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1 Sammanfattning 

Näringslivets omställning med investeringar som bidrar till miljömålen och minskad 

klimatpåverkan sker nu i snabb takt. I Norrbottens län och Västerbottens län har ett antal 

industriprojekt på senare tid aktualiserats, som kan ge ett väsentligt bidrag till denna gröna 

omställning. För att industrisatsningarna ska kunna genomföras, och för att de potentialer 

som finns ska kunna effektueras, behöver ett antal viktiga åtgärder i 

transportinfrastrukturen prioriteras och tidigareläggas. 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar och företagsexpansioner i 

Norrbottens län och Västerbottens län och dess påverkan på den statliga 

transportinfrastrukturen i Sverige. De etableringar och expansioner som särskilt ger 

påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter och persontransporter är 

omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit Development AB, LKAB, SSAB och H2 

Green Steel AB) samt etableringar och expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB 

och följdetableringar). Flera av investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri 

stålframställning planeras just nu för att vara i produktion med början 2025 medan 

Bolidens investeringar och Northvolt första etapp beräknas vara i produktion innan årets 

utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå-Riksgränsen 

 Hamn och farled i Luleå 

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå 

(Skellefteåtriangeln) 

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna. 

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten. 

Järnvägen Luleå – Riksgränsen 

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå-Riksgränsen som är helt avgörande för 

att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen 

för detta paket bör följande delar ingå: 

 Dubbelspår Luleå-Boden 
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 Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna-Riksgränsen och Svappavaara-Kiruna 

 Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon 

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård 

 Malmbanan Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt. 

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden-Kiruna. 

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå-Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder 

kronor. 

Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på 

sträckan Luleå-Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift. 

Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag 

som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan 

finansieringslösning behöver utredas vidare. 

Vägar kring Skellefteå 

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i 

Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå: 

 E4 förbifart Skellefteå 

 Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot 

elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn. 

 Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372 

och AC827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra 

satsning till den regionala planen prövas. 

Kostnaden E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och de 

trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC827 uppskattas till 

cirka 600 miljoner kronor. 

En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå-Riksgränsen skulle frigöra cirka 700-800 

mkr i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas för att finansiera 

delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer att kunna slutföras 

först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar såsom 

medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i Skellefteå 

finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefteå älv med en infrastrukturavgift. Det 

behöver dock analyseras ytterligare. 

Norrbotniabanan 

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell 

plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva-Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga 

byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på 

planperioden 2022-2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och 

under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden. 
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2 Uppdraget 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens och Västerbottens län kommer att generera nya och utvecklade logistikupplägg 

och resmönster vilket kan ställa nya krav på transportinfrastrukturen. 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken påverkan de stora 

företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller planeras i Norrbottens 

och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket ska även analysera 

behov av åtgärder för att förbättra transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och 

Västerbottens län, som kan väntas uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget innefattar analyser av dagens trafik- och transportarbete samt behov av och 

efterfrågan på transportförbindelser. Dessutom bedömningar av hur utvecklingen av detta 

kan förväntas se ut. Analysen ska även omfatta befintlig och planerad 

transportinfrastrukturs standard och kvalitet samt hur den nyttjas eller kan komma att 

nyttjas. 

Trafikverket ska redovisa brister och flaskhalsar i transportsystemet, analysera om det är 

motiverat att tidigarelägga åtgärder i nu gällande nationell plan samt vid behov föreslå 

andra åtgärder. Analysen ska även innefatta vilka förutsättningar och möjligheter som finns 

för medfinansiering av statliga åtgärder eller andra finansieringslösningar. 

Det ska även göras en bedömning av möjlighet till och eventuell samordning för 

elektrifiering av transporter utifrån den pågående elektrifieringen inom industrin i länen. 

Trafikverket ska i detta uppdrag inhämta synpunkter från och koordinera arbetet med 

regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid större företagsetableringar 

och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, Region Norrbotten, Region 

Västerbotten samt berörda kommuner. Dessutom inhämta synpunkter från övriga relevanta 

berörda aktörer samt samråda med andra berörda statliga myndigheter, exempelvis 

länsstyrelserna. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 30 november 2021. I bilaga 1 framgår 

uppdraget i sin helhet. 

3 Avgränsningar 

Efter dialog med regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid större 

företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, region 

Norrbotten, region Västerbotten samt handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten har 

följande avgränsningar gjorts: 

 Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens och 

Västerbottens län som har stor påverkan på transportinfrastrukturen. 

 Uppdraget är avgränsat till statlig transportinfrastruktur i Sverige. 

 Uppdraget ska fokusera på godstransporter samt arbetspendling till och från de 

stora företagsetableringarna. 

 Analys av brister, flaskhalsar avgränsas till infrastruktur med betydande ökning av 

trafik- och transportflöden 
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 Uppdraget utgår från och baseras i allt väsentligt på befintliga underlag. Nya 

underlag kan tas fram i begränsad omfattning. 

 Förutsättningar för medfinansiering och infraavgifter avgränsas till att beskriva 

möjligheterna utifrån gällande lagar och regelverk. 

4 Stora etableringar och expansioner av företag 

Norra Sverige står inför en ny industriell revolution som är avgörande i arbetet med den 

gröna omställningen i samhället och för att bidra till ett fossilfritt samhälle. Utvecklingen 

och investeringarna sker till stor del inom tre områden; råvaruutvinning (främst gruvor), 

förädling av järn- och stålprodukter, övriga metaller och skogsprodukter, samt 

energiområdet med energiproduktion, energiöverföring och batteriteknik. 

I Norrbotten och Västerbotten planeras och genomförs industriinvesteringar för 880 

miljarder kronor under tidsperioden 2019-20401. 

De största industrisatsningarna som är kända idag utgörs av: 

 LKAB, utökad gruvbrytning samt omställning till fossilfri järnsvamp och 

återvinning av restmaterial från gruvbrytningen i Kiruna och Gällivare. Investering 

400 miljarder kronor. 

 Markbygden, utbyggnad av vindkraftverkspark i Piteå. Investering 70 miljarder 

kronor. 

 Northvolt, etablering av fabriker för batteritillverkning i Skellefteå. Investering 40 

miljarder kronor. 

 H2 Green Steel, etablering av anläggning för produktion av fossilfritt stål och 

plåtprodukter i Boden. Investering 25 miljarder kronor. 

 Hybrit, forskningsprojekt som utvecklar teknik för fossilfri framställning av järn och 

stål. Gemensamt ägt av SSAB, LKAB och Vattenfall. Investering 12 miljarder kronor. 

 Facebook, utbyggnad av serverhallar i Luleå. Investering 10 miljarder kronor. 

 SCA Obbola, expansion av anläggning för ökad produktion av kraftliner i Umeå. 

Investering 7,5 miljarder kronor. 

 Talga Resources, grafitgruva i Vittangi och förädlingsanläggning i Luleå. Investering 

2 miljarder kronor. 

 Komatsu, ny fabrik för skogsmaskiner i Umeå. Investering 1 miljard kronor. 

1 Källa: Norrbottens handelskammare och Västerbottens handelskammare Trafikverket regional 
hearing 9/6-2021. 

8 (86) 



  

 

  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

   

 

   

 

Figur 1: Karta över etableringarna med ringar som visar storlek på investering. Källa: Norrbottens 

handelskammare och Västerbottens handelskammare Trafikverket regional hearing 2021-06-09. 

Utöver dessa investeringar planeras och pågår ytterligare företagsetableringar och 

företagsexpansioner i hela regionen. Exempelvis pågår ansökningar i tidiga skeden om 

etableringar av nya gruvor i Norrbottens och Västerbottens inland. Ytterligare planer för 

etableringar av företag längs kusten finns också, delvis som konsekvens av ovan nämnda 

etableringar där exempelvis underleverantörer etablerar sig eller expanderar. Även 

besöksnäringen växer mycket i Norrbotten och Västerbotten, men oftast som små exklusiva 

destinationer. 

Sammantaget skapar alla dessa företagsetableringar och företagsexpansioner och den 

resulterande samhällsomvandlingen med förmodade befolkningsökningar nya behov av 

transporter och resor inom regionen men även till och från regionen. 
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4.1. Industriinvesteringar inom uppdraget 

Någon ingående analys över samtliga planerade och pågående företagsetableringar och 

företagsexpansioner har inom ramen för detta uppdrag inte varit möjlig. Trafikverket har 

därför valt, efter dialog med regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid 

större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 

region Norrbotten och region Västerbotten samt handelskamrarna i Norrbotten och 

Västerbotten, att fokusera på de större etableringarna enligt följande kriterier: 

1. Etableringens storlek samt uppstående av stora nya eller ökade transportflöden 

(gods och personresor), nya transportrelationer. 

2. Nya större behov och brister på existerande eller planerad ny transportinfrastruktur 

3. Behoven och bristerna ska uppstå i närtid (före 2030) 

4. Etableringar och expansioner som pågår eller har en större andel finansiering klar 

eller trolig, samt där inga större osäkerheter för till exempel miljötillstånd 

föreligger. 

Utifrån dessa kriterier samt utifrån dialogen enligt ovan bedöms följande 

företagsetableringar och expansioner påverka transportinfrastrukturen i större grad: 

 Omställning till koldioxidfri stålframställning 

o Hybrit Development AB 

o LKAB 

o SSAB 

o H2 Green Steel AB 

 Företagsetableringar och expansioner i Skellefteå 

o Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar 

Figur 2: Industriinvesteringar inom uppdraget. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Ovanstående industriinvesteringar beskrivs mer utförligt nedan. 
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Utöver dessa stora etableringar och expansioner finns planer på etableringar på många olika 

platser i Norrbotten och Västerbotten. Dessa etableringar bedöms ingå i den generella 

utveckling som finns med i de planeringsförutsättningar som Trafikverket har som underlag 

i det ordinarie planeringsarbetet. 

4.2. Omställning till koldioxidfri stålframställning 

4.2.1. Hybrit Development AB 

Hybrit Development AB (Hybrit) är ett samriskbolag som bildades 2017 och ägs till lika 

delar av SSAB, LKAB och Vattenfall. Bolagets syfte är att utveckla en teknik för fossilfri järn-

och stålframställning. Genom att använda fossilfri vätgas i stället för koks och kol under 

ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten i stället för koldioxid. HYBRIT är en 

förkortning för ”Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology”. HYBRIT-initiativet 

startades av ägarbolagen våren 2016 och ett fyrårigt forskningsprojekt inleddes med stöd av 

Energimyndigheten. 

Hybrit arbetar nu med att utveckla tekniken för en fossilfri värdekedja från gruva till stål i 

olika pilotanläggningar med målet att etablera den första anläggningen i full industriell 

skala 2026 (nedan benämnd som Demonstrationsanläggning). 

 Hybrit har uppfört en pilotanläggning i industriområdet Svartön i Luleå kommun 

för försök med vätgasbaserad direktreduktion av järnmalmspellets. 

Pilotanläggningen togs i drift under sommaren 2020 och försök kommer att 

genomföras under åren 2020-2024. 

 I LKAB:s industriområde Vitåfors i Gällivare kommun pågår pilotverksamhet med 

produktion av fossilfri järnmalmspellets. 

 Ett tillfälligt vätgaslager i Svartöberget (Luleå) på LKAB:s mark i närheten av 

SSAB:s stålverk. Lagret byggs just nu och ska vara i drift 2022-2024. 

 Det genomförs även pilotförsök i befintlig utrustning hos metallforskningsinstitutet 

Swerim i Luleå, dels försök i ljusbågsugn, dels experimentella pilotförsök med 

alternativa bränslen för pelletisering. 

Demonstrationsläggningen är en anläggning i full industriell skala som just nu utvecklas. 

Syftet med anläggningen är att utgöra en överbryggning från utveckling i experimentell 

skala till produktion i kommersiell skala. Demonstrationsanläggningen kommer också att 

möjliggöra en fullständig utvärdering av hela värdekedjan från pelletstillverkning i 

Malmfälten, via direktreduktion med hjälp av vätgas, till nedsmältning av direktreducerat 

järn (så kallad järnsvamp) vid SSAB:s nya ljusbågsugn i Oxelösund. 

Utvecklingen av och investeringarna i övergången till fossilfri järn- och ståltillverkning samt 

dess påverkan på transportsystemet återfinns under beskrivningen av LKAB och SSAB. 

4.2.2. LKAB 

LKAB har tre produktionsorter för malmpellets; Kiruna, Svappavaara och 

Gällivare/Malmberget. LKAB planerar att övergå till fossilfri produktion av malmpellets och 

HBI (briketterad järnsvamp). Inom ramen för Hybrit ska en demonstrationsanläggning 

byggas i Vitåfors i Gällivare kommun med beräknad produktion om 1,3 miljoner ton per år. 

Byggstart är planerad till 2023 och produktionsstart 2025. Målet är att producera världens 

första fossilfria stål 2026. 
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Ytterligare produktionsanläggningar ska byggas inom ramen för LKABs verksamhet i första 

hand i Gällivare/Malmberget i men efterhand även i Kiruna kommun i anslutning till LKABs 

befintliga produktionsanläggningarna. Möjligheten finns dock att delar av 

produktionsanläggningarna byggs utanför Malmfälten. LKAB beräknas satsa 10-20 

miljarder kronor per år under 15-20 år i den nya tekniken. Totalt kan 400 miljarder kronor 

investeras av LKAB. 

LKAB bedömer att från och med 2025 och bortemot 2040 medför investeringarna 3 000 

årliga arbetstillfällen. Därefter sker en avtrappning mot 1 000-1 500 arbetstillfällen till 

omkring 2050. LKABs investeringar kommer till största del vara i Gällivare/Malmberget 

fram till år 2035 för att därefter ha sin tyngdpunkt i Kiruna. I första hand utgörs 

arbetstillfällena av bygg- och anläggningsarbetare och konsulter som till stor utsträckning 

kommer ha sin huvudsakliga bostadsort utanför Malmfälten (s.k. fly-in fly-out). 

År 2020 levererade LKAB 28,5 miljoner ton järnmalmsprodukter till sina kunder. De 

levererade i huvudsak masugnspellets (som är LKAB största produkt), 

direktreduktionspellets (DR-pellets) och fines (fint krossad järnmalm som smälts ihop 

(sintras). 

De nya produkterna som LKAB planerar producera och leverera utan koldioxidutsläpp är 

bland annat järnmalmspellets, DRI (Direct Reduced Iron) ”järnsvamp” och HBI (Hot 

Briquetted Iron), järnsvamp pressad till briketter. 

Efterfrågan har ökat på jordartsmetaller och mineralgödsel, som kan framställas ur 

gruvavfall (Apatit, Pyrit m.m.) från gruvorna i Kiruna och Gällivare. Förädling kommer att 

ske i Luleå eller Skelleftehamn. Beräknad produktion är cirka 430 000 ton/år och planerad 

produktionsstart är 2027. 

4.2.3. SSAB 

SSAB planerar2 som ett resultat av HYBRIT för en omställning till fossilfri stålframställning 

vid sina stålverk i Oxelösund, Brahestad och Luleå. Närmast i tid ligger investering av 

ljusbågsmältugnar i Oxelösund som planeras för genomförande 2024-2025. Därefter på tur 

runt år 2030 står Brahestad etapp 1. Sist ut konverteras Brahestad etapp 2 och Luleå 

ytterligare runt år 2040. SSAB har som mål att vara fossilfritt senast 2045. 

SSAB tar in största delen av sitt järnmalmsbehov från LKABs gruvor i Malmfälten. LKABs 

omställning till produktion av HBI samt SSABs omställning från masugnsteknik till 

ljusbågugnar innebär att SSAB successivt övergår till att byta ut järnmalmspellets till HBI 

och skrot. Detta planerar SSAB att göra i ett första steg 2026 när demo-anläggningen i 

Gällivare-Malmberget står färdig 2026 och då för produktionen i Oxelösund. 

De investeringar som SSAB planerar i Norrbotten och Västerbotten är främst kopplat till 

stålverket i Luleå som planeras först 2040. Mer detaljerade uppgifter om detta saknas för 

närvarande. 

2 Källa: SSAB, muntliga uppgifter möte 2021-10-21, inskickat underlag samt www.SSAB.se 
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4.2.4. H2 Green Steel AB3 

Investmentbolaget Vargas Holding planerar en ny industrisatsning för storskalig fossilfri 

ståltillverkning. Investeringen beräknas kosta cirka 25 miljarder kronor. Bolaget som går 

under namnet H2 Green Steel AB planerar att förlägga satsningen i Norra Svartbyn i Boden 

och planerar för produktionsstart redan under 2024. 

