särskilt för 

kortväga resande där målpunkten inte är Luleå C. Pendlingstrafik inom stråket 

Piteå – Luleå – Boden har god utvecklingspotential och anslutningen till flyg-

platsen är en fördel. Det negativa med alternativet är påverkan på sjöfarten i Lu-

leå avseende fartygens vändytor vid vissa isförhållanden.  

I slutrapporten från 20112 har en beräkning av restider och påverkan av säck-

lösningen för det västliga alternativet utretts. Trafikverket har använt 6 minuter 

extra restid för spetsvändning (motorvagnståg) respektive 10 minuter för lok-

dragna tåg. Dock anger järnvägsföretagen att vändtiderna är för optimistiska och 

förespråkar 20 minuter för lokvändning i ett normalläge, vilket påverkas av att 

det är vinterklimat minst en tredjedel av året. 20 minuter för lokvändning använ-

des således som normalnivå. För spetsvändning med motorvagn används 10 mi-

nuter som normalnivå i beräkningarna. Trafikverkets ursprungliga beräkning på 

6 respektive 10 minuter används som ett nedre spann och en tredje variant med 

15 minuter för motorvagnsvändning och 25 minuter för lokväntning är ett övre 

spann.  

Enligt järnvägsutredningen talar mycket för att i det västliga alternativet ha Luleå 

som vändpunkt såväl norr- som söderifrån. Den genomsnittliga väntetiden har 

bedömts vara ca 15 minuter för resor söderifrån med målpunkt norr om Luleå, 

alternativt norrifrån till en målpunkt söder om Luleå. I den samhällsekonomiska 

beräkningen antas att persontågen kör igenom med vändning, vilket gör att den 

totala restiden eventuellt underskattas i jämförelse med byte.  

Med järnvägsutredningens samhällsekonomiska beräkningar, som tar hänsyn till 

väntetider och genomsnittliga vändtider, bedöms det östliga alternativet ge ett 

nettonuvärde på ca 0,2 mdr SEK bättre än det västliga alternativet. Används det 

nedre spannet på 6 respektive 10 minuters vändtid får det västliga alternativet 

bättre nettonuvärde med 0,1 mdr SEK. Med det övre spannet på 15 respektive 25 

minuters vändtid väger kalkylen över till det östliga alternativets fördel, och det 

alternativet blir 0,5 mdr SEK bättre än det västliga. Sett till enbart nyttoeffekterna 

är det östliga alternativet klart mer fördelaktigt än det västliga.   

 
2 Norrbotniabanan – Järnvägsutredning 160 Södra Gäddvik - Luleå 
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3. Nulägesanalys och framtidsplaner 

3.1 Geografiska förutsättningar/Infrastrukturförutsättningar 

Luleå är beläget längs med kusten och är Norrbottens största stad. Kommunen 

har 78 105 invånare och förväntas öka med cirka 4 400 invånare till år 2030.3 De 

viktigaste vägarna är E4 och E10 mot Kiruna/Narvik samt Väg 97 som går mot 

Boden och Jokkmokk. I Kallax är Luleå flygplats belägen. Luleå hamn är viktig 

för godstransporter, främst av järnmalm. Spårinfrastrukturen innefattar Malm-

banan från Luleå till Kiruna och Narvik, samt Norra Stambanan till södra Sverige 

och österut mot Haparanda och Finland. Järnvägen trafikeras i dagsläget till störst 

del av godståg, men det förekommer persontågstrafik söderut mot Stockholm 

med nattåg samt regionaltågstrafik till Boden och vidare mot Kiruna respektive 

Umeå.

 

Figur 3      Dagens järnvägar och huvudvägar i Luleå med omgivande kommuner. Haparandabanan 
kommer att få persontrafik i april 2021. Källa: Tillsammans framåt. Trafikstrategi för Luleå-
regionen (2016) 

I närområdet är förutom Luleå även Boden och Älvsbyn kommuncentra med 

järnvägsstationer. Boden trafikeras i tre riktningar och från april 2021 även i en 

fjärde – mot Haparanda. Älvsbyn har ett fåtal tåguppehåll och trafikeras av tåg 

på Norra stambanan. I och med Norrbotniabanan får Piteå också goda tågresmöj-

ligheter.  

 
3 https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-och-statistik/befolkningsstatistik.html 
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Luleå trafikeras av nattåg och dagtåg, samt regionaltåg Luleå – Boden med Norr-

tåg. Regionaltågen har 11 turer i vardera riktningen på vardagar. De är främst 

inriktade på arbetspendling mellan städerna. Tågresan tar 25 minuter4. Med buss 

är åktiden dubbelt så lång, men turutbudet är mycket större. 

Busstrafiken består av Luleå Lokaltrafik som kör i Luleå samt Länstrafiken Norr-

botten som kör regional busstrafik. Luleå Busstation är belägen nära järnvägs-

stationen för smidiga byten till regionalbuss. Bytesmöjligheter till stadsbuss 

finns också i stationens närområde.  

Från Notviken järnvägsstation går linje 5 mot Porsö centrum (Universitetet) samt 

till Luleå centrum. Restiden är ca 4 minuter till Porsö centrum och 15-18 minuter 

till Luleå centrum. Busslinjen trafikeras på vardagar med 20-minuters trafik på 

morgonen och eftermiddagen och på helger är det 1 timmes turtäthet.   

3.2 Översiktsplaner och mål 

Nedan är sammanställt mål och inriktningar från olika styrande dokument rö-

rande infrastrukturutvecklingen i området. 

Länstransportplanen 2018-20295 har ett antal prioriterade mål där ett är att skapa 

kapacitetsstark och robust järnväg. Norrbotniabanan bedöms vara nödvändig     

för att få en hållbar utveckling och möta den ökade efterfrågan på transporter. 

Avsaknad av järnväg längs kusten är den största bristen i dagens trafiksystem. 

Norrbotten utgör nästan 25 % av Sveriges yta och de långa avstånden och resti-

derna är en utmaning för tillgängligheten. Det ställer höga krav på effektiv an-

vändning av transportslagen samt ett sammanhängande hållbart transportsystem. 

Effektiva transporter är avgörande för konkurrens- och attraktionskraften för  

regionen. Där har Norrbotniabanan en nyckelroll. 

I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten6 har ett antal mål tagits fram 

till 2030. Inom hållbara transporter och tillgänglighet för persontrafiken innefat-

tar dessa att Norrbotten ska bli bättre på att möta förväntningarna på tillgänglig-

het. Indikatorerna är att andelen kollektivtrafikresande ska öka till 25 % år 2030 

(nuläge 2017 var 10 %) samt att andelen av befolkningen som når centralort inom 

60 minuter med bil respektive kollektivtrafik ska öka.  

I program till Luleås översiktsplan för 20507 finns ett antal mål och inriktningar 

om hållbara transporter och en utveckling av regionen. Inriktningarna för Luleå 

kommun är att:  

 bygga för framtiden  

 satsa på att bli en ledande nordlig region 

 lyfta identiteten som kuststad året runt  

 stå för öppenhet och mångfald 

 inte ha påverkan på klimatet 

 
4 https://www.norrtag.se/pendeln/ 
5 Länstransportplan 2018-2029 Norrbottens län ( 
6 Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (2019) 
7 Översiktsplan 2020 – Program till Vision Luleå 2050 (2020) 
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 vara ett ledande nav för tillväxt och innovation 

 ha arbete åt alla. 

 

För att nå dessa mål får Norrbotniabanan stor betydelse. För infrastrukturen in-

nebär det krav på ökad fokus på hållbara transporter. Norrbotniabanan omnämns 

som en särskilt viktig satsning för att förbinda tågtrafiken med flygtrafiken, vil-

ket genererar stora samhällsekonomiska vinster för hela regionen. En förutsätt-

ning för detta är att Norrbotnabanan dras via Kallax flygplats.  