För närvarande pågår avgränsningssamråd enligt miljöbalken som en del i 

tillståndsprocesserna för det nya stålverket. Bodens kommun genomför också samråd för de 

detaljplaner som berör etableringens verksamhetsområde. 

Anläggningen ska bestå av ett helt nytt integrerat stålverk för produktion av fossilfritt stål 

baserat på vätgasteknik. Anläggningen innehåller också tillverkning av vätgas samt valsverk 

för produktion av coils (plåtrullar) samt ytbehandling i form av varmförzinkning, keramisk 

beläggning och bandlackering. 

I anslutning till anläggningen i Boden planeras för järnvägsanslutning och i Luleå hamn 

planeras för en terminal för att hantera omlastning mellan järnvägs- och sjötransporter. 

Stålverket i Boden beräknas medföra 1 500 nya direkta arbetstillfällen när anläggningen är i 

full produktion från och med år 2030. Under etableringsskedet tillkommer ett okänt antal 

årsarbeten i form av bygg- och anläggningsarbeten och konsulter. 

I anslutning till stålverkets etablering pågår även detaljplaneprocessen för ett större 

industriområde för att möjliggöra ytterligare etableringar i H2 Green Steels spår. 

Trafikverket har dock ingen kännedom om det är någon konkret etablering som planeras i 

dagsläget. 

Etableringen bedöms även medföra 1 000 tillkommande indirekta arbetstillfällen i främst 

Boden. 

4.3. Företagsetableringar och expansioner i Skellefteå 

4.3.1. Northvolt AB 

Northvolts första batterifabrik Northvolt Ett byggs i Skellefteå, där litiumjonbatterier för 

elbilar och lagring av energi kommer att produceras. Fullt utbyggd väntas en 

tillverkningskapacitet på 60 GWh per år. Produktionen planeras ske i fem produktionslinor, 

varav de första två ska starta i slutet av 2021. Produktion och transporter ökar successivt 

fram till 2026. 

Etableringen av batterifabriken innebär upp mot 4 000 anställda när hela anläggningen är 

klar. Utöver detta tillkommer många arbetstillfällen i anslutande verksamheter i 

intilliggande områden samt tillkommande servicenäring. Exempelvis förväntas 

underleverantörer i Skellefteå utveckla verksamhet i anslutning till Northvolts fabrik, t.ex. 

av biprodukten natriumsulfat som kan användas vid tillverkning av mineralgödsel. 

Godstransporter planeras ske med lastbil till och från fabriken med omlastning till framför 

allt båt i hamnen, men också till järnväg. Material kan också komma att transporteras via 

Umeå hamn och Piteå hamn. 

3 Källa: H2 Green Steel, samrådsunderlag avgränsningssamråd, 2021 kompletterande 
avgränsningssamråd 2021, samt muntliga uppgifter. 
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4.3.2. Boliden 

Boliden utvinner och förädlar metaller, huvudprodukter är zink, koppar, bly, nickel, guld 

och silver. I Västerbotten finns gruvor i Renström, Kankberg (Skellefteå kommun) 

respektive Kristineberg (Lycksele kommun). Malm från gruvorna transporteras med lastbil 

till anrikningsverk i Boliden. Boliden investerar cirka 1,2 miljarder kronor i utveckling av 

gruvbrytning i Rävliden som angränsar till gruvan i Kristineberg. 

I smältverket i Rönnskär utvinns metall från materialet från egna gruvor samt inkommande 

elektronikskrot. Där arbetar idag cirka 1 100 personer, både anställda och entreprenörer. 

Boliden har investerat cirka 1,4 miljarder kronor i en lakningsanläggning samt ett 

underjordsförvar vid Rönnskär. Anläggningarna driftsätts under 2021. Rönnskärsverket har 

en egen kaj och järnvägsanslutning. I hamnen hanteras cirka 1,3 miljoner ton gods årligen. 
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5 Beskrivning av påverkan på 
transportinfrastrukturen 

De stora företagsetableringarna kommer framförallt att påverka godsflödena till och från 

Kiruna, Gällivare, Boden och Skellefteå. De största volymerna kommer gå via hamnarna i 

Luleå och Skellefteå. Då befolkningen också förväntas öka kraftigt i berörda kommuner 

kommer även resandeflödena in till de stora arbetsplatsområdena att öka. Det medför att 

framförallt personbilstrafik, busstrafik och cykeltrafik kan förväntas öka. Skellefteå 

kommun har påtalat vikten av att kommunen växer på ett hållbart sätt, både ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Det är därför viktigt busstrafiken är attraktiv, samt att 

infrastrukturen i högre grad anpassas för cykeltrafik. 

5.1. Trafik- och transportflöden 

5.1.1. Dagens godstrafik och Basprognos 2040 inom berört område 

Lastbilstrafiken är mest omfattande längs väg E4:ans sträckning från Haparanda ner mot 

Umeå. Trafikflöden med tung trafik som överstiger ÅDT4 > 500 finns också på E10 en bit 

söder om Kiruna och en bit norr om Luleå vid Töre, samt på väg 97 mellan Luleå och Boden. 

För godståg går ett stort flöde med tunga tåg längs Malmbanan på sträckorna Kiruna-

Narvik, Svappavaara-Kiruna samt mellan Gällivare och Luleå. Räknat i antal tåg är 

godstrafiken av liknande omfattning längs Stambanan genom övre Norrland på sträckan 

Boden-Bastuträsk-Vännäs med cirka 30 tåg/dygn. Sjöfartstrafikens tyngsta flöde går ut från 

Narvik samt söderut från Luleå hamn som är en Sveriges fem största hamnar och omsätter 

8,5 miljoner ton gods/år. De största godsflödena utgörs av malm och kol för gruv- och 

stålindustrin. Skellefteå hamn hanterar cirka 1,6 miljoner ton gods, se Figur 3. 

Figur 3: Större transportflöden 2017 till och från Norrbotten och Västerbotten. Källa: Trafikverket 

”Prognos för godstransporter 2040” (20-06-15) 

4 ÅDT = Årsdygnstrafik 
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Trafikverket basprognos för 2040 visar på en jämförelsevis kraftig ökning av 

transportarbetet fram till 2040 för sjöfart som förväntas öka från 32 miljarder tonkilometer 

år 2017 till drygt 52 miljarder år 2040. Motsvarande siffror för lastbil är en ökning från 50 

miljarder tonkilometer år 2017 till 73 miljarder år 2040. Väg ökar något mer än sjöfart i 

absoluta tal, men från en betydligt högre nivå i utgångsläget. Det innebär att den årliga 

tillväxten för väg är lägre än för sjöfart. Järnväg förväntas också öka i mindre grad, men på 

Malmbanan är ökningen relativt stor. Från 2021 körs godståg med STAX 31 ton på de två 

viktigaste sträckorna Kiruna-Narvik och Malmberget-Luleå. 

Transporter på järnväg till Skellefteåområdet sker huvudsakligen genom två dagliga 

tågpendlar. Aitikpendeln transporterar kopparkoncentrat/slig från Aitik (Gällivare) ner till 

smältverket i Rönnskär. Kopparpendeln transporterar metall från smältverket i Rönnskär 

till Helsingborg, med återtransporter av framför allt elektronikskrot. 

Figur 4: Förändring 2017-2040 av större transportflöden till och från Norrbotten och Västerbotten. 

Källa: Trafikverket ”Prognos för godstransporter 2040” (20-06-15). 

5.1.2. Dagens persontrafik och Basprognos 2040 inom berört område 

Persontrafik på väg (bil, buss och MC) är mest omfattande på sträckorna Boden-Luleå-Piteå 

samt kring Skellefteå. Även längs väg E4 från Kalix ner mot Umeå samt in mot Kiruna och 

Gällivare är årsdygnstrafiken (ÅDT) mer än 4 000 fordon/dygn5. Figur 5 visar vägar med 

årsdygnstrafik över 4 000 fordon/dygn, samt sträckor med daglig persontågstrafik och 

flygtrafik inom berört område. Busstrafiken är relativt omfattande längs kusten på sträckan 

Luleå-Piteå-Skellefteå-Umeå och i synnerhet på delarna Luleå-Piteå, Skellefteå-Umeå samt 

mellan Boden och Luleå. 

Persontågtrafiken är mest omfattande på delen Boden-Luleå med cirka 25 tåg/dygn. På 

övriga sträckor med persontrafik uppgår antalet till 8-12 tåg/dygn. Våren 2021 startade 

persontrafik på Haparandabanan mellan Boden och Haparanda genom att delar av trafiken 

5 Trafikverkets websida, Kartor med trafikflöden http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden 
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Luleå-Boden utökades till Kalix och Haparanda. Skellefteå tätort saknar dock helt 

persontågtrafik i dagsläget. 

Flygtrafiken är mest omfattande mellan Luleå och Stockholm med cirka 14 avgångar i båda 

riktningarna. Från Kiruna, Skellefteå och Gällivare till Stockholm varierar utbudet mellan 1 

och 3 avgångar/dygn i båda riktningarna. 

Figur 5: Vägar med årsdygnstrafik mer än 4 000 fordon/dygn, samt sträckor med daglig 

persontågstrafik och flygtrafik inom berört område. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

För basprognos 2040 finns trafikuppräkningstal för vägtrafik mellan åren 2017 och 2040 

räknat i fordonskilometer. För personbil är dessa 1,13 för Västerbotten, 1,09 för Norrbottens 

kust och inland samt 0,95 för Norrbottens fjäll och inland. I nuvarande basprognos antas att 

Norrbotniabanan sträckan Umeå-Skellefteå är utbyggd. Det medför att dagens persontrafik 

på järnväg mellan Vännäs och Bastuträsk flyttas till kusten. Dessutom tillkommer regional 

persontrafik mellan Umeå-Skellefteå. Det antas även en mindre utökning på sträckan Luleå-

Boden-Haparanda, se Figur 6. Flygtrafiken antas ha kvar liknande omfattning som idag. 
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Figur 6: Basprognos 2040. Vägar med årsdygnstrafik mer än 4 000 fordon/dygn, samt sträckor med 

daglig persontågstrafik och flygtrafik inom berört område. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

5.2. Förändrade trafikflöden med nya företagsetableringar 

De nya företagsetableringarna medför förändrade flöden. Det kvarstår en del osäkerheter 

om vilken väg godstransporterna kommer att ta, samt i vissa fall vilket trafikslag som 

kommer att väljas. Det gäller exempelvis godstågen med Apatit/Pyrit från Gällivare, som 

efter vidareförädling kan gå på båt via Luleå eller via Skellefteå. I analysen antas att tågen 

går till Luleå (p.g.a. kommande konstgödselfabrik i Luleå, då Apatit innehåller fosfor). 

Figur 7 visar antal godståg/dygn med Bas 2040  samt de nya företagsetableringarna. Störst 

förändring av antalet godståg förväntas på sträckan Boden-Luleå som ökar med 24 

tåg/dygn, därefter kommer Gällivare-Boden som ökar med 13 tåg/dygn. Detaljer framgår av 

5.2.1. 
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Figur 7: Antal godståg/dygn 2040 med de nya företagsetableringarna. 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Den förutsatta förändringen av godsflöden på järnväg jämfört med basprognos 2040 visas i 

Figur 9. Största ökningen sker mellan Gällivare och Luleå. Skälet till att sträckan söder om 

Boden mot Luleå inte får större ökning, hänger samman med att det förutsätts en del 

tomkörning på sträckan, se vidare avsnitt 5.2.1. 

Figur 8: Förändrade godsvolymer järnväg i miljoner ton/år med de nya företagsetableringarna. 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

5.2.1. Transporter längs järnvägen Luleå-Riksgränsen 

Med de nya företagsetableringarna kommer godstransporterna framförallt öka längs 

Malmbanan inklusive sträckan Boden-Luleå. LKAB kommer successivt gå över till 

järnsvamp/HBI på sträckorna med start cirka 2035. Innehållet blir mer förädlat (cirka 25% 
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mer järn). LKABs planerade flöden ligger lite högre än basprognosen, men bedöms ändå 

inrymmas inom antal tåg i basprognosen. 2030 beräknas det tillkomma ett omlopp 

Gällivare-Boden-Luleå/Skelleftehamn för apatit/pyrit. 

LKAB levererar idag järnmalm till SSAB genom malmtransporter främst från Gällivare/ 

Malmberget till stålverket i Luleå samt via Luleå hamn (där malmen lastas över till båt) för 

vidare transport till Oxelösund och Brahestad. I samband med att Hybrits demoanläggning 

tas i bruk planerar SSAB att lägga om sina transportflöden från 2026 så att de kör tåg på 

hela sträckan Malmberget-Oxelösund med 1,35 miljoner ton HBI. Denna volym ersätter då 

cirka 2,5 miljoner ton järnmalmspellets som idag transporteras Gällivare-Luleå med tåg och 

Luleå-Oxelösund med båt. Detta bedöms innebära att fyra godståg/dygn tillkommer mellan 

Malmberget/Gällivare och Oxelösund, samtidigt minskar antal tåg Gällivare-Luleå med två 

tåg/dygn. 

När den pågående utbyggnaden av Narviks terminal är färdigställd bedöms antalet 

kombitåg jämfört med basprognosen öka. Prognosen är att 2040, ökar denna trafik med 2 

omlopp/dygn, d.v.s. 4 tåg/dygn. Idag begränsas längden till 500 meter långa tåg p.g.a. 

mötesstationernas längd. Om ett antal mötesstationer förlängs kan tåglängden öka till 630 

meter. Volymen kan då klaras genom att det körs längre tåg. Det planeras även för att 

fisktågen från Norge utökas till Finland via Haparandabanan. På grund av osäkerhet har 

dessa tåg inte tagits med i våra förutsättningar. 

Enligt H2 Green Steel kommer det dels att komma järnmalmspellets från LKAB, dels 

stålskrot (från hamnen i Luleå), dels insatsvaror (kalk, m.m.) och dels coils till hamnen i 

Luleå. Mellan 2024 och 2030 planeras godsvolymerna fördubblas. Den volym som kommer 

att gå till H2 Green Steel AB tas delvis från volymen som går mot Narvik för leverans via 

Luleå Hamn. På returen planeras 2 miljoner ton skrot transporteras från hamnen till det nya 

stålverket. Samma tåg beräknas hantera coils och skrot. Övriga insatsvaror och 

restprodukter från ståltillverkningen är inte medräknat i denna analys. Detta medför att 

antalet tåg på sträckan Kiruna/Svappavaara-Gällivare-Boden-Södra Svartbyn kommer att 

öka med cirka fem tåg/dygn vid full drift 2030. Förändringen jämfört med Trafikverkets 

basprognos blir en ökning med fem tåg/dygn på Malmbanan och en ökning med 24 

tåg/dygn mellan Boden och Luleå. 

5.2.2. Transporter lokalt i Boden och Gällivare 

Boden 

Med totalt cirka 2 500 anställda och ett antagande om en regional befolkningsökning till 

följd av investeringen som står i paritet till sysselsättningsökningen, d.v.s. totalt cirka 5 000 

personer, har trafikflödesförändringar översiktligt beräknats. Från Sampers6 har en 

elasticitet om 0,7 för vägtrafik till följd av förändrad befolkning och sysselsättning 

beräknats7. För järnväg och regional kollektivtrafik är motsvarande elasticitet 1,1. 

I basprognosen beräknas trafikarbetet på väg i Bodens kommun öka med 11 procent mellan 

2017 och 2040. Tung trafik beräknas öka med 45 procent, medan ökningen för lätt trafik 

stannar på 9 procent. Med hänsyn tagen till H2 Green Steel beräknas trafikarbetet på väg i 

kommunen istället öka med 26 procent till 2040 (63 procent för tung trafik och 23 procent 

6 SAMPERS är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av 
persontransporter. 
7 Se Trafikverket (2020), Trafikprognoser - en underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037. 
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för lätt trafik). För väg 97 mellan Luleå och Boden beräknas flödena öka till som mest cirka 

21 000 fordon/dygn 2040 på sträckan mellan väg E4 och Gammelstad. 

För järnvägssträckan mellan Luleå och Boden är det modellberäknade antalet resor per år 

enligt basprognos 2040; 200 000 resor för år 2017 och 222 000 resor för år 2040. Med 

hänsyn tagen till H2 Green Steel, och samma metod som för vägtrafiken, blir det 

modellberäknade antalet tågresor mellan orterna år 2040 då 267 000 resor per år 2040. En 

ökning med drygt 20 % jämfört med basprognosen. 

Det är angeläget att en stor del av trafikökningen kan ske med kollektivtrafik samt gång- och 

cykeltrafik. Region Norrbotten har tagit fram en lista på åtgärder i ett projekt som benämns 

ÅKERbär. Viktiga delar i detta är ett enkelt och enhetligt taxesystem som omfattar alla 

trafikslag, takttrafik (fasta minuttal) i stråk med minst 10 dubbelturer, alla kommuncentra 

sammankopplade med huvudlinjer samt omfördelning av resurser från svag trafik till starka 

stråk. 

Gällivare/Malmberget 

Hybrits bedömning är att det under byggfasen (2023-2026) tillkommer en stor del gods-

transporter via lastbil, godståg och sjöfart, varav vissa transporter kommer att vara av 

skrymmande art. Hybrit uppskattar transportbehovet under byggnationen till i genomsnitt 

10-20 stycken tunga fordonstransporter per dag, i första hand från lämplig hamn vid 

Bottenvikskusten upp till industriområdet i Vitåfors utanför Gällivare. Utöver detta 

tillkommer LKABs transporter i samband med att de bygger fler anläggningar för 

framställning av järnsvamp/HBI. 

Den tyngsta och största transporten bedöms av Hybrit bli 40 meter lång, 9 meter bred och 

väga 500 ton. Utöver denna blir det även många specialtransporter till anläggningen. 

Hittillsvarande planering i Gällivare har utgått från att boende i Malmberget flyttar och 

bosätter sig inom Gällivare tätort (stora gula ringen) i områdena centrala staden (röd ring), 

vid Vassara älv (blå ring) och i Repisvaara i foten av lågfjället Dundret (grön ring) samt en 

del i Koskullskulle i norr (blå ring) enligt Figur 9.  Etableringarna i området Vitåfors (Lila 

ring) norr om Koskullskulle innebär fortsatt bostadsexploatering i samma områden som 

tidigare. 
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Figur 9: Förändringar i Gällivare, Källa: Gällivare kommun. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

En översiktlig analys av ytterligare 1 500 bostäder i dessa områden visar att det kan medföra 

en trafikökning på mellan 3 000 och 4 000 fordon per dygn. De brister som identifierats och 

utretts i den nord-sydliga axeln förstärks ytterligare genom de fortsatta planerna (se vidare 

avsnitt 6.4.2.). 

5.2.3. Transporter i Skellefteåområdet 

Väg E4 passerar i dag genom centrala Skellefteå vilket medför stora lokala problem, 

överskridande av miljökvalitetsnormer, bristande trafiksäkerhet, dålig framkomlighet och 

barriäreffekter. 

Etableringen av Northvolt ABs batterifabrik i nordöstra delen av tätorten kommer innebära 

nya rese- och transportmönster i staden. Bolidens expansion med utökad gruvbrytning och 

utveckling genererar också ökade transporter av såväl råvaror som insatsmaterial. 

Malmtransporter från Kristineberg/Rävliden (Lycksele kommun) som transporteras drygt 

nio mil längs väg AC1005 och väg 370 mot Boliden ökar. Anrikat material transporteras 

vidare från Boliden till smältverket i Rönnskär med lastbil längs väg 95 och väg 372. 
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Sammantaget bedöms kraftiga ökningar av transporter i Skellefteåområdet med fokus på 

bil-, buss- och GC-trafik i det korta perspektivet. Kompetensförsörjningen framöver 

kommer att präglas av en geografiskt större arbetsmarknadsregion och därmed längre och 

mer differentierad pendling. Pendlingsstråken, både öst-västligt med stöd av väg 372, och i 

nord-sydlig riktning mot Robertsfors och Umeå i söder och Kåge, Byske och Piteå i nordlig 

riktning får en ökad betydelse. 

Etableringen av Northvolt i Skellefteå innebär ett ökat resebehov inte enbart till och från 

arbete utan även ett ökat resande i stort för att nå handel, skola och på fritiden. Det finns 

behov av att möta de utmaningar som industrietableringen innebär för trafikinfrastruk-

turen. En god kollektivtrafikförsörjning bidrar till att förbättra framkomligheten för övrig 

trafik. Skellefteå kommun planerar att i närtid förändra tätortstrafikens linjenät för att möta 

behovet av snabba och attraktiva resmöjligheter. Hösten 2020 drogs linjenätet om som en 

följd av utvecklingen i Skellefteådalens nordöstra delar. Skellefteå kommun förväntar sig att 

många anställda vid Northvolt kommer att bosätta sig ut mot Skelleftehamn vilket gör att 

kommunen ser behov av ytterligare hållplatsinfrastruktur för att kunna antalet linjer som 

kan användas för resor till och från Northvolt ska kunna breddas. 

I närområdet kommer väg 372 att utgöra en central axel för godstransporter med lastbil till 

och från Northvolts fabrik med omlastning till framför allt båt i hamnen, men också järnväg. 

Projektvolymer, insatsmaterial m.m. kommer också transporteras via Umeå hamn och Piteå 

hamn. När Norrbotniabanan sträckan Umeå-Skellefteå är klar kommer det ge betydande 

positiva möjligheter för kompetensförsörjningen då rekrytering kan ske i en större 

arbetsmarknadsregion. Även långpendling med flyg kan komma att öka, både mot 

Northvolts huvudkontor i Stockholm och mot Europa. 

De tillkommande vägflödena har räknats fram genom en multiplikator. Multiplikatorn byggs 

upp av tre delar: den direkta effekt (arbetstillfällen hos Northvolt), inducerad eller indirekt 

effekt (arbetstillfällen hos lokala/regionala underleverantörer som man kan förvänta sig 

utifrån lokala/regionala inköpsandelar) och sekundär effekt (arbetstillfällen som skapas av 

separata investeringsbeslut hos andra aktörer, kan vara underleverantörer som flyttar sin 

produktion till Skellefteå p.g.a. Northvolts fabrik, eller andra som investerar i Skellefteå för 

att exempelvis dra nytta av kompetensen som byggs upp eller tillväxten som skapas). Detta 

scenario som benämns scenario hög innebär en kommunal sysselsättningsmultiplikator på 

3,58 och även att det sker en inflyttning som står i direkt paritet till sysselsättningsökningen 

(d.v.s. ingen ökad inpendling över kommungräns, vare sig daglig eller veckopendling). Med 

genomsnittlig förvärvsfrekvens motsvarar 14 000 arbetstillfällen en befolkning på runt 

27 000-28 000 personer. 

Det har även studerats ett alternativt scenario som benämns medel med en lägre lokal 

sysselsättningsmultiplikator på strax under 29, och en inflyttning som står i paritet med 

denna. Vi har i detta scenario räknat på en halverad effekt på sysselsättning och befolkning 

8 14000/4000 = 3,5, dvs för varje arbetstillfälle hos Northvolt tillkommer ytterligare 2,5 hos andra 
aktörer och totalt 3,5 arbetstillfällen i kommunen. 
9 Enligt SCB har fordonsindustrin som jämförelse en sysselsättningsmultiplikator på runt 2 nationellt, 
vilket är en av de högre inom tillverkningsindustrin. Ju större geografiskt område som betraktas, 
desto högre blir multiplikatorn eftersom fler underleverantörer m.m. är lokaliserade inom det 
betraktade området. Källa: SCB, URL: https://www.scb.se/hitta-
statistik/artiklar/2017/Fordonsindustrin-har-stor-betydelse-for-Sveriges-ekonomi/. 
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jämfört med scenario hög, d.v.s. 7 000 tillkommande arbetstillfällen och ett 

befolkningstillskott på 13 000-14 000 personer. 

För att beräkna påverkan på vägtrafikflöden används en elasticitet om 0,7 för förändring av 

befolkning och sysselsättning10. För järnväg och regional kollektivtrafik är motsvarande 

elasticitet 1,1. Vägtrafikens förändring i scenario Hög visas i figur 5.6. För Hög handlar det 

om cirka 30 procent större flöden på väg E4, 50 procent på väg 372/väg 95 och över 60 

procent på väg AC827 Sundgrundsleden jämfört med nuläget. För scenario Medel är 

motsvarande ökningar 20, 30 respektive 20 procent jämfört med nuläget. 

Figur 10: Bedömda förändrade flöden i alternativ Hög jämfört med Basprognos, total trafik. Källa: 

Trafikverket, bearbetat utifrån Sampers 2021. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

10 Se Trafikverket (2020), Trafikprognoser - en underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037. 
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Figur 11: Bedömda förändrade flöden i alternativ Hög jämfört med Basprognos, tung trafik. Källa: 

Trafikverket, bearbetat utifrån Sampers 2021. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Med samma beräkningsmetod som för vägtrafiken kan förändringen av antalet tågresor 

söder om Skellefteå beräknas 2040 efter att sträckan Umeå-Skellefteå blivit klar. Ökningen 

antas bli störst på sträckan mellan Skellefteå och Bureå och avtar söder om Bureå. I 

Basprognos 2020 beräknas det utföras drygt 800 000 tågresor per år på sträckan mellan 

Skellefteå och Bureå. I Scenario Medel och Hög beräknas flödet på denna järnvägssträcka 

till cirka 1 miljon respektive 1,2 miljoner resor år 2040. 

Regeringen gav i juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

Norrbotniabanan sträckan Skellefteå-Luleå. Det finns ännu ingen officiell prognos med den 

sträckan utbyggd, men resandet norr och söder om Skellefteå torde vara i liknande 

storleksordning, d.v.s. cirka 800 000 tågresor per år även på sträckan mellan Skellefteå och 

Byske i bas. Ökningen av tågresor på grund av tillväxten i Skellefteå skulle i Scenario Medel 

och Hög öka till cirka 1 miljon respektive 1,2 miljoner resor år 2040. Norr om Byske skulle 

då ökningen på samma sätt avta. 

Tillkommande järnvägstransporter i Skellefteåområdet 

Godstransporter med järnväg till och från Skellefteå och söderut bedöms som en följd av de 

analyserade företagsetableringarna öka marginellt. För Northvolts järnvägstransporter sker 

omlastning från lastbil till tåg i Skelleftehamn. 
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5.3. Sammanfattande analys 

Analysen av förändrade trafik- och transportflöden visar att de riktigt stora ökningarna 

jämfört med dagens trafik och Trafikverkets basprognos framförallt kommer påverka 

följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå-Riksgränsen 

 Hamn och farled i Luleå 

 Lokala statliga vägar i Gällivare och Boden-Luleå 

 Väg E4, vägarna 95, 372 och AC827 i Skellefteå (Skellefteåtriangeln) 

Figur 12 visar bedömda förändrade flöden för både persontrafik och godstrafik med de 

analyserade nya företagsetableringarna. 

Figur 12: Schematisk bild över förändrade person och godsflöden med de nya företagsetableringarna. 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Analysen visar också att arbetspendling med bil, kollektivtrafik, tåg och flyg är en 

förutsättning för kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. Det innebär att 

möjligheter till arbetspendling längs den planerade Norrbotniabanan kommer vara viktigt. 

Även befintliga statliga vägar, bland annat väg E4, väg E10, väg 97 är viktiga för 
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arbetspendling och byggtrafik. Ökningen av antalet anställda och boende i och kring de 

samhällen där industrierna etableras, innebär också ökat resande som kan påverka 

infrastrukturen lokalt. Hur stora dessa ökningar blir och i vilken grad de påverkar 

infrastrukturen behöver analyseras vidare. 

De pågående företagsetableringarna och den samhällsomvandling samt befolkningsökning 

som etableringarna innebär kommer också medföra ökade trafik- och transportflöden i 

övriga delar av Norrbotten, Västerbotten och vidare söderut i Sverige. Hur stora dessa 

ökningar blir och i vilken grad de påverkar infrastrukturen behöver analyseras vidare. 

Analysen i uppdraget fokuserar på påverkan av de stora företagsetableringar som beskrivits 

ovan. Det innebär inte det inte finns brister i transportinfrastrukturen i övriga delar av norra 

Sverige. Trafikverket har redovisat dessa brister i rapporten Geografiska bristbeskrivningar 

på systemnivå TRV 2020:271. Trafikverket har också i flera utpekade bristanalyser utrett 

brister och tagit fram åtgärdsförslag som underlag till arbetet med revidering av nationella 

planen, bland annat Utpekad bristanalys Nedre Norrland (se Bristanalyser för utpekade 

stråk och noder). 
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6 Analys av infrastruktur, brister och möjliga 
åtgärder 

Analys av infrastruktur, brister och möjliga åtgärder bygger till största del på tidigare 

genomförda analyser och översiktliga bedömningar av brister och åtgärdsbehov utifrån de 

bedömda trafikökningarna. Särskilt fokus i analyserna har lagts på Malmbanan och 

vägsystemet i Skellefteå där större brister och åtgärdsbehov föreligger. För Malmbanan och 

järnvägen Boden-Luleå har Trafikverket sommaren 2021 redovisat utredningen ”Bristanalys 

Narvik-Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet”. Den utredningen har under 

sommaren och hösten kompletterats med en trafikanalys med uppdaterade 

trafikeringsprognoser. För vägsystemet i Skellefteå togs en Sampers-analys fram för den 

samlade effektbedömningen för E4 förbifart Skellefteå 2021 där ett scenario med en ökad 

befolkningstillväxt studerades. Tidigare genomförd, respektive pågående åtgärdsvalsstudie 

för de regionala vägarna i Skellefteå tillsammans med Sampers-analysen har använts för 

bedömning av vilka brister och åtgärdsbehov som bedöms uppstå i det statliga 

transportsystemet. 

Stambanan 
genom övre 
Norrland 

Malmbanan 

Figur 13: Karta med Malmbanan markerad med gul färg och Stambanan genom övre Norrland med 

grön färg. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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6.1. Järnvägen Luleå-Riksgränsen 

6.1.1. Transportinfrastrukturen och planerade åtgärder 

Malmbanan, Boden-Riksgränsen, samt Stambanan genom övre Norrland (SgöN) sträckan 

Boden-Luleå, är ett elektrifierat enkelspår med mötesstationer ungefär var 10-13 km. På de 

mest trafikerade delarna mellan Luleå och Gällivare samt mellan Kiruna och Riksgränsen 

(Narvik) är de flesta mötesstationerna tillräckligt långa för att hantera 750 m långa tåg och 

största tillåtna axellast (STAX) är 31 ton. På den mellanliggande sträckan mellan Gällivare 

och Kiruna är största tillåtna axellast 30 ton. Cirka en tredjedel av mötesstationerna är i 

dagsläget ungefär 500 meter långa vilket innebär att de inte klarar tågmöten med de längre 

godstågen. Dessa återfinns till största delen på sträckan Boden-Kiruna. Hastigheten varierar 

med relativt god hastighetsstandard mellan Luleå och Boden (upp till 140 km/h för 

persontåg) till relativt låg hastighetsstandard väster om Boden (80-120 km/h). 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Broarna på Malmbanan 

belastas med en trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för, nya 

hållfastighetsberäkningar påvisar dock att de klarar dagens trafiklast och har en viss 

överkapacitet. Ett tiotal av broarna kommer att bytas under perioden 2022-2033. 

Kontaktledningsstolparna längs sträckan är idag cirka 100 år gamla och kontaktlednings-

hängverket cirka 25 år och det finns ett stort behov av upprustning. Mellan Gällivare och 

Kiruna trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång 

dimensionerades för vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då 

nedbrytningen av anläggningen sker väsentligt mycket snabbare än beräknat. Det planeras 

för att genomföras spår- och spårväxelbyten på sträckorna Boden-Harrträsk och Gällivare-

Råtsi under tidsperioden 2026-2029 samt upprustning av kontaktledningen Boden-

Gällivare under tidsperioden 2026-2033. 

I nu gällande nationella plan för transportsystemet 2018-2029 ingår förlängning av tre 

mötesstationer för 750 meter långa tåg på sträckan Luleå-Gällivare. Dessutom ingår STAX 

32,5 ton på södra omloppet Gällivare-Luleå. Längs hela sträckan Luleå-Riksgränsen-

(Narvik) ingår införande av ERTMS. 