I förslaget till översiktsplanen listas åtgärder till 2040. Bland annat lyfts det fram 

att Norrbotniabanan behöver byggas i sin helhet. Visionen förespråkar en östlig 

dragning för att koppla ihop flyg och tåg. Kallax ska bli ett nav för regionen och 

utveckling av förnybara bränslen.   

Befolkningen i Luleå ökar stadigt och det långsiktiga målet är en befolkning när-

mare 100 000 invånare år 2050. 

Generellt ska en förtätning av bostäder ske och då bland annat i centrum och 

Porsön som båda är stationsnära stadsdelar. Sunderbyn får fler bostäder och verk-

samheter som ökar Sunderby Sjukhus viktiga regionala funktion. Volymhandeln 

finns inom externhandelsområdet Storheden och kan även lokaliseras till bland 

annat Notviken. När det gäller arbetsplatser stöds klusterbildningar i närheten av 

sjukhus, hamn, flygplats och universitet, som alla ligger eller skulle kunna ligga 

stationsnära.  

Det planeras för ett nytt resecentrum mellan Prästgatan och järnvägen med syfte 

att knyta ihop lokal och regional busstrafik med järnvägstrafiken. 

3.3 Befolkning och arbetsplatser 

Resandeunderlaget i Luleå, och främst kring de aktuella stationerna, går att utläsa 

av bland annat befolkningstätheten. Störst är tätheten nära Luleå C. I övrigt är 

befolkningen relativt utspridd med flera tunga bostadsområden långt från central-

stationen och andra befintliga eller potentiella stationslägen. 
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Figur 4 Nattbefolkning 2018 visat som befolkningstäthet (antal boende per kvadratkilometer) 

Arbetsplatstätheten är störst kring centrum och sedan Notviken, vilket ger ett bra 

underlag för arbetsresor med tåg. Även industriområdet i Kallax har en del ar-

betsplatser som kan gynnas av en station vid flygplatsen, men avstånden är rela-

tivt långa vilket gör att matarbuss ändå behövs.  

Sammantaget kan konstateras att arbetsplatserna är bättre lokaliserade i förhål-

lande till befintliga och potentiella stationslägen än bostäderna. En station vid 

Kallax ger bättre täckning än ett västligt alternativ. 

 

Figur 5 Dagbefolkning 2018 visat som arbetsplatstäthet (antal arbetsplatser per kvadratkilometer) 

  



10 

 Trivector Traffic 

 

4. Resvanor och resmönster 

4.1 Resvanor 

En resvaneundersökning genomfördes i Luleå kommun år 2015.8 Av de svarande 

över 18 år uppgav 90 procent att de har körkort och 80 procent att de alltid har 

tillgång till bil. I en fråga om prioriteringar av färdmedel uppger en klar majoritet 

på 61 procent att buss ska prioriteras även om det sker på bekostnad av bil-         

trafiken. Detta visar på en vilja att prioritera kollektivtrafiken.  

Färdmedelsfördelningen i Luleå kommun är 61 procent bil, 14 procent cy-

kel, 13 procent buss och 11 procent till fots. Jämfört med den nationella 

resvaneundersökningen har Luleå en låg andel resor till fots, både jämfört 

med det nationella snittet och andra större städer i motsvarande storlek som 

har ca 18 procent. Cykelandelen är istället större i Luleå jämfört med 6 pro-

cent nationellt och 10 procent för större städer. Även kollektivtrafikandelen 

är större i Luleå jämfört med andra städer i samma storlek, vilka har 8 pro-

cent kollektivtrafik. Bilandelen är ungefär samma. I genomsnitt görs 2,4 re-

sor per person och dag och en genomsnittlig resa är 5 kilometer på vardagar 

och 6 kilometer på helger. 

 

En målpunktsanalys med 5 utvalda målpunkter visar bland annat siffror för 

Luleå flygplats, dock är det ett lågt antal resor som ingår. Flygplatsen har en 

förhållandevis låg bilandel jämfört med övriga målpunkter, vilket mest tro-

ligt beror på en hög andel ”övrigt” som sannolikt består av inkommande 

flyg. Sunderby Sjukhus, SSAB och Storhedens handelsområde har en hög 

andel biltrafik. Gemensamt för dessa målpunkter är att de ligger långt från 

centrum och i ganska bilorienterade lägen.  

 

Tabell 1      Färdsätt till målpunkter i Luleå Kommun. Antal resor som ingår: Sunderby sjukhus n=73, 
Universitetet n=122, SSAB n=46, Storheden n=157, Luleå flygplats n=22. Källa: Resvane-
undersökning Luleå kommun 2015 

Målpunkt Till fots Cykel Bil totalt 
(förare +passagerare) 

Buss Övrigt 

Sunderby Sjukhus 1% 3% 73% 17% 6% 

Universitetet 22% 25% 32% 21% 0% 

SSAB 
 

2% 7% 88% 1% 0% 

Storheden 
 

3% 5% 91% 1% 0% 

Luleå flygplats 0% 0% 66% 9% 26% 

 
8 Resvanor i Luleå, Resvaneundersökning 2015 (2016) 
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För resor med start- eller målpunkt utanför Luleå kommun, utförda av personer 

boende i Luleå kommun, är det vanligast med resor mellan Boden och Luleå. De 

resorna utgör en fjärdedel av resorna till eller från kommunen och sker till 83 

procent med bil. Den näst vanligaste relationen är resor till Piteå där bil också 

utgör det främsta färdmedlet. Störst andel bussresor sker till Kalix.  

Tabell 2 Fördelning av färdsätt i de vanligaste resorna mellan Luleå kommun och annan kommun (båda 
riktningar). Andel av samtliga resor: Luleå-Boden 26%, Luleå-Piteå 15%, Luleå-Kalix 13%, 
Luleå-Älvsbyn 5%, Luleå-Haparanda 5%. Källa: Resvaneundersökning Luleå kommun 2015 

Reserelation Bil totalt 
(förare +passagerare) 

Buss Övrigt 

Luleå - Boden 93% 7% 0% 

Luleå - Piteå 88% 8% 4% 

Luleå - Kalix 73% 27% 0% 

Luleå - Älvsbyn 100% 0% 0% 

Luleå – Haparanda 100% 0% 0% 

 

4.2 Pendling  

Nedanstående karta visar pendlingsmönstret i Norrbotten (Figur 6). Den inklu-

derar även pendling över landsgränserna, dock är det uppskattade siffror då data 

saknas för de relationerna. Men erfarenheter säger att dagpendling främst sker 

till Finland, medan det är mest veckopendling till Norge. Från 2009 finns en siffra 

på att 1 000 personer pendlar mellan svenska och finska gränsnära kommuner, 

men siffran har varit ökande. Det största resandet sker mellan Haparanda och 

Torneå med 500 – 600 personer men det finns även betydande pendling från 

finska Ylitornio, Kolari och Kemi.  
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Figur 6 Pendling i norra Sverige inklusive reserelationer till Finland och Norge. Källa: Data från SCB. 

Kartan visar tydligt Luleå som regionalt centrum med större inpendling än ut-

pendling. Det bör noteras att alla tunga pendlingsrelationer (gula, orange och 

röda) har eller kommer att få tågresmöjligheter.  

De största pendlingsrelationerna närmast Luleå är förstorade nedan. 
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Figur 7         Antal arbetspendlare per riktning (ut/in) enligt data från SCB (år 2018). Källa: Sammanställning 
fakta och nyckeltal SARETS, Luleå kommun 2020 

I Tabell 3 har all pendling sammanställts för de kommuner i Norrbotten och Väs-

terbotten som har störst pendlingsströmmar. Tabellen avser all inpendling och 

utpendling som sker i alla reserelationer, sorterat på störst total pendling per län. 

Sifforna innefattar även pendling som sker mellan andra kommuner än till/från 

Luleå i Norrbotten och Västerbotten. 

I Norrbotten har Luleå, Kiruna och Gällivare större inpendling än utpendling, 

vilket indikerar att där finns stora arbetsplatser. I Västerbotten har Umeå och 

Lycksele större inpendling än utpendling. I en jämförelse mellan Umeå och Luleå 

som regioncentrum har Luleå större inpendling än Umeå, samt även en större 

andel pendlare sett till antal boende och arbetande i kommunen.  

Det bör noteras att alla de största pendlingskommunerna i Norrbotten och Väs-

terbotten har eller kommer att få persontrafik på järnväg. Det visar att tågtrafiken 

kan spela en stor roll i den framtida trafikförsörjningen.  

I Norrbottens län sker majoriteten av alla arbetsresor med bil, 65 procent av de 

boende i de större kommunerna och 70 procent av de boende i de mindre kom-

munerna åker bil till arbetet.  
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Tabell 3      Total in- och utpendling för de 8 orterna i Norrbotten och Västerbotten som har högst total 
pendling. Källa: SCB Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns efter bostads-
kommun och arbetsställekommun 2018 

Kommun Utpendling Inpendling 

Norrbotten   

Luleå 4 147 8 963 

Boden 4 453 1 903 

Piteå 3 705 1 830 

Kalix 1 263 816 

Kiruna 519 1 423 

Gällivare 612 1 093 

Älvsbyn 981 505 

Haparanda 629 357 

Västerbotten   

Umeå 5 854 8 640 

Skellefteå 2 292 2 109 

Vännäs 2 218 946 

Nordmaling 1 389 494 

Robertsfors 1 337 376 

Lycksele 605 851 

Vindeln 693 585 

Vilhelmina 560 187 
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4.3 Kollektivresande 

Regionalt resande 

Antal resor med buss och tåg som sker på vardagar mellan kl 5-10 och 14-18 

presenteras nedan. Generellt dominerar bussresandet in till Luleå. Även mellan 

Boden och Luleå, där det finns tåg, sker 95 % av kollektivtrafikresorna med buss 

(Tabell 4). Potentialen för ökar tågresande torde vara mycket stor. Som jämfö-

relse kan nämnas att tågresandet Boden – Luleå är ca 1 % så stort som tågresandet 

Ystad – Malmö. Boden och Ystad har ungefär samma folkmängd.  

Piteå – Luleå är något längre sträcka än Boden – Luleå, i gengäld är Piteå en 

större stad. Men det är ändå mindre än hälften så stor pendling Piteå – Luleå som 

Boden – Luleå.  

Turutbudet skiljer sig mycket mellan de olika kommunerna, vilket framgår i ta-

bellen. Antalet tågresor är få och turutbudet lågt. Figur 8 visar det totala resandet 

per reserelationen i båda riktningar. 

Tabell 4  Antal buss- och tågturer samt antal resor (år 2019). Källa: Sammanställning fakta och nyck-
eltal SARETS, Luleå kommun 2020 samt för tågen Norrtågs resandestatistik för 2019 (totalt 
resande mellan kommunerna). 

Reserelation Antal 

buss-    

turer 

Antal buss-

resor 

Antal tåg-

turer 

Antal tåg-

resor 

Totalt båda 

riktningar 

Luleå-Boden 43 124 524 10 6 664 

283 674       

Boden-Luleå 42 145 445 9 7 041  

Luleå-Piteå9 21 51 150   

114 060 

Piteå-Luleå10 20 62 910   

Luleå-Älvsbyn 6 10 604 2 229 

27 160 

Älvsbyn-Luleå 7 16 204 1 123 

Luleå-Kalix 8 14 642   

33 679 

Kalix-Luleå 9 19 037   

 

 
9 Utöver busslinjer mellan centralorternas centra finns linjer Piteå – Sunderby sjukhus och Piteå – LTU via Not-
viken.  
10 Utöver busslinjer mellan centralorternas centra finns linjer Piteå – Sunderby sjukhus och Piteå – LTU via 
Notviken. 
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Figur 8  Antal resor med buss och tåg vardagar kl 5-10 och 14-18 (år 2019). Pilbredderna är proport-
ionella mot antalet resor. Grönt är buss och rött är tåg. Det låga tågresandet bör särskilt      
noteras. Källa: Sammanställning fakta och nyckeltal SARETS, Luleå kommun 2020 samt 
Norrtågs resandestatistik från 2019. 

Tågresande på längre sträckor 

Tågresandet i Norrbotten består till stor del av fjärrtågsresor söderifrån. Det kan 

konstateras att fler reser från Boden norrut än mot Luleå. Det regionala resandet 

är av liten omfattning, även på sträckan Boden – Luleå där det finns nystartad 

regional regionaltågstrafik.  

 

Figur 9  Resande med SJ-tåg (röda pilar) (år 2014) och Norrtåg (blåa pilar) (växlande år 2014-2019).   
Källa: Trafikverket och Norrtåg. 

283 674 
269 969 (buss) 

13 705 (tåg) 

114 060 

27 160 
26 808 (buss) 

352 (tåg) 

33 679 
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Kallax flygplats är Norrlands största flygplats och hade 2018 ca 1,2 miljoner re-

senärer och motsvarande ett snitt på ca 3 300 passagerare per dag. På flygplatsen 

finns 1 500 parkeringsplatser och 1 100 anställda11. I en prognos för 2050 bedöms 

det att flygplatsen kommer att få fler resande (Tabell 5). 

Tabell 5  Prognos för antal passagerare och rörelser fram till 2050. Källa: Swedavia Airports, Master-
plan 2050 Luleå airport (2019) 

 

Av resorna till flygplatsen sker cirka hälften med bil – antingen som förare eller 

passagerare. Omkring en femtedel av resorna sker med taxi och samma andel 

med buss (Figur 10).  

 

Figur 10 Färdmedel till flygplatsen. Källa: Swedavias airports - Luleå Airport travel survey report 2018 

Under hösten 2013 tog Luleå Lokaltrafik över busstrafiken till flygplatsen med 

dels linje 4 som trafikerar från Universitetet via city till flygplatsen, dels linje 

104 från järnvägsstationen, via busstationen och vidare till flygplatsen (startade 

2016). Restiden från centrum till flygplatsen är ca 15-20 minuter och turtätheten 

på linje 4 är ca 20-30 minuter på vardagar och en gång i timmen på helger. Linje 

104 har 6 turer per dygn på vardagar och lördagar, och timmestrafik på söndagar. 

Den förbättrade kollektivtrafiken till flygplatsen från slutet av 2013 har gett re-

sultat, vilket framgår av statistiken.  

 
11 Swedavia Airports, Masterplan 2050 Luleå airport (2019) 

11

45

22

12
1010

45

15

22

98

43

16

22

11
9

41

22
19

98

46

18
20

9
11

37

22
20

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Parkerad bil Bil avlämning Taxi Buss Övriga

färdmedel

Färdmedelsval till flygplatsen (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018



18 

 Trivector Traffic 

 

Länstrafiken Norrbotten12 bedriver ett projekt med flygtaxi som trafikerar sträck-

orna: 

► Haparanda – Kalix – Luleå flygplats (linje 711) 

► Jokkmokk – Luleå flygplats (linje 712) 

► Älvsbyn – Luleå flygplats (linje 713) 

► Övertorneå – Överkalix – Luleå flygplats (linje 714) 

Dessa linjer har ett mycket begränsat resande jämfört med resandet från Luleå. 