6.1.2. Brister och flaskhalsar 

Malmbanan och sträckan Boden-Luleå har kapacitetsbrist. I princip hela sträckan har enligt 

Trafikverkets basprognos 2040 ett kapacitetsutnyttjande på minst 90 % under ett 2-

timmars maxvärde. En stor del av trafiken bedrivs med godståg som är 600-750 meter men 

många mötesstationer kan bara hantera tågmöten med 500 meter långa tåg, vilket 

begränsar banans kapacitet. 

Den stora omställningen till koldioxidfri stålframställning, H2 Green Steels etablering i 

Boden samt LKABs planerade investering i ReeMAP innebär kraftigt ökade 

järnvägstransporter vilket medför att kapacitetsbristen på hela sträckan Luleå-Kiruna blir 

betydande både över dygnet och för 2-timmars maxvärde år 2030. För sträckan Kiruna-

Gällivare och Gällivare-Boden bedöms trafiken öka med 9 respektive 13 tåg/dygn och för 

sträckan Boden-Luleå med 24 tåg/dygn. Det innebär att på sträckan Gällivare-Luleå 

kommer det vara svårigheter att tillgodose den efterfrågade trafikvolymen vid H2 Green 

Steels produktionsstart 2025 och för sträckan Boden-Luleå kommer det i princip vara 

omöjligt när H2 Green Steel är i full produktion 2030 med mindre än att annan trafik måste 

begränsas eller att kapacitetshöjande åtgärder, utöver de som ingår i nu gällande planer, 

genomförs, se Tabell 2 och Tabell 3 i kapitel 6.1.3.2. 
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LKAB är den dominerande transportören på Malmbanan och efterfrågar ökad axellast från 

dagens 30 ton till 32,5 ton, vilket LKABs lok- och vagnpark klarar. I den nationella 

godsstrategin är största tillåtna axellast om 32,5 ton utpekat som ett mål för att skapa 

effektiva och kapacitetsstarka transporter. 

6.1.3. Möjliga åtgärder 

Åtgärdsbehoven och förslag på möjliga åtgärder sträckan har beskrivits i rapporten Narvik-

Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet11. Utredningen gjordes dock innan H2 Green 

Steels etablering var känd och de tillkommande transporterna ingick därför inte i 

utredningen. Utredningen har kompletterats (rapporten är dock ännu inte publicerad) 

under sommaren och hösten 2021 och nedanstående möjliga åtgärder har bedömts vara 

behov av utifrån de nya förutsättningarna. 

6.1.3.1. Steg 1 och steg 2 åtgärder 

Att lösa kapacitetsbristen på Malmbanan är svårt med steg 1 och steg 2 åtgärder, men ett par 

åtgärder kan genomföras för att mildra konsekvenserna av kapacitetsbristen. 

Tidtabelluppbyggnad 

Vid konstruktion av ny tidtabell konstruera om tidtabellen från grunden. Utgå från de tåg 

som är mest styrande, d.v.s. fullastade malmtåg, som har två begränsande parametrar, längd 

750 meter och högsta hastighet 60 km/h. Efter det byggs tidtabellen på med tomma 

malmtåg och övrig trafik. 

Upplägg malmomlopp 

Leveranserna från malmfälten kan delas upp i flera olika omlopp, t.ex. ett omlopp LKAB 

Gällivare till Luleå hamn och ett omlopp LKAB Kiruna till H2 Green Steel. Det gör att det 

finns mindre begränsningar och samband i tidtabellen och gör den mindre störningskänslig. 

Samordna persontågstrafiken Luleå-Boden 

Persontågstrafiken mellan Luleå och Boden kan samordnas bättre med tåg som går mot 

Umeå, Kiruna och Kalix/Haparanda samt med den långväga persontrafiken. 

Trafikslagsövergripande persontrafik Luleå-Boden 

Kollektivtrafiken på sträckan Luleå-Boden är väl utbyggd, såväl på väg som på järnväg. Om 

det i ett skede när gods- och malmtrafik ökar behöver minska antalet regiontåg på sträckan, 

i väntan på kapacitetshöjande åtgärder, så kan busstrafiken ta en större andel än idag. 

Utveckling av modell för prioriteringskriterier vid kapacitetstilldelning 

Trafikverket ansvarar som infrastrukturförvaltare för att fördela tillgången till kapacitet i 

järnvägsnätet för olika järnvägsföretag och andra aktörer. Trafikverkets process för 

kapacitetstilldelning är av stor betydelse för järnvägsföretag och andra aktörer, i och med att 

den ger ramar och förutsättningar för hur dessa kan bedriva sin verksamhet eller genomföra 

sina transporter och logistik. 

Om det inte är möjligt att samordna alla ansökningar har Trafikverket enligt 

järnvägslagstiftningen att fördela kapacitet vid intressekonflikter 

(överbelastningsförklaring) med hjälp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskriterier 

som medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Trafikverket 

tillämpar i dagsläget den senare möjligheten. 

Trafikverkets modell för prioriteringskriterier tillämpas över hela det järnvägsnät som 

Trafikverket förvaltar. Det innebär att samma kriterier tillämpas oberoende av var i 

11 Luleå-Narvik, bristande kapacitet i järnvägssystemet, TRV 2019/31901 
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järnvägsnätet som intressekonflikten har uppstått. Prioriteringskriterierna baseras bland 

annat på samhällsekonomiska kostnader för tåglägen och associationer (tidsmässiga 

samband mellan tåglägen som kan hänföras antingen till kommersiella eller 

produktionstekniska behov). Den grundläggande principen för Trafikverkets 

prioriteringskriterier är att välja den lösning av konflikter mellan sökande som ger den 

största samhällsekonomiska nyttan. Prioriteringskriterierna anger ingen specifik 

prioritering mellan tåg. Inget tåg är prioriterat före ett annat. Prioriteringskriterierna pekar 

dock ut den lösning som ska förordas med hjälp av en beräkningsmodell som bygger på en 

rad förenklingar och schabloner. 

Trafikverket anser att det kan finnas skäl för att utveckla modellen för prioritering av 

ansökningar om infrastrukturkapacitet i samband med att infrastruktur förklarats för 

överbelastad. Det handlar såväl om eventuella möjligheter att använda avgifter som att 

utveckla modell för prioriteringskriterier för att möta framtida krav och behov hos 

marknadens aktörer. 

Se bilaga 4 för en utvecklad beskrivning. 

6.1.3.2. Steg 3 och steg 4 åtgärder 

Investeringar Malmbanan och Boden-Luleå 

Eftersom kapacitetsbristen på Malmbanan och Boden-Luleå bedöms som betydande och 

inte kan åtgärdas med endast steg 1-2 åtgärder krävs större investeringar för att öka 

kapaciteten. Banans kapacitet kan ökas och trafiken och transporterna kan effektiviseras på 

Malmbanan generellt med steg 3 åtgärder som ökad axellast och mindre ombyggnationer. 

På sträckan Luleå-Boden bedöms dock kapacitetsbehovet vara så stort att ett dubbelspår 

krävs för att kunna tillgodose efterfrågan på trafik. För sträckan Boden-Kiruna bedöms att 

med åtgärder för ökad axellast och förlängning av återstående mötesstationer för tågmöten 

med 750 meter långa tåg är tillräckligt för att möta kapacitetsbehoven. Tidsplaneringen av 

de planerade åtgärderna är framförallt beroende av H2 Green Steels etablering i Boden och 

idealt hade åtgärderna genomförts innan trafikökningarna är ett faktum. Därför är det av 

vikt att huvuddelen av åtgärderna kan genomföras före 2030. 

Utöver de åtgärder som ingår i den nu gällande Nationell plan för transportsystemet 2018-

2029 redovisas Tabell 1 de åtgärder som behövs för att kunna framföra befintlig trafik och 

de trafikökningar som företagsetableringarna innebär. 
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Tabell 1: Möjliga åtgärder på Malmbanan och Boden-Luleå. Kostnad miljoner kronor +/- 30 % 

osäkerhet. Prisnivå 2021-02. Åtgärderna (exklusive trimningsåtgärderna), åtgärdernas måluppfyllelse 

samt dess kostnader med osäkerheter beskrivs närmare i bilaga 3. 

Åtgärd Kostnad Kortfattad beskrivning av åtgärden 

Trimningsåtgärder 550 

Trimningsåtgärder omfattar åtgärder på Luleå C och Boden C, 

växelbyten och justeringar/förlängningar av mötesspår på sträckan 

Boden – Kiruna. Åtgärderna har kapacitetshöjande effekter och ger 

stora kvalitets- och robusthetshöjande effekter. Åtgärderna ger en stor 

höjning av kapaciteten, speciellt på sträckan Gällivare-Kiruna, men 

också en ökad kapacitet på sträckan Boden-Gällivare samt inom 

driftområde Boden och driftområde Luleå. 

Malmbanan Murjek 

förlängning av 

mötesstation 

298 

Objektet omfattar förlängning av två mötesspår, upprustning av 

befintliga spår och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 meter 

långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten 

till 32,5 ton. Objektet omfattar även en ny dubbelspårsbro samt om- och 

nybyggnation av kontaktledning och signalanläggning. 

Malmbanan Harrträsk 

förlängning av 

mötesstation 

136 

Objektet omfattar förlängning av ett mötesspår, upprustning av 

befintliga spår och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 meter 

långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten 

till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av 

kontaktledning och signalanläggning. 

Malmbanan Näsberg 

förlängning av 

mötesstation 

127 

Objektet omfattar förlängning av ett mötesspår, upprustning av 

befintliga spår och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 meter 

långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten 

till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av 

kontaktledning och signalanläggning. 

Malmbanan Nuortikon 

förlängning av 

mötesstation 

110 

Objektet omfattar förlängning av ett mötesspår, upprustning av 

befintliga spår och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 meter 

långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten 

till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av 

kontaktledning och signalanläggning. 

Malmbanan Kiruna-

Riksgränsen Stax 32.5 ton 
405 

Kapacitetshöjande åtgärder som möjliggör ökad last i godståg. Objektet 

omfattar nio tryckbankar/flackning av bank, förstärkning av broar och 

trummor samt byte av växlar på fyra driftplatser. I samband med 

växelbyten sker även mindre förlängningar av tre mötesstationer. 

Malmbanan Svappavaara-

Kiruna Stax 32.5 ton 
250 

Kapacitetshöjande åtgärder som möjliggör ökad last i godståg. Objektet 

omfattar upprustning för att klara Stax 32,5 ton, byte av växel vid 

Svappavaara, signal- och isolskarvsflytt vid Aptas, renovering av 

brostöd samt nya tryckbankar utmed samtliga våtmarker. Även 

förstärkningar av bro/trummor, tjockare ballast, förlängning av 

stödbankar samt ny serviceväg för åtkomst till stödbankar ingår. 
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Åtgärd Kostnad Kortfattad beskrivning av åtgärden 

Luleå C, flytt av 

personvagnsuppställning 

(etapp 1) 

170 

Objektet förenklar och effektiviserar terminalhanteringen samt frigör 

mark för en kommande samhällsomvandling av området kring Luleå C. 

Objektet omfattar nya uppställningsspår för personvagnar, regionaltåg 

och lok. Befintliga spår för uppställning rivs. 

Luleå C, ombyggnad 

personbangård (etapp 2) 
337 

Objektet innebär ombyggnad av personbangården på Luleå C för att 

öka kapaciteten samt förbättra säkerhet och tillgänglighet för resande. 

Objektet omfattar rivning och demontering av spår och kontaktledning 

samt nybyggnation av spår och kontaktledning. Även byggnation av ny 

sidoplattform och mellanplattform samt plattformsförbindelse ingår. 

Objektet förutsätter att Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 

1) är genomfört. 

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny mötesstation 

och partiellt dubbelspår12 

286 

Kapacitetshöjande åtgärd med kortare dubbelspår (cirka 1 km) som 

bygger ihop mötesstationerna Sävastklinten och Sävast till ett 3 km 

långt dubbelspår, samt en ny mötesstation på den 

kapacitetsdimensionerande sträckan. 

SgöN Luleå-Boden, 

dubbelspår 
4 844 

Utbyggnad till dubbelspår på den cirka 35 kilometer enkelspåriga 

sträckan för att möjliggöra den ökade trafiken, förbättrad punktlighet 

e.t.c. I samband med utbyggnaden höjs största tillåtna hastighet på 

sträckan till 200 km/h. I åtgärden ingår även att utreda behov och 

genomföra åtgärder för förstärkt kraftförsörjning. 

Malmbanan Boden-

Gällivare stängselsystem 

och passager för ren och 

vilt 

303 

Objektet minskar de idag ofta förekommande ren- och viltpåkörningarna 

på sträckan, minskar järnvägens barriäreffekter för större djur samt 

tillgängliggör renbetesmark kring järnvägen. Objektet omfattar cirka 114 

km stängsel i kombination med säkra passagemöjligheter längs 

järnvägen varav sju är planskilda passager. 

12 Åtgärden bedöms inte tillräcklig för att fullt ut tillgodose kapacitetsbehovet på sträckan Luleå-
Boden utan är ett minimikrav för att kunna framföra godstrafiken utan att kraftigt behöva begränsa 
annan trafik. Om beslut om finansiering för SgöN Luleå-Boden, dubbelspår fattas utgår denna 
åtgärd. 
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Figur 14: Karta över möjliga åtgärder på järnvägen Luleå-Riksgränsen. © Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan 

Nedan redovisas det beräknade kapacitetsutnyttjande år 2030 och 2040 med åtgärder som 

ingår i nu gällande nationella plan för transportsystemet 2018-2029 samt med ovan 

föreslagna åtgärder. Kapacitetsutnyttjande över 80 % bedöms innebära stora begränsningar 

för att öka trafiken samt att trafiken är störningskänslig med förlängda res- och 

transporttider. Kapacitetsutnyttjande över 100 % överstiger banans teoretiska kapacitet. 

I Tabell 2 och Tabell 3 redovisas förändringar av kapacitetsutnyttjandet om åtgärderna 

enligt Tabell 1 genomförs13. 

13 I beräkningen av kapacitetsutnyttjande före föreslagna åtgärder (JA) ingår även åtgärder i nu 
gällande nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
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Tabell 2: Kapacitetsutnyttjande över dygnet år 2030 och år 2040 med tillkommande trafik före (JA) 

respektive efter föreslagna åtgärder (UA) är genomförda. 

Sträcka 2030 JA 2030 UA 2040 JA 2040 UA 

Luleå-Boden 101% 40% 101% 40% 

Boden-Murjek 92% 65% 97% 69% 

Murjek-Gällivare 92% 70% 95% 73% 

Gällivare-Råtsi 81% 73% 84% 76% 

Råtsi-Peuravaara/Kiruna 72% 69% 76% 74% 

Kiruna malmbangård-

Riksgränsen 
77% 72% 83% 77% 

Tabell 3: Kapacitetsutnyttjande för de högst belastade timmarna med tillkommande trafik före (JA) 

respektive efter föreslagna åtgärder (UA) är genomförda för år 2030. 

Sträcka 2030 JA 2030 UA 

Luleå-Boden 90% 40% 

Boden-Murjek 105% 73% 

Murjek-Gällivare 93% 77% 

Gällivare-Råtsi 93% 82% 

Råtsi-Peuravaara/Kiruna 63% 63% 

Kiruna malmbangård-Riksgränsen 83% 83% 

6.1.3.3. Samlade effektbedömningar 

I objektbeskrivningarna i bilaga 3 finns underlag från de samlade effektbedömningar som 

tagits fram till arbetet med förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033. För åtgärder där samlade effektbedömningar (SEB) saknas kommer dessa tas fram 

efter att detta uppdrag redovisats. 

Trafikverket har översiktligt bedömt hur den samhällsekonomiska lönsamheten påverkas av 

de förändrade trafik- och transporflöden som industrietableringarna i Norrbotten och 

Västerbotten innebär. Det finns ett antal objekt vars samhällsekonomiska lönsamhet 

sannolikt kommer att påverkas av industrietableringarna. Den huvudsakliga drivkraften 

bakom detta är den ökade efterfrågan på transporter som följer av ökande befolkning, 

sysselsättning och produktion i dessa regioner och som inte finns med i Trafikverkets 

gällande basprognos. 

De flesta åtgärder kommer troligen att bli mer lönsamma eller mindre olönsamma med en 

större efterfrågan på transporter. I den mån det blir omflyttning av efterfrågan mellan olika 
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delar av transportnätet i Västerbotten och Norrbotten, kan eventuella minskningar minska 

den samhällsekonomiska lönsamheten för åtgärder på dessa delar. 

SEBar för åtgärderna i Tabell 1 är publicerade på www.trafikverket.se, förutom SgöN Luleå-

Boden, dubbelspår samt mötesstationerna Harrträsk, Nuortikon, Näsberg. Dessa SEBar 

beräknas att publiceras under december 2021. 

I Tabell 4 redovisas en kortfattad sammanställning av beräknade samhällsekonomiska 

effekter för åtgärder i Tabell 1 där det i dagsläget finns en godkänd SEB. Notera att de 

huvudanalyser som redovisas i tabellen är baserade på gällande basprognos som inte fångar 

de nya förutsättningar som följer av industrisatsningarna. Detta gäller även i huvudsak de 

redovisade känslighetsanalyserna med 50% högre trafiktillväxt som redovisas i tabellen 

nedan. Känslighetsanalysen baseras på och utgår från att godsvolymer och resande inryms 

utan ytterligare tåg. 

Tabell 4: Nettonuvärden (miljoner kronor) och nettonuvärdeskvoter (inklusive drift och underhåll) i 

befintliga SEBar och med alternativa förutsättningar i känslighetsanalyser: Huvudanalys (HA) med 

förutsättningar enligt basprognos samt känslighetsanalys (KA) 

Åtgärd 

HA 

Nettonuvärde 

och (NNKidu) 

KA 

Nettonuvärde 

och (NNKidu) 

Kommentar 

Malmbanan Murjek 

förlängning av 

mötesstation 

-227 
(<0) 

408 

(1,17) 

KA avser en analys där ARE/NRE-tågen14 ingår i 

bedömningen. Tåglängden är idag begränsad till 

500 m p.g.a. de korta mötesstationerna på 

Malmbanan. Förlängningen av mötesstationerna 

innebär att tåglängden kan ökas till 630 meter, 

vilket ökar lastkapaciteten i godstågen. Detta ger 

effekt på banor i Sverige genom minskat antal tåg 

och lägre transportkostnad p.g.a. ökad 

fyllnadsgrad. 

Malmbanan Kiruna-

Riksgränsen Stax 32.5 

ton 

132 

(0,29) 

143 

(0,31) 

KA är här en känslighetsanalys med 50% högre 

trafiktillväxt. 

Malmbanan Svappavaara-

Kiruna Stax 32.5 ton 

4 

(0,01) 

11 

(0,03) 

KA är här en känslighetsanalys med 50% högre 

trafiktillväxt. 

Luleå C, flytt av 

personvagnsuppställning 

(etapp 1) 

-142 

(<0) 
-

Luleå C, ombyggnad 

personbangård (etapp 2) 

-127 

(<0) 

-118 

(<0) 

Hantering av reinvesterings- och 

underhållskostnader i bedömningens 

jämförelsealternativ gör att kalkylresultatet 

bedömts vara osäkert. Detta gäller både HA och 

KA. KA är här en känslighetsanalys med 50% 

högre trafiktillväxt. 

14 ARE/NRE är kombitåg mellan Narvik och Oslo 
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Åtgärd 

HA 

Nettonuvärde 

och (NNKidu) 

KA 

Nettonuvärde 

och (NNKidu) 

Kommentar 

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny 

mötesstation och partiellt 

dubbelspår15 

-210 

(<0) 

-206 

(<0) 

Resultaten i HA och KA underskattar den 

samhällsekonomiska lönsamheten av åtgärden då 

godstransporter till och från stålverket i Boden inte 

ligger med i bedömningen. Pågående analyser där 

den ökade efterfrågan på godstransporter 

inkluderas i kalkylen indikerar en relativt stor 

positiv effekt på kalkylresultatet. KA i denna tabell 

avser en känslighetsanalys med 50% högre 

trafiktillväxt. 

Malmbanan Boden-

Gällivare stängselsystem 

och passager för ren och 

vilt 

- - Samhällsekonomisk kalkyl har inte tagits fram. 

Samlade effektbedömningar inklusive samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av 

trimningsåtgärder tas fram som underlag till Trafikverkets arbete med verksamhetsplan. 

Trafikverket har i arbetet med nationella planen för 2022-2023 tagit fram s.k. exempel-

SEBar. Exempel-SEBarna är ett underlag för att beskriva effekter av exempel på åtgärder 

som var och en kostar mindre än 100 miljoner kronor. Dessa exempel-SEBar kommer 

publiceras på www.trafikverket.se. 

För åtgärder som beskrivs under åtgärden Trimningsåtgärder visar flera exempel-SEBar 

positiv samhällsekonomisk lönsamhet samt positiva effekter för medborgarnas resor, 

näringslivets transporter och regional tillgänglighet. Beroende på åtgärd visar exempel-

SEBarna att negativa effekter kan uppstå när det gäller människors hälsa. 

6.2. Hamn och farled i Luleå 

6.2.1. Transportinfrastrukturen och planerade åtgärder 

Luleå hamn är en Sveriges fem största hamnar och ingår i TEN-T stomnätskorridor för båda 

korridorerna Scandinavian-Mediterranean samt North Sea-Baltic. Hamnen hanterar drygt 

8,5 miljoner ton gods årligen. De största godsflödena utgörs av malm och kol för gruv- och 

stålindustrin. Med anledning av industrietableringarna och samhällsutvecklingen väntas 

godsflödena öka kraftigt. H2 Green Steel planerar skeppa ut cirka 5 miljoner ton stål per år i 

Luleå hamn, samt skeppa in cirka ett par miljoner ton stålskrot per år som råvara. Dessa 

transporter förväntas främst transporteras till hamnen på järnväg, men med ytterligare 

etableringar förväntas ökade vägtransporter. 

15 Åtgärden bedöms inte tillräcklig för att fullt ut tillgodose kapacitetsbehovet på sträckan Luleå-
Boden utan är ett minimikrav för att kunna framföra godstrafiken utan att kraftigt behöva begränsa 
annan trafik. Om beslut om finansiering för SgöN Luleå-Boden, dubbelspår fattas utgår denna 
åtgärd. 
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I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 ingår projektet Malmporten där staten 

och Luleå hamn bekostar cirka 1,3 miljarder kronor var. Den totala investeringen uppgår till 

cirka 3,5 miljarder kr16. Planerade åtgärder är att öka kapaciteten i Luleå hamn genom nya 

anläggningar på landsidan (ny utfyllnad, nya kajer etc.) samt att öka kapaciteten i farleden 

vid Luleå hamn genom att öka djupgåendet samt att förbättra förhållandena för 

vintertrafiken. Muddringsarbetet kommer att genomföras samordnat där vissa delar 

bekostas av staten och vissa av hamnen. Muddermassor ska användas i utbyggnaden så det 

är en omfattande produktionsplanering, vissa delar kan inte kan göras förrän andra kommer 

på plats. 

6.2.2. Brister och flaskhalsar 

Farleden har kapacitetsbrist. Näringslivet har en uttalad efterfrågan på högre kapacitet och 

större fartyg, främst med anledning av ökade malmtransporter. Detta innebär att delar av 

farleden har betydande brister i djup och bredd ur ett tillgänglighets- och 

säkerhetsperspektiv med den aviserade trafikökningen. 

Med de planerade etableringarna och påföljande volymökningar via Luleå hamn kommer 

hamnens och bristerna i farlederna att få en ökad betydelse. 

När Objektet Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled tillsammans med de planerade åtgärderna 

i hamnen färdigställs bedöms bristerna i de statliga farlederna avhjälpas. 

Anslutning till och från hamnen på väg sker via en kommunal väg (cirka 11 km). Vägen är en 

utpekad rutt för farligt gods. Vägnätet har höjdbegränsningar där Svartöleden går under 

järnvägen och klarar inte heller BK4, vilket innebär att tillgängligheten till hamnen 

begränsas. Anslutningen knyter samman TEN-T vägnätet E4 (core) med TEN-T noden 

Luleå hamn (core). 

6.2.3. Möjliga åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder i de statliga farlederna bedöms behövas. Det är dock angeläget att 

det planerade objektet Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled genomförs så tidigt under 

planperioden som möjligt. 

6.3. Lokala statliga vägar Boden och Luleå 

6.3.1. Transportinfrastrukturen och planerade åtgärder 

Väg 97 mellan Boden och Luleå är mötesseparerad med omväxlande två respektive ett 

körfält men en stor andel av sträckan utgörs av två körfält i respektive riktning. Den sista 

etappen, Södra Sunderbyn-Sävast, färdigställs i sin helhet under 2022-2023. Vägen har 

höga trafikflöden och hastigheten är 100 km/h på större delen av sträckan. Vägen har 

bärighetsklass 4. Längs väg 97 genom centrala Boden är hastigheten 50 km/h. 

Övrigt vägnät runt industrietableringarna i Norra Svartbyn, Bodens kommun, är av olika 

karaktär och i dagsläget av olika betydelse. 

Väg 383 som binder samman väg E4 i nordöstlig riktning med Boden är utpekad som 

kompletterande regionalt viktig väg och anspråken på vägens funktion kan förändras då den 

är direkt förbunden med industrietableringen i Norra Svartbyn genom väg BD605. Övriga 

vägar inom området (BD605, BD607, BD970) har hastighetsgränser på 70 km/h. Vägarna 

16 Trafikverket Luleå Hamn kapacitetsåtgärd farled, XSN300, Samlad effektbedömning. 
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har låg standard avseende plan och profil och är inte dimensionerade för stora 

trafikökningar. 

Under byggtiden och innan ny anslutning från väg 97 är iordningsställd kommer betydande 

mängder transporter behöva nå ut till industriområdet vilket kan påverka såväl 

infrastruktur som boendemiljöer längs de mindre vägarna. 

6.3.2. Brister och flaskhalsar 

Vägen mellan Luleå och Boden är mötesseparerad och har god kapacitet, bärighet och 

trafiksäkerhet. Endast mindre brister i exempelvis påfarter och behov av nya anslutningar 

till följd av H2 Green Steels bedöms uppkomma inom kommande planperiod. 

Längs väg 97 genom centrala Boden kommer befintliga brister i trafiksäkerhet och 

framkomlighet att öka ytterligare med etableringen av H2 Green Steel och efterföljande 

befolkningsökning. Väg 97 ansluter till väg E4 i Luleå i trafikplats Notviken, som har 

bristande framkomlighet, med stopplikter. 

Industrisatsningen i Norra Svartbyn för med sig anspråk även på det övriga lokala statliga 

vägnätet i Boden. Bodens kommun håller på att ta fram detaljplan för industriområdet i 

Norra Svartbyn och de har även aviserat en detaljplan för en infrastrukturkorridor från väg 

97 och Stambanan genom övre Norrland till industriområdet. Infrastrukturkorridoren 

väntas innehålla en ny väganslutning från väg 97 (från trafikplats Södra Svartbyn), en ny 

järnvägsanslutning och möjliggöra utrymme för en eventuell gång- och cykelväg. En ny 

anslutning till industriområdet är en förutsättning för smidiga transportflöden på vägar med 

god trafiksäkerhet och framkomlighet. Den naturliga anslutningen till industriområdet blir 

då från väg 97 som precis byggts om, och vidare koppling mot väg E4. 

För att möta industrisatsningens behov av arbetskraft arbetar Bodens kommun aktivt med 

nya detaljplaner för bostäder, handel och annan verksamhet. 

Industriområdet är planerat så att det kommer att ligga över väg BD605. Hur detta ska 

hanteras är ännu inte klarlagt, men befintlig väg kommer att behöva stängas, och nya 

anslutningar övervägas. Med ökad trafik i anslutande väg BD605, väg BD607 och väg 383 

kan korsningarna mellan vägarna behöva förbättras. Bättre lösningar för gående, cyklister 

och kollektivtrafikanter kan behövas genom Flarken, Ängesbyn och Smedsbyn, både under 

byggtiden och på längre sikt. Förbättrade möjligheter att nå det nya industriområdet med 

cykel och med kollektivtrafik kommer att behövas. 

6.3.3. Möjliga åtgärder 

Med anledning av H2 Green Steels etablering pågår utredningar i Bodenområdet om hur 

vägtransportsystemet påverkas. Utan att föregripa utredningen har möjliga åtgärder 

bedömts i ett tidigt skede för att kunna ge en uppfattning om behovet och tänkbara 

åtgärdskostnader. För vissa korsningar och trafikplatser har ÅVS genomförts med olika 

förslag till åtgärder. För dessa åtgärder bedöms kostnaderna uppgå till mellan 30 och 45 

miljoner kronor. 

39 (86) 



  

 

 

 

   

 
  

 
   

  

 

 

    

 

 

     

  

  

 

   

  

 

 

  

 

  

   

 

 

    

   

  

  

   

  

  

 

 

 

Tabell 5: Bedömt behov av trimningsåtgärder i Boden och Luleå. Kostnader redovisas i miljoner 

kronor. Prisnivå 2021-02. 

Åtgärd Kostnad Kort beskrivning av åtgärderna 

Trimningsåtgärder i 

Boden och Luleå 
30-45 Åtgärder i korsningar och trafikplatser på väg 97. 

Trimningsåtgärder i 

Bodenområdet 
100-160 

Åtgärder i korsningar, för oskyddade trafikanter, 

GC- och kollektivtrafik för ökad pendling på väg 

383, 605 och 607 

Utöver ovanstående åtgärder kan ytterligare åtgärdsbehov tillkomma då den fulla bilden 

över tillkommande transporter och trafik utifrån H2 Green Steels etablering inte är kända i 

dagsläget. 

6.4. Lokala statliga vägar i Gällivare 

6.4.1. Transportinfrastrukturen och planerade åtgärder 

Väg E45 sträcker sig genom Gällivare och kommunens utveckling med utbyggnad av 

Repisvaara och Andra sidan söderut, utbyggnad av handel m.m. ökar anspråken på väg E45. 

Det innebär mer motorfordonstrafik och behov av nya anslutningar, säkra kopplingar för 

oskyddade trafikanter m.m. Järnvägen kommer att utgöra en ännu tydligare barriär i 

tätortens fortsatta utveckling. Korsningen E45/väg BD828 (Nuolajärvi-korsningen) 

planeras att byggas om till cirkulationsplats. 

LKABs verksamhetsområde i Vitåfors där också Hybrits anläggning ska byggas angörs via 

väg BD 831 och Kullenvägen (kommunal) alternativt via väg BD860 och Kullenvägen över 

järnvägen. Det leder till ökad tung trafik som blandas med persontrafik. 

6.4.2. Brister och flaskhalsar 

Befintlig väg E45 genom Gällivare utgör en barriär som begränsar möjligheten att röra sig 

mellan olika målpunkter. Parkgatan är en huvudled för genomfartstrafik genom centrala 

Gällivare. Trafiken och vägens utformning gör att den är en barriär i staden. På båda sidor 

om vägen finns målpunkter, vilket innebär behov av passager för oskyddade trafikanter. 

Vägen är även en barriär mellan Andra sidan och Repisvaara/Dundret, vilket kommer att 

påverka allt fler i takt med att stadsdelarna utvecklas med fler bostäder. 

Malmbergsleden, som delvis är en del av väg E45, utgör också en barriär och saknar ordnad 

passage för oskyddade trafikanter norr om trafikplats Gällivare. Det innebär att oskyddade 

ofta genar över väg E45/Malmbergsleden i brist på alternativ i närheten. 

Stadens fortsatta utveckling som till stor del planeras ske i en nord-sydlig axel 

Dundret/Repisvaara, centrala staden, Koskullskulle, bedöms accentuera de brister som 

visats i ÅVS:en 

Korsningen väg E45/BD860 upplevs otydlig och det finns risker med upphinnandeolyckor. 

Med LKABs utökade verksamhet i Vitåfors samt övrig utveckling väntas trafiken öka och 
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bristerna därmed ytterligare förstärkas. Korsningen väg BD 831 och Kullenvägen upplevs 

trafikfarlig med många biltrafikanter som inte stannar ordentligt i korsningen. Problem 

finns för tung gruvtrafik och bussar att ta sig uppför särskilt vintertid. Problemet 

accentueras i och med LKABs utveckling och att området Koskullskulle växer. 