För Boden och Piteå finns stor potential om Norrbotniabanan trafikerar flygplat-

sen och tågutbudet blir bra. Även från Skellefteå, Kalix, Haparanda och Malm-

fälten finns ett tänkbart resandeunderlag. 

Bilresor till flygplatsen sker i fallande ordning i första hand från Luleå, Piteå, 

Boden och Kalix. Samtliga dessa kommuner kan få tågförbindelser med flygplat-

sen om Norrbotniabanan dras via Kallax. 

 

Figur 11  Avreseorter i Norrbotten med störst resande med bil till Luleå flygplats. Källa: Swedavias air-
ports – Luleå Airport travel survey report 2018 

 

 

 
12 https://ltnbd.se/trafiken/flygbil/ Länstrafiken Norrbotten 

Topp 4 avreseorter 

med bil 

1, Luleå 

2, Piteå 

3, Boden 

4, Kalix 

https://ltnbd.se/trafiken/flygbil/
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4.4 Restider och restidskvoter 

Nedan presenteras restiderna i nuläget samt restidskvoterna för resor till och från 

Luleå. Restiderna är längst med buss i samtliga reserelationer förutom Luleå-

Älvsbyn där tåg är långsammare än buss. Tåg Luleå – Boden är snabbare än re-

sande med bil. Generellt är restiderna med buss längre i riktning mot Luleå jäm-

fört med ut från Luleå. Detta kan bero på att resandet är större in till Luleå på 

morgonen och att påstigande tar längre tid än avstigande.  

Tabell 6 Genomsnittlig restid centrum till centrum med buss, tåg och bil (minuter). Restiderna presente-
ras som ett medelvärde av de båda riktningarna. Källa: Sammanställning fakta och nyckeltal 
SARETS, Luleå kommun 2020 

Reserelation 

(båda riktningar) 

Restid buss 

 

Restid tåg Restid bil 

Luleå-Boden 52 28 35 

Luleå-Piteå 62,5 30* 48 

Luleå-Älvsbyn 60 65 53 

Luleå-Kalix 85,5 90* 59 

*Tågtrafik finns ännu inte. Värdena avser planerade tågrestider. 

Baserat på restiderna ovan har restidskvoter tagits fram. Det finns som mål att 

minska restidskvoten buss/bil och tåg/bil.  

Tabell 7 Restidskvoter. Restidskvoterna presenteras som ett medelvärde av de båda riktningarna. Källa: 
Sammanställning fakta och nyckeltal SARETS, Luleå kommun 2020 

Reserelation Restidskvot Buss/bil Restidskvot Tåg/bil 

Luleå-Boden 1,5 0,8 

Luleå-Piteå 1,3 0,6* 

Luleå-Älvsbyn 1,1 1,2  

Luleå-Kalix 1,4 1,5* 

*Tågtrafik finns ännu inte. Värdena avser restidskvoter när tågtrafik har öppnats. 

Restidskvoterna är relativt bra buss/bil men blir ännu bättre tåg/bil på 

sträckorna Luleå-Boden och Luleå-Piteå. Till Älvsbyn och Kalix är tåget nå-

got långsammare än bussen, dvs restidskvoterna är något högre.  
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5. Intervjuer med nyckelaktörer 

Kortfattade intervjuer har genomförts med aktörer som anses vara relevanta för 

utredningen och som påverkas av sträckningsvalet.13 Intervjupersonerna fick ta 

del av en kort bakgrund till sträckningsalternativen samt ett tidtabellsexempel 

med ungefärliga restidsskillnader.14 Tre frågor ställdes till respondenterna: 

1. Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? 

2. Vad blir konsekvenserna av en östlig respektive västlig infart för er        

organisation? 

3. Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för den 

sämre tillgängligheten? 

Nedan är respondenternas svar sammanfattade och i bilaga 1 finns aktörernas 

fullständiga svar.   

För Luleå Airport är det av största vikt att Norrbotniabanan dras via flygplatsen. 

Att knyta ihop trafikslagen ger en intermodalitet som gör regionen mer attraktiv 

ur många perspektiv. Det innebär effektivare resesätt och ett mer klimatvänligt 

resande samt att arbetspendling underlättas och besöksnäringen i hela regionen 

blir mer tillgänglig och attraktiv. Det har också en fördel när det kommer till gods 

som då kan levereras via flyg och tåg samt även möjligheter för leveranser med 

sjötrafiken. Med det östliga alternativet kan regionen fortsätta växa, fler som vill 

bo och arbeta i regionen, fler företag som vill etablera sig och fler besökare.  

För Norrtåg är diskussionen om de olika infartsalternativen viktig, men inte av-

görande. Angöringen till flygplatsen är av stor regional betydelse för resandet, 

och då främst från Boden, Haparanda, Piteå och Skellefteå, snarare än för resan-

det till och från Luleå. Genomgående trafik är att föredra, och även förlängd tra-

fik till minst Boden vilket i ett sådant läge gör frågan om vändning betydelsefull. 

Restidsvinsten för det västliga alternativet på 2 minuter Piteå-Luleå kan ställas 

mot restidsförlusten på 5 minuter Piteå-Boden. Sett ur ett regionalt perspektiv är 

definitivt det östliga alternativet att föredra. Men totalt sett måste skillnaderna 

ändå betraktas som hanterbara. Det östliga alternativet har potential att ge mer 

resande genom en högre tillgänglighet. Om det västliga alternativet väljs, behövs 

kopplingar på andra sätt mellan tågen och flyget.  

 

 
13 Representanter för följande organisationer har intervjuats via e-post; SJ, Vy, Norrtåg, Trafikverket, Kollektiv-
trafikmyndigheten och Swedavia 
14 Intervjuformuläret framgår av Bilaga 1 
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För SJ har infartsalternativen främst stor betydelse för de trafikala lösningarna, i 

synnerhet för nattågen som sannolikt alltid kommer att ha Luleåtågdelar. En ge-

nomfartsstation har alltid fördelar gentemot en säckstation, där alla tåg måste 

byta färdriktning och tappa tid oavsett om det behövs eller ej. För loktåg blir då 

eventuella rundgångar ett val kopplat till trafiklösningarna. Den östliga infarten 

innebär effektivare hantering av tågen och förbättrade möjligheter att förlänga 

snabbtågstrafiken till orter norr om Luleå. De riktigt stora fördelarna med östlig 

infart ligger på regionaltågssidan med genomkörning i Luleå och åtkomst till Lu-

leå Flygplats. Behovet av plattformsspår och utformning av bangården måste 

noggrant studeras i båda alternativen. Sannolikt behövs en större bangård med 

en västlig infart när tågexpedieringen blir mindre effektiv på Luleå C. 

VY föredrar det östliga alternativet då det finns stora fördelar för resenären att tåget 

angör Luleå flygplats, vilket är en långsiktig investering för framtiden. Det finns 

kapacitetsbrister på sträckan Luleå – Boden och om tågen söderifrån kunde komma 

in ”bakvägen” så borde det underlätta en del samt att en genomgångsstation alltid 

är bättre. 

För Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är det östliga alternativet att föredra 

med tanke på kopplingen till Luleå flygplats. Den längre restiden som det östliga 

alternativet har, lär inte ha någon större betydelse om man väger det mot fördelen 

att ha bra anslutning till flyget. Uppehållet i Luleå blir kortare och det innebär 

kortare restid till Sunderby Sjukhus och Boden. Frågan är också om flygplatsen 

eller Notviken ska prioriteras. Prioriteras Notviken gynnar det LTU, dock beror 

det helt och hållet på tidsläget när tåget är framme kontra starttider för arbete och 

undervisning på LTU. Konsekvenserna av de olika alternativen för infart påver-

kar inte kollektivtrafikmyndigheten speciellt mycket, det är restiden till flygplat-

sen som i så fall blir betydligt längre med ett västligt alternativ.  

Trafikverket anser att det är två bra alternativ med olika styrkor. Västligt alternativ 

är gynnsammare utifrån ett godsperspektiv då genomgående trafik inte behöver 

gå via Luleå C utan kan nyttja triangelspåret vid Storheden rakt söderut. Östligt 

alternativ är gynnsammare för persontrafik då tåg inte behöver vändas på Luleå 

C vilket innebär tidsförluster. Beroende på trafikupplägg kan detta givetvis få 

olika konsekvenser. I det fall tågbyte planeras blir det ingen skillnad men om det 

planeras för genomgående trafik Piteå-Boden och dess förlängningar blir skill-

naden i restid större. Beroende på hur starka relationerna är blir dock effekterna 

mer eller mindre starka. Genomgående nattåg (loktåg) Stockholm C – Kiruna är 

de som förlorar mest tid. Östliga alternativet ansluter även mot Luleå Airport 

som är en viktig målpunkt.  

Sammanfattningsvis anser alla respondenterna att ett östligt alternativ är fördel-

aktigast för persontrafiken. Trafikverket framhåller att det västliga alternativet är 

bäst för godstrafiken.   

Luleå Airport ser det östra alternativet som den klart bästa lösningen, medan Tra-

fikverket ser både för- och nackdelar med båda alternativen. Övriga respondenter 

ligger i spannet där emellan.  
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6. Trafikupplägg och restidsjämförelser 

 

6.1 Trafikupplägg som beräkningsförutsättning  

Detta avsnitt innehåller en kvantitativ analys, där restidseffekterna av ett östligt 

alternativ (UA OH) jämförs med ett västligt alternativ. Det västliga alternativet 

utgör således jämförelsealternativ (JA). Det ingår även kvalitativ analys, där även 

effekter av det östliga alternativet (UA OH) beaktas som inte är kvantifierbara 

eller värderbara. 

Norrbotniabanan kommer att trafikeras av tre typer av persontåg; regionaltåg, 

nattåg (loktåg) och snabbtåg. Dessutom kommer det att finnas en omfattande 

godstrafik. Eftersom Norrbotniabanan ska byggas enkelspårig finns det inte plats 

för mer än max cirka 3 tåg per timme och riktning. Det är rimligt att räkna med 

en tidskanal för regionaltåg, en för snabbtåg och en för godståg. Snabbtågen 

kommer inte att gå så tätt som i timmestrafik, med de bör ändå ha en möjlig 

prioriterad tidskanal varje timme. Nattågen går i tidslägen när det inte finns några 

snabbtåg och de aktuella timmarna behövs därför en annan tidskanal. Av detta 

följer att det knappast är möjligt att köra tätare än en gång i timmen med region-

altågen.  

En önskvärd långsiktig målstandard vore att köra timmestrafik med regionaltåg 

hela trafikdygnet alla dagar (16-19 dubbelturer). Eventuellt blir det inledningsvis 

inte aktuellt att köra mer än varannantimmestrafik som bas och förtätning till 

timmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar (jämför med dagens trafik på 

Botniabanan). En nackdel med en så gles trafik vore emellertid att kopplingarna 

till flyget då blir väsentligt sämre. Eftersom tågtidtabeller och flygtidtabeller ald-

rig kan koordineras15 behöver tågen gå så tätt att det alltid är något tåg som passar 

med rimliga väntetider till nästa flyg. För det stora flertalet resenärer torde smärt-

gränsen gå mellan en timmes väntetid och två. För att få ut den fulla effekten av 

att angöra Kallax flygplats bör timmestrafik hela trafikdygnet eftersträvas.  

Faktorer som påverkar restidsanalysen och behöver beaktas är främst: 

► Uppehållstid vid Luleå C vid säckstation respektive genomgångsstation 

för motorvagnståg och loktåg.  

► Andel av resandet per station och riktning   

► Andel av resandet som sker med motorvagnståg (regionaltåg) respektive 

loktåg (fjärrtåg) 

 
15 Det har såvitt känt hittills inte lyckats någonstans 
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Även banstandard och fordonsprestanda har betydelse, men blir inte alternativ-

skiljande i någon större omfattning. 

Av tidigare avsnitt har framgått att vändning av motorvagnståg på säckstation 

bör ligga i intervallet 6-15 minuter och för loktåg 10-25 minuter. Efter dialog 

med bl a Norrtåg har vändtiden i beräkningarna fastställts till 10 minuter för mo-

torvagnståg och 20 minuter för loktåg (Tabell 8). För att få motsvarande robust-

het vid en genomgångsstation har 3 minuter för motorvagnståg och 5 minuter för 

loktåg använts. Det har inte bedömts som troligt att snabbtåg går norr om Luleå, 

varför dessa inte fått någon vändtid i beräkningarna.  

Tabell 8 Uppehållstider vid Luleå C för JA och UA. 

 
Säckstation  
(JA = V) 

Genomgångs-
station (UA = OH) 

Motorvagnståg (regionala tåg) 10 min 3 min 

Loktåg (fjärrtåg) 20 min 5 min 

 

Utifrån körtidssimuleringar från kapacitetscenter på Trafikverket har principtid-

tabeller tagits fram för JA (västligt alternativ) och UA (östligt alternativ) för 

sträckan Piteå - Boden.16 I det västliga alternativet trafikeras Notviken på vägen 

till Luleå C medan i det östliga alternativet trafikeras istället Kallax flygplats. 

Från Luleå C till Boden är sträckningen och körtiden samma för båda alternati-

ven. Regionala tåg har antagits stanna på samtliga stationer de passerar, medan 

fjärrtåg bara stannar i Kallax och Sunderby utöver huvudstationen i städerna.  

Enligt Tabell 9 är det västliga alternativet 4 kilometer kortare än det östliga, men 

restiden Piteå – Boden är cirka 5 minuter längre för regionaltåg och 11 minuter 

längre för loktåg. Främst beror körtidsskillnaden på att det västliga alternativets 

säcklösning vid Luleå C ger längre vändtid.   

Tabell 9 Principtidtabeller för sträckningsalternativen JA och UA. Källa: Trafikverket  

 

6.2 Restidseffekter 

Åktider har beräknats på delen Piteå – Boden med utgångspunkt från den fram-

tagna principtidtabellen. För varje resalternativ (t ex Luleå – söderut, Luleå – 

norrut etc) har gjorts en bedömning med utgångspunkt från befintlig resande- och 

trafikstatistik av hur stor del av det framtida tågresandet Piteå – Boden som sker 

 
16 Sträckan söder om Piteå och norr/öster om Boden är inte alternativskiljande och ingår inte i analysen. Det 
innebär emellertid inte att resandet inte beaktas. Resandeunderlaget ingår respektive alternativ. 
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i den relationen.17 Därefter har en viktad (genomsnittlig) restid räknats ut för JA 

respektive UA. Restiderna för motorvagnståg (regionala tåg) framgår av den 

första tabellen. (Tabell 10). 