6.4.3. Möjliga åtgärder 

Som en följd av pågående samhällsomvandling i Gällivare/Malmberget studeras två 

alternativ för ny sträckning av väg E45 som innebär att trafik genom central delarna av 

staden undviks översiktligt i en pågående ÅVS. Det östra alternativets nyttor stärks 

sannolikt av HYBRITs etablering samt fortsatt bostadsetablering i Repisvaara och vid 

Vassara älv. GC-väg utefter väg E45 i centrala Gällivare och kompletterande åtgärder för 

oskyddade trafikanter på väg E45 har också lyfts i ÅVSen. Ytterligare behov av åtgärder har 

identifierats men klassats som kommunalt ansvar. Utifrån förutsättningarna i detta uppdrag 

och de bedömningar om trafikökningar som gjorts kan dessa åtgärder bli mer angelägna. 

Trafikverket kommer att fortsatt bevaka och analysera behoven. 

Åtgärdsbehov på regional infrastruktur har övergripande identifierats men inte utretts, 

exempelvis finns behov av att åtgärda korsningen väg BD831/Kullenvägen samt gång och 

cykelåtgärder främst genom Koskullskulle. 

6.5. Väg E4, väg 95, väg 372 och AC827 genom Skellefteå 

6.5.1. Transportinfrastrukturen och planerade åtgärder 

Väg E4 (genom Skellefteå) 

Väg E4 passerar i dag genom centrala Skellefteå vilket medför lokala problem. Den 

nuvarande, trafikljusreglerade, genomfarten medför betydande negativa konsekvenser för 

miljön i centrala Skellefteå genom bland annat höga bullernivåer och överskridanden av 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet på grund av trafikbelastningen. Vägen utgör också en 

kraftig barriär genom staden, inte minst för de oskyddade trafikanterna, samtidigt som den 

begränsar stadens möjligheter till utveckling och bostadsbyggande. Vägen har också 

betydande trafiksäkerhets- och kapacitetsbrister. Årsdygnstrafiken centralt i Skellefteå 

uppgår till 28 000 fordon med 10 procent tung trafik. 

Väg 95, väg 372, väg AC827 

Väg 95 utgör infart mot staden västerifrån och går i centrala staden över i väg 372 mot 

Skelleftehamn. Vägen är därför tillfart för Bolidens transporter från anrikningsverket i 

Boliden till anläggningen i Rönnskär. I de centrala delarna av Skellefteå förväntas en kraftig 

ökning av trafiken som följd av stadens utveckling och från cirka 7 700 fordon/dygn till cirka 

12 000 fordon/dygn. Ökade gruvtransporter kommer också ske från de olika gruvorna till 

anrikningsverket i Boliden. Dessa transporter går framföra allt utefter väg 370 och vidare 

längs AC1005. I detta stråk är vägen smal och det finns behov av punktåtgärder. 

Sammantaget bedöms påverkan dock som måttlig väster om Skellefteå. 

Väg 372 har studerats med fokus på digitalisering och möjlighet till autonom trafik. En 

rekommendation från studien var att fortsatt samverka kring dessa frågor för att öka 

kunskapen om hur teknik och infrastruktur ska fungera tillsammans. En avsiktsförklaring 

har tagits fram med Northvolt och Scania för fortsatt arbete, och Trafikverket arbetar 

parallellt med att utveckla väg 372 till en innovation- och samverkansarena för digitalisering 
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för olika aktörer. Generellt är åtgärder för trafiksäkerhet också värdeskapande för möjlighet 

att ta steg mot en ökad digitalisering. 

Väg AC827 (Sundgrundsleden) som viker av från väg E4 strax norr om Bureå utgör en 

smidig anslutning mot Skelleftehamn för trafik söderifrån. Vägen är smal, med upplevda 

brister i plan och profil och uppvisar brister fram för allt genom konflikter mellan 

fordon/tunga fordon och oskyddade trafikanter. Vägen går i vissa delar på smal bank och 

broar där breddning behövs för att kunna separera oskyddade. Översyn av korsningar kan 

behövas. 

Vägen förväntas få ökad betydelse när utveckling av såväl verksamheter som bostäder sker i 

östra delen av Skelleftedalen, särskilt om väg E4 ligger kvar i nuvarande läge Viktoriagatan. 

6.5.2. Brister och flaskhalsar 

Väg E4 (genom Skellefteå) 

Den utveckling av staden som förestår med ökad arbetspendling och ökad befolkning 

innebär att belastningen på vägsystemet i Skellefteå väntas öka kraftigt. Det leder till att 

dagens miljö-, trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem och barriäreffekterna på genomfarten 

kommer att öka. 

Med den förväntade utvecklingen av staden och medföljande ökning av trafiken tydliggörs 

behovet av en åtgärd på väg E4 i Skellefteå. Uppdatering av tidigare vägutredning för ny 

sträckning av väg E4 i Skellefteå har påbörjats. 

Därutöver finns behov av åtgärder i väg E4 befintlig sträckning utifrån rådande 

trafiksituation där problematiken med trängsel, luftmiljö och trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter kommer förstärkas under de närmaste åren innan en förbifart kan vara utbyggd. 

Väg 95, väg 372, väg AC827 

Med anledning av företagsetableringarna i östra delen av Skellefteå samt den ökade 

bostadsetableringen förväntas en kraftig trafikökning på väg 95 och väg 372. Det innebär att 

trafikmängden beräknas överstiga kapaciteten för vägtypen på delar av sträckan, se Figur 15. 
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Figur 15: Sträckor på väg 95 och väg 372 som riskerar kapacitetsbrister enligt Känslighetsanalyserna 

är markerade med gul och röd färg. Indikatorn för ”Kapacitet på väg”. Källa: Trafikverket, omarbetat 

enligt Sampersanalys april 2021. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Vägarna 95/372 har i stadsmiljö en sträckning med befintlig bebyggelse nära vägen. Ett 

flertal direktutfarter från fastigheter ansluter till väg 95. Höga trafikflöden med både tung 

och lätt trafik ger både trafiksäkerhets- och framkomlighetsbrister. 

Ett antal brister i korsningar samt behov för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på väg 

372 har identifierats i en Åtgärdsvalsstudie från 2017. Den mest angelägna åtgärden 

identifierades i centrala Skelleftehamn och förgreningen mot Boliden/Rönnskär och norra 

delen av hamnen Näsudden där såväl väg och järnväg förgrenas och korsar varandra. För 

närvarande pågår en utredning hur ombyggnaden för den korsningen skulle kunna ske. 

Den ökade trafikmängden på väg 372 österut mot Skelleftehamn, framför allt mellan 

Bergsbyns industriområde (Northvolt m.fl.) och Skelleftehamn kan medföra behov av 

ytterligare ombyggnad. 

Väg AC827 bedöms få större tyngd i samband med exploateringar mellan Skellefteå och 

Skelleftehamn. Konflikt finns mellan anspråk för tung trafik och arbetspendling samt mellan 

boende och attraktiva fritidshusområden. Trafikflödena kan påverkas av den sträckning av 

väg E4 som väljs men konflikterna mellan fordonstrafik och oskyddade i den norra delen 

kvarstår dock, vilken oavsett E4:ans läge innebär behov att se över trafiksituationen. 
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6.5.3. Möjliga åtgärder 

Väg E4 (genom Skellefteå) 

Steg 1 och steg 2 åtgärder: 

Åtgärder för att förbättra miljön i centrala Skellefteå har utretts under lång tid, och åtgärder 

utifrån fyrstegsprincipen har analyserats. Det innebär bland annat att steg 1- och steg 2-

åtgärder, åtgärder för ökad gång- och cykeltrafik och förbättrad kollektivtrafik har 

genomförts, och att  åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer tagits fram. 

För kollektivtrafiken behöver framkomligheten i centrala Skellefteå förbättras för att göra 

kollektivtrafiken till ett attraktivt val. Utvecklade noder med pendlarparkeringar kan 

förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik för de som inte bor efter linjer med bra 

förbindelser till/från nya etableringar. En förnyad analys utifrån fyrstegsprincipen 

genomfördes år 201817 och Trafikverket gjorde då bedömningen att de beteendepåverkande 

åtgärder som genomförts, tillsammans med enklare trimningsåtgärder, har visat sig vara 

otillräckliga för att i nödvändig utsträckning åtgärda bristerna. 

Steg 3 och steg 4 åtgärder: 

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett tydligt och ökat behov av att ge 

förutsättningar för såväl stadens utveckling som för resande och transporter. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter, samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses. 

Genom att flytta och anlägga ny väg E4 genom/förbi Skellefteå kan belastningen på den 

befintliga sträckningen minskas med upp till 35 % i en jämförelse mellan antagna framtida 

trafikvolymer. Detta minskar de negativa miljöeffekterna där de i de centrala delarna av 

Skellefteå redan idag överskrider miljökvalitetsnormerna för NOx och partiklar. Minskad 

belastning i centrum leder även till minskat buller, minskade barriäreffekter för oskyddade 

trafikanter samt för förbättrad framkomlighet för både kollektivtrafik och övrig trafik. 

En tidigare vägutredning har utrett ny förbifart på en sträcka av knappt sex kilometer. Den 

södra delen av sträckan, cirka tre kilometer, utgörs av ny sträckning med mötesfri landsväg 

2+1 samt bro över Skellefteälven. För anpassning till Norrbotniabanan föreslås bro över väg 

AC829 och planskildhet med Norrbotniabanan. Resterande cirka två kilometer utgörs av 

ombyggnation av den nuvarande kommunala gatan Östra leden till mötesfri landsväg 2+2. 

Objektet omfattar ytterligare tre trafikplatser samt tre cirkulationsplatser. 

Underlagskalkyl för ny väg E4, baserad på tidigare vägutredning, landar på 1 429 miljoner 

kronor i prisnivå 2021-02. 

Befintlig genomfart i Skellefteå (Viktoriagatan) har redan idag uppenbara brister som 

behöver lösas också i avvaktan på ny väg E4. Även med väg E4 i annan sträckning kommer 

belastning på Viktoriagatan vara hög. Identifierade trimningsåtgärder innefattar 

korsningsåtgärder med sannolikt åtminstone en cirkulationsplats, kompletterande körfält i 

befintlig cirkulationsplats samt några planskilda passager för oskyddade trafikanter. 

Åtgärderna innebär att funktionen på genomfarten kan upprätthållas i avvaktan på ny E4 

17 Analys av fyrstegsprincipen E4 förbifart Skellefteå, TRV 2017/67213. 
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och att trafikmiljön för oskyddade trafikanter kan säkras. Trimningsåtgärderna kan inte 

ersätta en utbyggnad av E4 förbifart Skellefteå. 

Kostnaderna för föreslagna trimningsåtgärder på befintlig väg E4 bedöms till 

storleksordningen 120 miljoner kronor. 

Väg 95, väg 372, väg AC827 

Steg 1 och steg 2 åtgärder: 

I ÅVS för väg 37218 lyfts ett antal steg 1-2-åtgärder som underlättar trafiksituationen, 

samordning/sanering av antalet anslutningar och korsningspunkter, sidoområdesåtgärder, 

översyn av hastigheter, förbättrad skyltning samt förbättrad drift- och underhåll framför allt 

avseende GC-vägar. 

Utvecklad kollektivtrafik kommer sannolikt vara oumbärligt för att möta ett ökat 

persontransportbehov. 

Steg 3 och steg 4 åtgärder: 

När ÅVS för väg 372 genomfördes 2019 var konsekvenserna av Northvolts etablering inte 

fullt ut kända. Åtgärder som lyftes i studien är ombyggnad korsning väg/järnväg i 

Skelleftehamn, att antal korsningsåtgärder på väg 372, passager för oskyddade trafikanter 

samt samordning/sanering av anslutningar. Behovet av dessa åtgärder förstärks ytterligare 

med nya tillkommande transportflöden. Utredning pågår för korsningsåtgärderna 

Skellefteåhamn-Näsuddsvägen, där preliminära idéer om möjliga åtgärder finns. 

Beräkningar från 2021 visar på kraftiga ökningar i transportflödena (se tidigare avsnitt) som 

indikerar att kompletterande analyser av vägens kapacitet behövs. Detta kan innebära att 

ombyggnad av vägen aktualiseras, t.ex. kan mittseparering behöva övervägas av fler skäl än 

enbart hastighet. Åtgärder för trafiksäkerhet är ofta också värdeskapande för möjlighet att ta 

steg mot en ökad digitalisering. 

Med anledning av etableringarna i Skellefteå och stadens utveckling pågår en utredning för 

det övergripande vägsystemet. Syftet är att få en samlad bild över brister och behov av 

åtgärder längs väg 372, väg 95, väg AC827 och befintlig väg E4 (trimningsåtgärder <100 

miljoner kronor). Utan att föregripa utredningen har möjliga åtgärder bedömts i ett tidigt 

skede för att kunna ge en uppfattning om behovet och tänkbara kostnader. 

För väg 95 bedöms framför allt åtgärder nära eller inom tätorten vara mest angelägna. 

Behovet studeras i pågående utredning men bedöms framför allt handla om 

korsningsåtgärder och åtgärder för oskyddade trafikanter. Kapacitetshöjande åtgärder kan 

behövas. 

Likaså studeras behov på väg AC827 i den pågående utredningen. Framför allt bedöms 

åtgärder för ökad säkerhet för gående och cyklister, ombyggnad av någon korsning samt 

anslutande påfartsramp till väg E4 vara angelägna. 

Samordning med kommunen kring gång- och cykelstråk och eventuella samfinansieringar 

är inte klarlagda. Möjliga åtgärder kan också påverkas av Norrbotniabanan. 

Kostnaderna för erforderliga åtgärder på de regionala vägarna 95, 372 och AC827 bedöms 

till storleksordningen 600 miljoner kronor. 

18 Åtgärdsvalsstudie väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn. TRV 2018/8564 
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Tabell 6: Möjliga åtgärder i nationellt stamvägnät och regionala vägar. Kostnad miljoner kronor +/- 30 

% osäkerhet. Prisnivå 2021-02. Åtgärden E4 förbifart Skellefteå, åtgärdens måluppfyllelse samt dess 

kostnader med osäkerheter beskrivs närmare i bilaga 3. 

Åtgärd Kostnad Kortfattad beskrivning av åtgärden 

E4 Förbifart Skellefteå 1 429 

Objektet omfattar en förbifart öster om befintlig väg E4 i 

Skellefteå på en sträcka av knappt sex kilometer. Den södra 

delen av sträckan, cirka tre kilometer, utgörs av nysträckning 

med mötesfri landsväg 2+1 samt bro över Skellefteälven. För 

anpassning till Norrbotniabanan föreslås bro över väg AC829 

och planskildhet med Norrbotniabanan. Resterande cirka två 

kilometer utgörs av ombyggnation av den nuvarande 

kommunala gatan Östra leden till mötesfri landsväg 2+2. 

Objektet omfattar ytterligare tre trafikplatser samt tre 

cirkulationsplatser. 

Trimningsåtgärder befintlig 

väg E4 
120 

Korsningsåtgärder/cirkulationsplatser, kompletterande körfält, 

passager för oskyddade längs väg E4 i centrala Skellefteå. 

Åtgärderna behövs för att åtgärda befintliga brister innan 

utbyggnad av E4 Förbifart Skellefteå. Åtgärderna ersätter 

således inte objektet E4 Förbifart Skellefteå 

Pilot/demonstrationsprojekt 

Digitalisering väg 372 
< 100 

I det fortsatta arbetet med digitalisering och utveckling av 

samverkan/innovationsarena längs väg 372, enligt 

beskrivning ovan, kommer åtgärder att preciseras. 

Vägarna 95, 372 och AC827 600 

Ombyggnad korsning väg/järnväg i Skelleftehamn, 

korsningsåtgärder, passager för oskyddade trafikanter, 

samordning/sanering anslutningar, GC-åtgärder. 

Kapacitetshöjande åtgärder kan också behövas. 

Samlade effektbedömningar 

Den känslighetsanalys för tillkommande flöden som tillfogats tidigare genomförd SEB visar 

att NNK för åtgärden ökar från 0,98 i huvudanalysen till 1,54 med känslighetsanalysen 

avseende Northvolts etablering. För scenario medel som redovisas i avsnitt 5.2.4 har en 

NNK överslagsmässigt beräknats till 1,24. Åtgärden är alltså samhällsekonomiskt lönsam i 

alla analyser. 

För trimningsåtgärder och åtgärderna på de regionala vägarna saknas samlade 

effektbedömningar. Trafikverket har i arbetet med nationella planen för 2022-2023 tagit 

fram s.k. exempel-SEBar. Exempel-SEBarna är ett underlag för att beskriva effekter av 

exempel på åtgärder som var och en kostar mindre än 100 miljoner kronor. Dessa exempel-

SEBar kommer publiceras på www.trafikverket.se. 

För åtgärder som beskrivs under åtgärderna Trimningsåtgärder befintlig väg E4 och väg 95, 

väg 372 och väg AC827 visar flera exempel-SEBar positiv samhällsekonomisk lönsamhet. 

Det finns också exempel-SEBar som visar osäker lönsamhet, vilket bland annat förklaras av 

att lönsamheten är beroende av storleken på trafikflödet där åtgärden planeras. Exempel-
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SEBarna visar också på positiv effekt åtgärderna för medborgarnas resor, näringslivets 

transporter och regional tillgänglighet, och i flera fall en positiv effekt på trafiksäkerheten. 

Beroende på åtgärd visar exempel-SEBarna att negativa effekter kan uppstå när det gäller 

klimat och människors hälsa. 

De negativa effekterna för vägåtgärderna kan dock minskas exempelvis genom att 

Northvolts godstransporter kommer genomföras med eldrivna fordon och genom att ta 

tillvara på de möjligheter som beskrivs i kapitel 6.7 om elektrifiering. 

6.6. Övrig infrastruktur 

Som framgår av den sammanfattande analysen i kapitel 5 har Trafikverket fokuserat på att 

identifiera behov av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten. Det betyder inte att det finns inte 

finns brister och åtgärdsbehov i övriga delar av den statliga infrastrukturen i Norrbotten, 

Västerbotten och vidare söderut. 

6.6.1. Norrbotniabanan 

Norrbotniabanan ger förbättrade förutsättningar för både kompetensförsörjning för 

Northvolt och övriga etableringar i Skellefteåområdet samt för H2 Green Steels etablering i 

Boden. Banan medför även ökad kapacitet i det nordsydliga järnvägsstråket för 

godstrafiken. 

Kompetensförsörjning Northvolt och övriga etableringar i Skellefteå kommer vara en 

utmaning. Även om befolkningen i Skellefteå bedöms öka så kommer inpendling från Umeå 

och Robertsfors kommun söder om Skellefteå och Piteå och Luleå kommun i norr vara en 

viktig del i kompetensförsörjningen. Restiderna är dock idag generellt för långa för daglig 

pendling, exempelvis är restiden från Umeå idag cirka 1 h 45 minuter med bil/buss. 

Norrbotniabanan kommer möjliggöra pendlingstider till både Umeå och Luleå på cirka 45 

minuter och för Piteå och Robertsfors ungefär 20-25 minuter. Detta skulle innebära att 

arbetsmarknadsregionen med Skellefteå som nav skulle kunna innefatta över 300 000 

invånare inom en timmes pendlingsavstånd och som med befolkningsökningar på grund av 

de stora etableringarna kan bli än större. I kapitel 5 bedöms att resandevolymerna på 

Norrbotniabanan kan öka med 25-50 % jämfört med de nu gällande prognoserna för 2040 

som en följd av de bedömda befolkningsökningarna. 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ingår i Nationell transportplan 2018-2029 med 

byggstart 2024-2029. Objektet har för närvarande byggstartsbeslut för år 4-6 vilket 

motsvarar 2025-2027. Byggstarten bedöms vara möjlig att tidigarelägga något år vilket kan 

bidra till möjligheterna för kompetensförsörjning till Northvolts och övriga etableringar i 

Skellefteå. 

Trafikverket har även ett uppdrag från regeringen att påbörja planläggningsprocessen för 

Norrbotniabanans norra del, Skellefteå-Luleå och en byggstart under kommande planperiod 

2022-2033, skulle långsiktigt förbättra förutsättningarna för godstransporter och 

kompetensförsörjning. 
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6.6.2. Järnvägen Luleå-Gävle/Storvik 

Järnvägsstråket mellan Luleå och Gävle/Storvik utgörs av järnvägarna i inlandet 

(Stambanan genom övre Norrland och Norra stambanan), banorna längs Norrlandskusten 

(Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan) samt tvärbanorna däremellan. 

Standarden på banorna varierar där den nya Botniabanan och den upprustade delen av 

Ådalsbanan har en högre standard och där framförallt Stambanan genom övre Norrland 

(SgöN) och vissa av tvärbanorna har en lägre standard. 

I nuvarande nationella transportplan (2018-2029) finns följande större namngivna objekt 

för järnvägsstråken mellan Luleå och Gävle/Storvik: 

 Norrbotniabanan Umeå-Dåva-Skellefteå 

 Ostkustbanan dubbelspårsutbyggnad Sundsvall C-Dingersjö och Gävle-Kringlan, 

 LTS19; övrigt stomnät, åtgärder förlängning långa godståg på huvudstråken (2024-

2029) 

I dag finns brister i standard och kvalitet på det prioriterade transportflödet Hallsberg 

Luleå, med eftersatt underhåll av banöverbyggnaden vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också mycket stort för elsystemet på 

Stambanan genom övre Norrland. Det förekommer driftstörningar idag och ett stort antal 

fel och merförseningar är orsakade av elsystemet. 

Det planeras för upprustning av kontaktledningen på sträckorna Hallsberg-Frövi, Bräcke-

Vännäs och Vännäs-Boden samt riktade spårväxelbyten och byte av ett antal broar under 

perioden 2022-2033. 

Inom ramen för detta uppdrag har en översiktlig bedömning gjorts av förändrade 

transportflöden i nord-sydlig riktning som en följd av de analyserade etableringarna och hur 

dessa flöden påverkar kapacitetssituationen i järnvägsnätet jämfört med situationen enligt 

Trafikverkets basprognos för 2040. I förutsättningarna för basprognosen ingår bland annat 

att åtgärder i nu gällande nationella plan är genomförda. I basprognosen förutsätts också att 

resandet och godsvolymerna ökar jämfört med idag. 

Utifrån den ovan redovisade analysen av förändrade transportflöden bedöms att 

tillkommande godsvolymer kan innebära en liten ökning av antalet godståg i nord-sydlig 

riktning jämfört med basprognosen. Osäkerheter finns dock hur många godståg som 

tillkommer, vilka sträckor som berörs samt när i tiden godstågen körs. Det kan i sin tur 

innebära att de brister som identifierats och utretts i arbetet med revidering av nationell 

plan kan bli ”större” och tydligare, beroende på vilka stråk framtida transportflöden 

kommer att utnyttja. Samtidigt finns möjligheten att utnyttja både sjöfart och 

vägtransporter för dessa transporter. Utvecklingen av godstransportflöden från norra 

Sverige och vidare söderut och hur de tidigare identifierade bristerna och flaskhalsarna 

påverkas kommer att följas i kommande planeringsarbete. 

6.6.3. Bastuträsk-Skellefteå 

Skellefteåbanan är ett elektrifierat enkelspår som förbinder Skelleftehamn och Skellefteå 

med Stambanan genom övre Norrland med anslutning i Bastuträsk. Banan trafikleds med 

trafikledningssystem M (manuell tågledning) och saknar mötesmöjligheter mellan 

Bastuträsk och Skelleftehamn. Kraftförsörjningen har brister på grund av spänningsfall 

19 LTS – Längre Tyngre och Större tåg. 
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längst ut på banan i Skelleftehamn. På banan planeras spårbyte under tidsperioden 2022-

2025. 

Inom det planerade objektet Norrbotniabanan ingår två mötesstationer i Skellefteå där 

Norrbotniabanan kommer att ansluta till Skellefteåbanan samt ytterligare en mötesstation 

mellan Skellefteå och Bastuträsk. ERTMS kommer införas och samplaneras med projekt 

Norrbotniabanan. Det pågår även en utredning för dimensioneringen av kraftförsörjningen. 

6.6.4. Inlandsbanan 

Inlandsbanan Mora-Östersund-Gällivare och tvärbanorna Hoting-Forsmo och Storuman-

Hällnäs är oelektrifierade. Infrastrukturförvaltare för Inlandsbanan är Inlandsbanan AB 

(IBAB), medan tvärbanorna förvaltas av Trafikverket. För det svenska järnvägsnätet är den 

vedertagna standarden idag 22,5 tons axellast. Detta klaras på cirka 70 % av Inlandsbanan. 

Dagens trafik på Inlandsbanan är relativt begränsad. Det går flest tåg under 

sommarperioden när hela sträckan Mora–Gällivare trafikeras. IBAB kör flera persontåg 

morgon och kväll måndag-fredag mellan Orsa och Mora. Utöver detta körs två godståg/dygn 

mellan Sveg och Mora som sedan fortsätter på Dalabanan mot Uppsala. Utöver detta går 

sporadisk trafik under delar av året. Tvärbanorna mellan Forsmo och Hoting och Storuman-

Lycksele-Hällnäs trafikeras av några godståg/dygn. 

De företagsetableringar och expansioner som analyserats i detta uppdrag har inte visat på 

några direkta transportbehov längs Inlandsbanan. 

6.6.5. Väg E10 Töre-Kiruna 

Väg E10 är en pulsåder i Barentsregionen och andelen tung trafik uppgår till över 15 % i hela 

dess sträckning med längre avsnitt över 25 %. Den södra delen mellan Töre och Kiruna är en 

29 mil lång landsväg som saknar mötesseparering förutom på en kortare (cirka 10 km) 

sträcka väster om Svappavaara. Hastigheten på vägen varierar idag mellan 80-100 km/h 

med många hastighetsnedsättningar där vägen går genom samhällen samt vid 

korsningspunkter. Vägen har bärighetsklass 4. 

I nu gällande nationell plan för transportsystemet 2018-2029 ingår breddning och 

mötesseparering på en cirka 50 km lång sträcka. På sträckan planeras även 

trimningsåtgärder, t.ex. förbifart vid Bolidens gruva i Aitik (Gällivare). 

E10 har flertalet betydande brister utifrån såväl trafiksäkerhet som användbarhet och 

tillförlitlighet. Vägen har en otillräcklig utformning med bristfälliga siktlinjer, vindlande och 

smala sträckor samt att det förekommer branta sidoområden. På långa sträckor är vägen 

smalare än 7 meter, vilket innebär en ännu smalare vägbana vintertid och problem för tung 

trafik. Korsningar i plan och avsaknad av mittseparering dominerar vägen, också på sträckor 

med större trafikflöden. Längs stråket finns flera avsnitt med hastighet 80 km/tim med 

anledning av vägens utformning och trafikflöde. Detta påverkar användbarheten och 

restiden negativt. Vägens utformning som tvåfältsväg innebär höga risker för mötesolyckor. 

Sidoområdena har betydande brister och hastighetsefterlevnaden är låg. 

Stråket har betydande brister när det gäller stängselsystem vilket bland annat innebär att 

antalet renpåkörningar är högt. Säkra passager för ren och vilt saknas utmed sträckan. 

Vägen går genom ett av Sveriges mest intensiva renskötselområden och antalet 

renpåkörningar/viltolyckor är betydligt högre än genomsnittet för riket. 

Åtgärderna i nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kommer åtgärda delar av 

bristerna och specifikt på de sträckor där vägen är som smalast. LKAB och Hybrits 

investeringar i Gällivare/Malmberget samt Kiruna kommer dock innebära ökade 
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transportflöden och trafik på vägen, så bristerna på de kvarvarande sträckorna kommer öka. 

Fram till 2035 belastar ökningarna främst sträckan Töre-Gällivare men efter 2035 även 

resterande sträcka upp till Kiruna. Behoven av fortsatt mötesseparering av fler sträckor, 

utbyggnad av stängselsystem och passager för ren och vilt och åtgärder för oskyddade 

trafikanter på väg E10 bedöms därmed öka. 

De stora investeringarna som planeras av Hybrit och LKAB i Malmfälten genererar även 

behov av specialtransporter på grund av att industrianläggningarna kräver komponenter 

som är väldigt skrymmande. Försvårande höjdbegränsning på väg E10 är exempelvis 

järnvägsbroarna över E10 i Morjärv. 

6.6.6. Väg E4 Umeå-Skellefteå-Luleå, exkl genom tätorten Skellefteå 

Stråket har funktion för långväga godstransporter och persontrafik, arbetspendling och 

kollektivtrafik. Väg E4 utgör pulsådern för person- och godstransporter längs 

Norrlandskusten och ingår i Bottniska korridoren. 

Väg E4 mellan Umeå och Luleå är idag en cirka 27 mil lång landsväg som till stor del är  

mötesseparerad. Hastigheten på vägen är generellt 110 km/h där det finns mötesseparering 

med hastighetsnedsättningar där vägen går genom samhällen samt vid korsningspunkter. 

Mellan Umeå och Skellefteå saknas mötesseparering på en cirka 6 mil lång sträcka där 

vägen är 8-9 meter bred och hastigheten generellt är 80 km/h. Vägen har bärighetsklass 4. 

Vägen håller generellt en relativt god kvalitet. 

I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns följande namngivna objekt på väg 

E4 mellan Umeå-Skellefteå: 

 E4 Sikeå-Gumboda mötesseparering 

 E4 Gumboda-Grimsmark mötesseparering 

 E4 Broänge-Daglösten mötesseparering 

 E4 Daglösten-Ljusvattnet mötesseparering 

Redan i dagsläget finns stora brister avseende framkomlighet, förutsägbarhet och 

trafiksäkerhet för den långväga trafiken på väg E4 på framförallt sträckan Umeå-Skellefteå. 

På grund av höga trafikflöden i kombination med avsaknad av mitträcken, skapas långa 

partier med hastighetssänkningar, vilket innebär förlängda restider men också att 

trafiksäkerhetsbrister kvarstår. Detta innebär både betydande brister för användbarhet för 

genomgående gods- och persontrafik och betydande trafiksäkerhetsbrister för oskyddade 

trafikanter i genomfarter och vid busshållplatser. Planskilda passager och parallella gång-

och cykelvägar saknas ofta vilket innebär att gående och cyklister vistas i blandtrafik på 

vägar med hög hastighet. Restiden med buss är betydligt längre än med bil i de flesta 

relationer och kollektivtrafiken är inte tillgänglighetsanpassad i stora delar av stråket. 

Norr om Skellefteå är vägstandarden god på väg E4 och de behov av ökad pendling som 

etableringarna i Skellefteå bedöms medföra kan tillgodoses med god kvalitet oavsett om de 

sker med bil eller med kollektivtrafik. 

I och med färdigställandet av de planerade mötessepareringarna åtgärdas en stor del av 

bristerna och hastigheten höjs generellt till 110 km/h vilket förbättrar tillgängligheten och 

förutsättningarna för exempelvis kompetensförsörjning för etableringarna i Skellefteå. 

Mötesseparering kommer dock saknas på en cirka 2 mil lång sträcka även efter de planerade 

åtgärderna är genomförda och behovet av mötesseparering ökar med de tillkommande 

trafikvolymer som etableringarna i Skellefteå för med sig. 
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6.6.7. Hamnar och farleder 

De nya etableringarna och utveckling av logistiklösningar förväntas leda till ökade 

transportbehov med fartyg. De statliga farlederna är i huvudsak väl rustade för ökade 

transporter men i några fall behöver kapaciteten och säkerheten i farlederna förbättras. 

Inom sjöfart pågår omfattande satsningar både med kommunala och företagsspecifika 

investeringar inom hamnområden och statliga investeringar i farleder. 

Skellefteå hamn hanterar cirka 1,6 miljoner ton gods. Huvudsakliga godsslag är bulkgods 

och skogsprodukter. Bulkgods utgörs främst av smältmaterial och färdiga produkter till och 

från Rönnskärsverken. I hamnen bedrivs också terminalverksamhet med lossning och 

lastning av lastbilar och järnvägsvagnar. I Skellefteå hamn ska en ny kaj byggas, vilket 

inkluderar muddring och farledsbreddning inom hamnområde, med en total investering på 

cirka 700-750 miljoner kronor fram till 2025. Därutöver tillkommer investering i 

kombiterminal på området20. Satsningarna föranleds främst av de nyetableringar som 

kommer i närområdet, t.ex. etablering av Northvolts batterifabrik. 