Tabell 10 Åktider för motorvagnståg (regionala tåg) 

 
Luleå  
söderut 
(35 %) 

Luleå  

norrut  

(25 %) 

Kallax  

söderut  

(5 %) 

Kallax  

norrut 

(10 %) 

Notviken 

söderut 

 (5 %) 

Notviken  

norrut 

(5 %) 

Förbi  

Luleå 

(15 %) 

Viktat 

JA  

(infart V) 

28 min 24 min  54 min*  50 min* 24 min 20 min 62 min 35,0 min 

UA  

(infart OH) 

30 min 24 min 24 min 33 min 37 min 20 min 57 min 32,4 min 

* Inkl buss Kallax – Luleå C 16 min + byte vid Luleå C 10 min  

Som framgår är den genomsnittliga tidsvinsten med det östra alternativet 2,6 mi-

nuter för motorvagnståg (35,0 – 32,4 min).  

I nästa tabell har motsvarande beräkning gjorts för loktåg (fjärrtåg).  

Tabell 11 Åktider för loktåg (fjärrtåg) 

 
Luleå  

söderut  

(55 %) 

Luleå  

norrut  

(10 %) 

Kallax  

söderut  

(10 %) 

Kallax  

norrut 

(5 %) 

Notviken  

söderut  

(0 %) 

Notviken  

norrut   

 (0 %) 

Förbi  

Luleå  

(20 %) 

Viktat 

JA  

(infart V) 

30 min 24 min  56 min*  50 min*  - - 70 min 41,0 min 

UA  

(infart OH) 

30 min 24 min 24 min 36 min  - - 59 min 34,9 min 

* Inkl buss Kallax – Luleå C 16 min + byte vid Luleå C 10 min  

För loktåg blir tidsvinsten betydligt större med det östliga alternativet; 6,1 minu-

ter (41,0 – 34,9 min). Den större tidsvinsten beror på tidsbesparingen när loktå-

gen slipper tidsödande säckvändning.  

Med antagande om att 2/3 av resandet sker med motorvagnståg (regionaltåg) och 

1/3 med loktåg (fjärrtåg) blir den sammanvägda tidsvinsten 3,8 minuter med det 

östliga alternativet.18 Tidsvinsten är ofta den största nyttoeffekten i en samhälls-

ekonomisk kalkyl för järnvägsinvesteringar och i dessa sammanhang är 3,8 mi-

nuter en relativt stor vinst.  

Normalt brukar resandet uppräknas till ett målår, för vilket sedan restidseffek-

terna beräknas. I detta fall, där beräkningsantagandet gjorts att det är samma re-

sande i de båda alternativen, behövs ingen uppräkning av resandet till ett målår. 

 
17 Exempelvis bedöms 35 % av tågresandet med regionaltåg på delen Piteå – Boden ske till/från Luleå och sö-
derut. 
18 Tidsvinsten på ca 4 minuter kan jämföras med Varbergstunneln, där en investering på ca 5 mrd kr innebär 
en tidsbesparing på 3 minuter. Varbergsprojektet innebär förvisso även ökad kapacitet.  
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Det beror på att det inte uppstår några beräkningsmässiga skillnader mellan re-

sandet i de båda alternativen.  

Planerad bebyggelseutveckling i Luleå till 2040, där tonvikten ligger på förtät-

ning i centrum och i viss mån i Notviken och Porsön, bedöms inte heller vara 

alternativskiljande.   

6.3 Påverkan på tågresandet 

Beräkningarna i föregående avsnitt förutsatte att det blir samma resande i båda 

alternativen. Det gjordes av metodmässiga skäl för att få fram en restidsskillnad 

mellan alternativen. Resultatet blev c:a 4 minuters tidsvinst i det östliga alterna-

tivet. Det är troligt att en så stor tidsvinst de facto skulle påverka antalet resor. I 

detta avsnitt görs därför en översiktlig elasticitetsberäkning av vilken resandepå-

verkan det kan bli. 

Beräkningen bygger på vedertagna elasticitetstal och att medelåktiden för motor-

vagnståg är 45 minuter, medan den är tre timmar (180 min) för loktåg.19 Resul-

tatet blir att det totala regionaltågsresandet skulle öka med 3 % och fjärrtågsre-

sandet med 2 %. UA skulle då ge en resandeökning på 2-3 % jämfört med JA. 

Erfarenheten av elasticitetsberäkningar är att de fungerar väl vid små resstan-

dardförändringar, medan de ofta underskattar effekten vid stora förändringar. I 

detta fall blir standardförändringen stor eftersom det inte bara rör sig om restids-

skillnader utan även om angöring av Norrlands största flygplats. Därför komplet-

teras denna beräkning med jämförande studier, som behandlas i kapitel 7.    

6.4 Övriga effekter 

Det finns kvalitativa aspekter, vilka svårligen låter sig beräknas.  

När restidsskillnaden beräknades gjordes det med förutsättningen att alla regio-

nala tåg är genomgående förbi Luleå i båda alternativen. Det är emellertid troligt 

att det skulle bli färre genomgående tåg vid en säcklösning, vilket skulle tvinga 

många resenärer till ett tågbyte som minskar attraktiviteten utöver tidsskillnaden 

och därutöver skulle järnvägsanläggningens robusthet förmodligen försämras. 

Framförallt skulle den regionala funktionen påverkas när inte bekväma omlott-

resor blir möjliga, t ex Piteå – Sunderby eller Kallax – Boden. Med en sämre 

regional funktion påverkas även tillväxten och utvecklingsmöjligheter negativt.  

Om inte flertalet regionala tåg blir genomgående riskerar särskilt Boden att gå 

miste om möjligheterna att bli en del av en integrerad Luleå-region.  

En fingervisning om vilka regionala effekter som kan uppnås med en genom-

gångsstation belyses i nästa kapitel, där jämförelser med andra städer som fått 

eller kommer att få en genomgångsstation i stället för säckstation behandlas. 

  

 
19 Åktidselasticiteten = -0,6, d v s 10 min kortare åktid ger 6 % fler resor. Källa: Kol-TRAST, Trafikverket och 
SKL (2012) 
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7. Jämförelser med andra städer 

En östlig infart till Luleå löser likartade problem som Citytunneln gjort i Malmö 

och Västlänken kommer att göra i Göteborg. I båda dessa städer skapar tunnlarna 

genomgående resmöjligheter förbi centralstationen (säckstationen) och medver-

kar till att skapa förbättrad kommunikation till den närbelägna flygplatsen.      

Skalan är en annan i Malmö och Göteborg, men de nya länkarnas funktion är 

likartade som den en östlig infart till Luleå skulle få.  

Tre år efter Citytunnelns öppnande gjordes en utvärdering av hur resandet hade 

påverkats av tunneln.20 Det visade sig då att resandet på stationerna i Malmö hade 

ökat med 30 %, medan det totala tågresandet i Skåne hade ökat med 25 %. Det 

bör dock noteras att tågresandet till Danmark under samma tidsperiod bara ökade 

med 10 % (biltrafiken över bron minskade), vilket drog ner värdena. Om bara de 

svenska sträckorna mot Lund och Ystad beaktas så blev ökningen av tågresande 

50 %. Nettoökningen på svenska linjer av tågresor p g a Citytunneln har således 

varit ca 20 % jämfört med genomsnittet för Skåne.21 I viss utsträckning har en 

överströmning av resor skett från buss. Det sammanlagda kollektivresandet på 

de svenska linjerna ökade cirka 6 % mer än genomsnittet för tågresandet i Skåne.  

Västlänken är ännu inte öppnad, så där finns ännu inga resultat att redovisa.  

I Luleå kan den procentuella ökningen av tågresandet i östligt alternativ jämfört 

med västligt förväntas bli större än Citytunnel-effekten. Dels sker ökningarna 

från en mycket lägre nivå i Norrbotten (tåget hade hög marknadsandel i Skåne 

redan före Citytunneln), dels fanns flygplatsangöring i Malmö (till Kastrup) re-

dan innan genomgångsförbindelsen skapades.  

När erfarenheterna från Citytunneln ska översättas till östligt alternativ i Luleå är 

det troligt att effekten blir mer än 20 % större resandeökning jämfört med det 

västra alternativet. Även när överströmningseffekter från buss exkluderas är det 

troligt att effekten i Luleå blir större än de 6 % skillnad som konstaterades med 

Citytunneln. Det senare värdet kan jämföras med de 2-3 % resandeökning som 

elasticitetsberäkningen gav vid handen.   

Det finns även vissa likheter med Umeå, där Botniabanan innebar att Umeå C 

blev en genomgångsstation och att en ny station kunde skapas vid Umeå Ö med 

omlottresmöjligheter från t ex Vännäs. Den fulla effekten nås först sedan Norr-

botniabanan norr om Umeå börjar trafikeras. 

 
20 Resandet 2013 jämfördes med 2010, just innan Citytunneln öppnades. Källa: Citytunnelns effekter på resan-
det, Trivector (2015) 
21 Skillnaden mellan 25 % ökning för hela Skåne och 50 % ökning för de svenska linjerna till Malmö 
(1,50/1,25). 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

 

I aktuella översiktsplaner, trafikstrategier mm framhålls den avgörande betydel-

sen som Norrbotniabanan kommer att få för den regionala utvecklingen. Östligt 

alternativ via Kallax lyfts fram som den överlägset bästa lösningen för Norr-   

botniabanans infart till Luleå, dels för att flygplatsen integreras i det regionala 

tågsystemet, dels för att genomgående tåg då blir möjliga förbi centralstationen. 

I intervjuer med representanter för Svedavia, SJ, Vy, Norrtåg, kollektivtrafik-

myndigheten och Trafikverket anges samfällt att det östra alternativet är bäst för 

persontrafiken. Trafikverket ser både för- och nackdelar med båda alternativen 

och framhåller att västligt alternativ är bäst för godstrafiken. 

Restidsvinsten för genomsnittsresenären blir cirka 4 minuter för det östra alter-

nativet. Elasticitetsberäkningar ger som resultat att resandet blir 2-3 % högre i 

det östra alternativet. Denna beräkningsmetod underskattar dock ofta effekterna 

vid stora förändringar, vilket Norrbotniabanans infart till Luleå får anses vara.  

Ett alternativt sätt att bedöma effekterna är att jämföra med andra likartade sats-

ningar. Citytunneln i Malmö, som är funktionellt liknande om än i större skala, 

ledde efter tre år till en cirka 6-procentig ökning av det sammanlagda regionala 

kollektivresande i tågstråken i Malmö-området. Tågresandet ökade med hela 20 

%, vilket då även inbegriper överströmningseffekter från buss. I Luleå bör ett 

östligt alternativ kunna innebära minst lika stora procentuella ökningar som City-

tunneln gjort i Malmö.  

Även Botniabanan genom Umeå har vissa likheter med östligt alternativ i Luleå. 

Den har inneburit att genomgående resmöjligheter har skapats och har gett posi-

tiva effekter och en förbättrad tillgänglighet till bland annat Umeå universitet och 

universitetssjukhus. Den fulla effekten nås först sedan Norrrbotniabanan norr om 

Umeå öppnas.   

Den viktigaste skillnaden mellan ett östligt och ett västligt alternativ är emellertid 

inte skillnaden i resstandard eller antal kollektivresor utan de regionala effek-

terna. I östligt alternativ ökar förutsättningarna för fler genomgående tåg i Luleå 

vilket är betydelsefullt för regionens funktionalitet. Pendling blir möjlig i omlott-

relationer förbi Luleå C, t ex från Piteå till Sunderby eller från Boden till Kallax.  

Tågtrafiken får då en nyckelroll för att skapa en väl integrerad region. Det bör 

framhållas att ett högt turutbud22 behövs för att tågtrafiken ska ge attraktiva an-

slutningar till flyget.           

 

 
22 Lämpligen regionala tåg i timmestrafik hela dagen, alla dagar 
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9. Bilaga 1 – Enkät och enkätsvar 

9.1 Frågor till intervjupersoner om NBB infart till Luleå  

I Trafikverkets planer för NBB är en västlig infart (Infart V) huvudalterna-

tiv, men en östlig infart (infart OH) kan prövas.  

 

Trafikverkets bedömning, under järnvägsutredningsskedet, var att det öst-

liga alternativet via Hamnholmen var det mest fördelaktiga för Norrbotnia-

banans infart till Luleå. Fördjupade studier visade dock på en konflikt med 

sjöfarten, vilket måste lösas för att det östliga alternativet ska vara möjligt. I 

denna studie prövar vi båda alternativen.  

 

 
Det finns två viktiga skillnader mellan Norrbotniabanans infart V till Luleå 

och infart OH.  

 

Infart OH innebär att: 

- Kallax flygplats nås med en station 

- Luleå C blir en genomgångsstation (ingen säck) 
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I tidtabellsexemplet på nästa sida har vi visat restidsskillnaderna mellan de 

två alternativen, men troligen blir det fler genomgående tåg till Boden med 

en genomgångsstation (alternativ OH) istället för en säckstation (alternativ 

V). 

 

En olägenhet med infart OH är att restiden Piteå – Luleå C blir något längre.  

Ungefärliga restider framgår av tidtabellen nedan:  

Infart 
V 

 Regtåg Lok-
tåg 

 Infart 
OH 

 Regtåg Lok-
tåg 

0   km Piteå 7.00 8.00  0   km Piteå 7.00 8.00 

15 km Norrfjärden 7.08 I  15 km Norrfjär-
den 

7.08 I 

50 km Notviken 7.24 I  50 km Kallax 7.24 8.23 

54 km Luleå C 7.28 8.26  58 km Luleå C 7.30 8.30 

54 km Luleå C 7.38 8.46  58 km Luleå C 7.33 8.35 

58 km Notviken  7.42 I  62 km Notviken  7.37 I 

69 km Sunderby 7.49 8.56  73 km Sunderby 7.44 8.45 

90 km Boden 8.02 9.10  94 km Boden 7.57 8.59 

 

Frågor: 

1. Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? 

2. Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er 

organisation?  

3. Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera 

för den sämre tillgängligheten?  

9.2 Fullständiga svar från intervjupersonerna 

Swedavia 

Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? Frågan är av största vikt för Luleå 

Airport. Att knyta ihop trafikslagen ger en intermodalitet som gör vår region 

mer attraktiv ur många perspektiv. Intermodalitet är även något som betonas 

från EU vid ansökan om bidrag för investering. Om vi som land ska genom-

föra omfattande investeringar i infrastruktur måste vi göra det som ger mest 

nytta och effekt och det är det östliga alternativet. Effektivare resesätt, mer 

klimatvänligt resande, billigare att åka kollektivt än med egen bil till och 

från flygplats. Arbetspendling inom regionen underlättas, besöksnäringen i 

hela regionen blir mer tillgänglig och attraktiv, gods kan skickas via flyg/tåg 

på ett helt annat sätt. Jag kan på sikt också se vinster med att knyta ihop sjö-

trafiken/tåg och flyg för godstransporter med det östliga alternativet. Allt 

detta kommer att göra att vår region får en fortsatt tillväxt och utveckling, 

fler som vill bo och arbeta i vår region, fler företag som vill etablera sig i 

vår region och fler som vill besöka vår region. 
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Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er or-

ganisation? Vid en östlig infart erhålls det jag skrivit ovan. Vid västlig in-

fart försvinner alla dessa vinster.   

Vi behöver komma vidare med ett beslut om infart. Just nu ligger det en våt 

filt över två stora områden där inget kan utvecklas vilket hämmar vår region 

på ett påtagligt sätt. Beslut om infart och genomföra utredning för att kunna 

smalna av korridoren så att investeringar kan fortgå för att utveckla verk-

samheter är kritiskt. Vi har exempelvis hotell och fraktutveckling på LLA 

som businesscase men just nu är det helt paus i dessa frågor på grund av den 

breda korridoren. Vi vill inget annat än att tåget ansluter LLA och få klart en 

utredning som ger klarhet i vilken yta som behövs för att tåget ska ansluta. 

Pengar för att genomföra denna analys måste fram omgående. Idag ligger 

tre riksintressen ovanpå varandra kring flygplatsen där norrbothninabanans 

som tillkom som nummer tre ligger över hela flygplatsterminalen vilket är 

helt galet.  

 

Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för 

den sämre tillgängligheten? Nej, inte ur flygets synvinkel. Det innebär 

precis samma situation som nu där man måste ha extra transport emellan 

flygplats och tågstation. Frakten blir inte alls aktuell utan kommer då fort-

satt att skickas med bil till och från flygplatsen vilket är dåligt ur klimatper-

spektiv.   

Norrtåg 

Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? Frågan är viktig men kanske inte av-

görande ur Norrtågs perspektiv. Något kortare restid för det västliga alterna-

tivet ställs mot kopplingen till Kallax flygplats och att vi släpper vända tå-

gen i Luleå. Angöringen till flygplatsen är av stor regional betydelse för re-

sande som kommer in från t ex Boden, Haparanda, Piteå och kanske Skell-

efteå men kanske inte lika stort för resande till och från Luleå. Frågan om 

säckvändning om det östliga alternativet väljs är hanterbar även om genom-

gående trafik förstås är att föredra. Målpunkten Luleå berörs ju inte av detta 

utan det är mer en fråga om Norrbotniabanan ska ha slutpunkt i Luleå eller i 

Boden. Återigen ur ett regionalt perspektiv är förlängd trafik till minst Bo-

den att föredra och i ett sådant läge blir frågan om vändning betydelsefull. 

Restidsvinsten för det västliga alternativet på 2 minuter Piteå-Luleå kan stäl-

las mot restidsförlusten på 5 minuter Piteå-Boden. Så sett ur ett regionalt 

perspektiv är definitivt det östliga alternativet att föredra. Men totalt sett 

måste skillnaderna ändå betraktas som hanterbara. Med tanke på att investe-

ringen är minst 100 år så är ett västligt alternativ klart att föredra.  (Förtydli-

gande från aktören: Jag menade att investeringen är långsiktig eftersom 

man brukar säga att investeringen ska räcka i 100 år så det gäller att tänka 

rätt nu och om de positiva effekterna är tillräckligt stora kan det motivera 

även ett dyrare alternativ) 
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Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er or-

ganisation? Vi kan inte se några direkt tydliga konsekvenser för Norrtåg 

med endera alternativet annat än att det östliga alternativet kan ge mer re-

sande genom en högre tillgänglighet.   

 

Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för 

den sämre tillgängligheten? Norrtåg kommer att kunna hantera båda alter-

nativen. Om anslutningen till flyget saknas blir det extra väsentligt att ha 

kopplingar på annat sätt till flygplatsen, kopplad till tågets ankomsttider.  

SJ 

Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? Ja, frågan har stor betydelse för de 

trafikala lösningarna, i synnerhet för nattågen som sannolikt alltid kommer 

att ha Luleåtågdelar. En genomfartsstation har alltid fördelar gentemot en 

säckstation, där alla tåg måste byta färdriktning och tappa tid oavsett om det 

behövs eller ej. För loktåg blir då eventuella rundgångar ett val kopplat till 

trafiklösningarna 

 

Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er or-

ganisation? Som operatör av den kommersiella trafiken med nattåg och 

snabbtåg innebär den östliga infarten effektivare hantering av tågen och för-

bättrade möjligheter att förlänga snabbtågstrafiken till orter norr om Luleå. 

De riktigt stora fördelarna med östlig infart ligger på regionaltågssidan med 

genomkörning i Luleå och åtkomst till Luleå Flygplats. 

 

Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för 

den sämre tillgängligheten? Behovet av plattformsspår och utformning av 

bangården måste noggrant studeras i båda alternativen. Sannolikt behövs en 

större bangård med en västlig infart när tågexpedieringen blir mindre effek-

tiv på Luleå C. 

VY 

Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? Vi tycker alternativ östlig är bäst. 

Luleå kommer ju att behålla flygplatsen och då finns det givetvis stora för-

delar för resenärerna att tåget går förbi Luleå flygplats. Då bygger man för 

framtiden. 

 

Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er or-

ganisation? Sen känner vi ju till kapacitetsbristen på sträckan Luleå-Boden 

och om tågen söderifrån kunde komma in ”bakvägen” så tänker vi att det 

borde underlätta en del. Genomgångsstation är alltid bättre. 
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Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för 

den sämre tillgängligheten? Känns svårt i nuläget att börja att prata om att 

kompensera. Att bygga järnväg som ska finns otroligt många år framöver så 

borde man självklart sträva efter lösningar som är bäst hållbara övertid, och 

inte se över hur man ska kompensera. Så i nuläget så passar vi på den frå-

gan. Känns inte relevant.  

Kollektivtrafikmyndigheten 

Tänker att ur ett resenärs/regionförstorings perspektiv så är OH alternativet 

att föredra med tanke på att det blir en bra koppling mot Luleå Airport.  

Vi tror inte att den längre restid som OH alternativet innebär har någon 

större betydelse om man väger det mot fördelen att ha bra anslutning till fly-

get.  

Fördel enligt bifogad tidtabell är att uppehållet i Luleå är kortare och resenä-

rer har kortare restid till SUS och Boden.  

Men sedan är ju frågan om man vill prioritera Luleå Airport eller Notviken 

vilket gynnar LTU (dock beror det helt och hållet på tidsläget när tåget är 

framme och starttider arbete/LTU.   

Vi kan inte se att konsekvenserna med östlig eller västlig infart påverkar oss 

speciellt mycket. Resenärer som ska till flygplatsen behöver i så fall göra ett 

byte till LLT och linje 104 för att ta sig till flygplatsen vilket dock ger be-

tydligt längre restid.    

Trafikverket 

Hur ser er organisation allmänt på de olika infartsalternativen (öst-

lig/västlig)? Är frågan betydelsefull? Två bra alternativ med olika styrkor. 

Västligt alternativ gynnsammare utifrån ett godsperspektiv då genomgående 

trafik inte behöver gå via Luleå C utan kan nyttja triangelspåret vid Storhe-

den rakt söderut. Östligt alternativ är gynnsammare för persontrafik då tåg 

inte behöver vändas på Luleå C vilket innebär tidsförluster. Beroende på tra-

fikupplägg kan detta givetvis få olika konsekvenser. I det fall tågbyte plane-

ras blir det ingen skillnad men om det planeras för genomgående trafik Pi-

teå-Boden och dess förlängningar blir skillnaden i restid större.  Beroende 

på hur starka relationer är blir dock effekterna mer eller mindre starka. Ge-

nomgående nattåg (loktåg) Stockholm C-Kiruna är de som förlorar mest tid. 

Östliga alternativet ansluter även mot Luleå Airport som är en viktig mål-

punkt.  

 

Vad blir konsekvenserna av en östligt respektive västlig infart för er or-

ganisation?  

Avstår 

 

Om det blir en västlig infart; finns det i så fall sätt att kompensera för 

den sämre tillgängligheten?  

Avstår 
 