Piteå hamn hanterar cirka 1,7 miljoner ton gods och Umeå hamn drygt 2 miljoner ton gods 

årligen. För dessa hamnar utgör olika skogsprodukter viktiga godsslag, men också 

insatsvaror till industrin, bulkvaror som till exempel olja, och projekttransporter som till 

exempel vindkraftsdelar. Utbyggnad av hamnarna pågår med anledning av ökad efterfrågan. 

I norra delen av Bottniska viken innebär vinterförhållanden behov av isbrytning. 

I Piteå hamn har ökad kapacitet och lagringsutrymmen i hamnen tillskapats genom en 

omfattande utbyggnad i tre etapper. Projektet har bland annat omfattat anläggning av ny 

kaj, ökade upplagsytor och bättre intermodal koppling. Total investering cirka 280 mkr21. 

Umeå hamn arbetar med ett investeringsprogram fram till 2024 som omfattar cirka 1,4 

miljarder kr22. Projekt avser tillskapa av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, 

uppförande av ytterligare lager och magasinsbyggnader samt förbättringar av farleden för 

att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg. Utbyggnaden ska förbättra för 

containerhanteringen som väntas öka, bland annat utifrån SCA:s planerade 

produktionsökning med drygt 60 %. Den statliga farleden kommer också behöva åtgärdas, 

och kostnaden har beräknats till under 100 miljoner kronor. 

Hamnarnas verksamhet kompletterar varandra. Även om ett företag i huvudsak använder 

en hamn för sina mängdtransporter, finns ofta behov av ytterligare transporter. Till exempel 

kan en del containeriserat gods till H2 Green Steel komma att transporteras via Piteå hamn. 

För Northvolt är hamnarna i Umeå respektive Piteå aktuella för vissa transporter. 

Närliggande hamnar och deras anslutningar till väg och järnväg är därför viktiga för 

företagen i ett funktionellt perspektiv. 

6.6.8. Flygplatser 

Kiruna Airport är Sveriges nordligast belägna flygplats. Flygplatsen förvaltas av Swedavia 

och ingår som en av tio flygplatser i det nationella basutbudet. Flygtrafiken på Kiruna 

flygplats domineras av Stockholmstrafiken, där SAS för tillfället ensamt bedriver trafiken till 

Arlanda, men det förekommer också utrikescharter samt postflyg på sträckan Kiruna-

Gällivare-Umeå. De tre åren före pandemin (2017-2019) var det cirka 260 000-275 000 

passagerare/år. Swedavias prognos till 2050 visar på en ökning till drygt 350 000 

20 Enligt uppgift från Lars Widelund, Hamnchef Skellefteå, personlig kommunikation 211122 
21 Enligt uppgift från Ulrika Nilsson, VD Piteå hamn AB, personlig kommunikation 211101 
22 https://umeahamn.se/projekt.4.300ff9ca159bfff619414896.html 
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passagerare/år. Flygplatsens bankapacitet bedöms räcka för den trafik som förväntas under 

de kommande 20-30 åren. 

Gällivare flygplats fick direkttrafik till Stockholm i större omfattning i början av 2000-talet i 

samband med att Riksdagen 2001 beslutade att viss flygtrafik till speciellt Norrlands inland 

skulle upphandlas, däribland Gällivare-Arlanda. De tre åren före pandemin (2017-2019) var 

det cirka 20 000-30 000 passagerare/år. Flygplatsen bedömer att trafiken fram till 2030 

kommer att ligga på mellan 45 000-50 000 passagerare/år. Flygplatsens terminalområde 

bedöms kunna hantera den ökade volym som prognostiseras inom överskådlig tid. Dagens 

flygplatskapacitet har en begränsning genom banans längd för att kunna ta emot större 

flygplanstyper, i synnerhet under vintertid. Inför kommande vintersäsong upprätthålls 

trafiken med turbopropflygplan, ATR 72 med kapacitet för omkring 70 säten. Flygplatsens 

rullbana har begränsningar att ta emot större jetflygplan kopplat till såväl passagerartrafik 

som flygfrakt. För godstransporter finns dock flygplatserna i Kiruna och Luleå där 

marktransporter till respektive flygplats håller bra standard. 

Luleå/Kallax flygplats förvaltas av Swedavia och ingår som en av tio flygplatser i det 

nationella basutbudet. Inrikestrafiken domineras av linjen till Stockholm/Arlanda, där SAS 

och Norwegian konkurrerar på linjen. Under 2017-2019 hanterades cirka 1,1 miljoner 

passagerare, vilket gör flygplatsen till den mest trafikerade regionala flygplatsen utanför 

storstadsregionerna. 

Skellefteå flygplats, som ägs av Skellefteå kommun, har historiskt sett haft cirka 300 000 

resenärer per år (2017 och 2018 hade man dock mer än 400 000 passagerare per år). I 

Skellefteå bedöms behovet och utbudet av flygtrafik till regionen öka markant inom de 

närmaste 5-10 åren. Flygplatsens terminalområde bedöms eventuellt nå viss 

kapacitetsbegränsning kopplat till säkerhets- och passkontroll samt incheckning när dels 

återstarten av flygtrafiken inleds efter 2022, dels flygtrafiken ökar i takt med den ökade 

arbetspendlingen kopplat till de stora industrietableringarna. Flygplatsens bankapacitet 

bedöms räcka för den trafik som förväntas under de kommande 20-30 åren, dock kan det 

behövas ytterligare kapacitet för uppställning av flygplan. Bedömning av väganslutning 

till/från flygplatsen bör ses över. 

6.7. Elektrifiering 

Trafikverket gör bedömningen att det finns goda möjligheter till att dra nytta av den 

pågående elektrifieringen inom industrin i länen för elektrifieringen av transporter. Det 

gäller framförallt för etableringarna i området kring Skellefteå där bl.a. Northvolt aviserat 

att de vill använda elektrifierade och i framtiden automatiserade fordon för sina 

godstransporter till och från hamnen. Det finns även en potential för att nyttja 

etableringarna av vätgasanläggningar för energikrävande transporter i området. För 

transporter med vätgas som energikälla för omvandling till elektricitet via bränsleceller är 

produktion och distribution av vätgas en stor andel av de totala kostnaderna. Om dessa 

system redan finns på plats borde det finnas goda möjligheter att elektrifiera transporterna 

med vätgas som energikälla på ett effektivt sätt. Trafikverket gör bedömningen att det 

myndigheten främst kan bidra med är kunskapsutveckling och eventuell anpassning av 

fysisk- och digital infrastruktur som kan bidra till att underlätta en framtida elektrifiering 

och automatisering av transporter i området. 

Malmfälten och Boden-Luleå 

Enligt svensk fordonsindustri har det ökade intresset av vätgas inom transportsektorn 

främjats av flera faktorer. En viktig pådrivande faktor är utvecklingen av förnybar 
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elproduktion, inklusive förnybar vätgas, i EU. En annan är att livslängden på bränsleceller 

har förbättrats vilket tillsammans med den nämnda europeiska vätgasutvecklingen gör 

vätgas och bränsleceller till ett intressant alternativ för transporter där det är svårt att 

elektrifiera på annat sätt. Jämfört med batteridrivna fordon möjliggör vätgas snabb 

tankning och ger längre räckvidd för fordon generellt sett jämfört med batterifordon, vilket 

kräver färre tankstationer än för exempelvis elbilsladdning. 

Enligt Fossilfri Sveriges Vätgasstrategi är ett sätt att accelerera vätgasutvecklingen och 

utbyggnaden av tillhörande vätgasinfrastruktur runt om i landet att etablera 

sektoröverskridande lokala och regionala vätgaskluster där befintliga större industrier och 

infrastruktur såsom hamn, järnväg, med mera redan idag har eller kommer kunna använda 

vätgas. Genom klusterutvecklingen kan plattformar för tvärsektoriella samarbeten och 

handel skapas, där befintliga och nya industrier kan kopplas samman med lokala och 

regionala vätgasnät och/eller gemensamma vätgaslager. Vidare kan skalfördelar erhållas 

eftersom vätgasen sannolikt kan produceras till mer konkurrenskraftiga priser. 

I strategin pekas också på tydliga fördelar med att förlägga så kallade strategiska 

tankstationer i anslutning till de större industrierna inom klustren. Dialog pågår redan idag 

på sina håll mellan basindustrin och fordonstillverkare för etablering av stationsstruktur för 

vätgas till tung vägtrafik. På ännu längre sikt är det också av intresse att etablera infrastruktur 

för både komprimerad och flytande vätgas på flygplatser. Utvecklingen av vätgasinfrastruktur 

genom industriella kluster i Sverige kan i vissa delar av landet kompletteras  genom pågående 

satsningar såsom Inlandsbanan, som  kan utgöra godskorridorer för transport av vätgas över 

längre sträckor. 

Skellefteåområdet 

En del i Trafikverkets arbete handlar om att främja en utveckling som tar tillvara 

digitaliseringens möjligheter. När Northvolt aviserade att de avsåg trafikera väg 372 med 

elektrifierade och på sikt autonoma fordon för sina godstransporter till och från hamnen 

lyftes frågan om behov av anpassning av infrastrukturen. 

En ÅVS för väg 372 färdigställdes år 201923. Då var Northvolts etablering känd, men 

prognoser för trafikflöden och angöring till industriområdet inte fullt ut klarlagda. I ÅVS:en 

föreslogs ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten främst i korsningar där 

oskyddade trafikanter korsar vägen i plan. Under 2021, i samband med en översyn av 

ÅVS:en, fanns möjlighet att samtidigt genomföra en studie om vilka fysiska och digitala 

åtgärder längs väg 372 som skulle behövas för att möjliggöra ett pilotförsök för autonoma 

transporter. Syftet med studien var att öka Trafikverkets kunskap om förutsättningarna för 

automatiserade fordon i vägtransportsystemet. 

Utredningen genomfördes genom att inhämta information från Trafikverkets egna experter 

respektive representanter från fordonsindustrin och varuägare. En bredare grupp med 

deltagare från offentlig sektor och akademi som är verksamma i området kallades till 

informationsmöten om studien. Sammantaget resulterade studien i att generellt sett är 

åtgärder som är bra för trafiksäkerheten också bra för att underlätta för autonoma fordon. 

Däremot är det svårt att i dagsläget peka ut kritiska åtgärder som behöver hanteras då den 

tekniska utvecklingen går framåt i rask takt och ett pilotförsök ligger flera år fram i tiden. En 

rekommendation från studien var en fortsatt samverkan mellan varuägare, fordonsindustri 

och väghållare för att följa utvecklingen och eventuella behov av framtida fysisk och/eller 

digital anpassning av infrastrukturen. 

23 Åtgärdsvalsstudie Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn, TRV 2018/8564 
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En avsiktsförklaring har tecknats under 2021 mellan Trafikverket, Northvolt och Scania i 

syfte att fortsatt samverka för att studera utvecklingen av elektrifierade och automatiserade 

tunga transporter och andra digitaliseringsinitiativ längs väg 372. Trafikverket undersöker 

också för närvarande möjligheten att etablera väg 372 som en innovations/samverkansarena 

för digitalisering, där såväl olika delar av Trafikverkets verksamheter som externa aktörer 

skulle kunna testa olika lösningar i praktiken. 

Stärka befintlig infrastruktur 

Vidare finns det redan etablerade godstransportstråk med potential att elektrifieras som 

sannolikt kan påskyndas med stöd av den kompetensen som byggs upp i området och den 

utveckling som sker i området. Kompetensuppbyggnaden kring batterier och uppbyggnaden 

av vätgaskluster kan även bidra till en utväxling av elektrifierade godstransporter även 

utanför de specifika områdena där etableringarna sker. Gruvindustrin har exempelvis ofta 

frekventa och energikrävande transporter som ofta går på dedikerade transportstråk med 

olika avstånd, där batterilösningar och elvägar kan vara potentiellt effektiva lösningar. På 

samma sätt kan exempelvis skogsnäringen och andra näringar med något längre och 

energikrävande transporter dra nytta av det som sker inom vätgasklustren. Det finns även 

redan elektrifierade transporter idag på järnväg som ska nyttjas i så stor grad som möjligt. 
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7 Rekommenderade åtgärder 

Trafikverket har utifrån ovan redovisade analys bedömt att följande åtgärder är mest 

angelägna att genomföra i närtid för att möta de ökade transportflöden av gods och resande 

som blir en följd av de i avsnitt 4 beskrivna etableringarna. 

7.1. Investeringar på järnvägen Luleå-Riksgränsen 

Med anledning av de ökade transportflödena, framförallt med gods men också personresor, 

har ett antal åtgärder på järnvägen Luleå-Riksgränsen identifierats. Satsningen bedöms 

totalt kosta 7,5 miljarder kronor med +/- 30 % osäkerhet i prisnivå 2021-02. Åtgärderna kan 

genomföras under perioden 2024-2034. Åtgärderna bör genomföras så tidigt som möjligt 

för att möta företagens transportbehov för att undvika att riskera att etableringarna hindras 

eller försenas. Exakt genomförande är beroende av hur snabbt järnvägsplaner kan tas fram 

samt att åtgärderna måste samplaneras med planerade reinvesteringar utifrån tillgängliga 

banarbetstider med mera. Fortsatt utredning behövs för att tydliggöra tidplaner för 

åtgärdernas genomförande och när behov av finansiella medel uppstår. 

Följande åtgärder rekommenderas (Kostnad prisnivå 2021-02 i miljoner kronor +/- 30 % 

osäkerhet): 

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden-Kiruna, 500-

600 miljoner kronor. 

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen (etapp 1), 170 miljoner kronor varav 23 

miljoner kronor utgörs av medfinansiering. 

 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor. 

 SgöN Luleå-Boden, dubbelspår, kostnad cirka 4 844 miljoner kronor. 

 Malmbanan Murjek förlängning av mötesstation, kostnad 298 miljoner kronor. 

 Malmbanan Harrträsk förlängning av mötesstation, kostnad 136 miljoner kronor. 

 Malmbanan Näsberg förlängning av mötesstation, kostnad 127 miljoner kronor. 

 Malmbanan Nuortikon förlängning av mötesstation, kostnad 110 miljoner kronor. 

 Malmbanan Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, kostnad 

cirka 303 miljoner kronor. 

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor. 

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor. 

Åtgärderna föreslås finansieras med lån och genom höjda banavgifter (se vidare avsnitt 8.1) 

7.2. Lokala åtgärder i statligt vägnät i Boden och Gällivare 

I Boden och Gällivare ökar den lokala vägtrafiken till följd av byggtrafik, arbetspendling och 

befolkningsökningar. Här har behov av åtgärder i det statliga regionala vägnätet 

identifierats. Kostnaden för dessa bedöms uppgå till drygt 200 miljoner kronor. Analysen 

för dessa orter är dock inte komplett utan fortsatt utredningsarbete krävs. 
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Åtgärderna förutsätts finansieras i region Norrbottens länsplan för regional 

transportinfrastruktur. 

7.3. Investeringar i Skellefteåområdet 

Med anledning av de ökade transportflödena med gods och personresor och för att möta 

näringslivets behov och samhällsomvandlingen i Skellefteå rekommenderas följande 

åtgärder: 

 E4 förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor. 

 Pilot/demonstrationsprojekt digitalisering väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn. 

Åtgärderna förutsätts finansieras i nationell plan och att infrastrukturavgift för E4 förbifart 

Skellefteå övervägs och analyseras (se vidare avsnitt 8.1). 

 Korsningar, gång- och cykelvägar, åtgärder för oskyddade trafikanter väg 95, väg 

372 och väg BD827 i Skellefteå. Kapacitetshöjande åtgärder kan eventuellt behövas. 

Kostnaden för åtgärderna på väg 95, väg 372 och väg BD827 bedöms uppgå till cirka 600 

miljoner kronor. Åtgärderna förutsätts finansieras i region Västerbottens länsplan för 

regional transportinfrastruktur. 

7.4. Möjlighet till tidigareläggning 

Följande namngivna objekt ingår i nu gällande plan för transportsystemet 2018-2029 och 

bedöms gynna förutsättningarna för, eller vara helt avgörande för, de stora 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten som beskrivs i denna rapport. 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ny järnväg, föreslås i Trafikverkets förslag till 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 för byggstart år 2025-2027 och med 

ett färdigställande efter planperioden. Åtgärden befinner sig i skede ”Plan inför 

fastställelsehandling”. Fyra av sex järnvägsplaner har skickats för fastställelse och samtliga 

järnvägsplaner beräknas inskickade i januari 2022. Planerna bedöms vinna laga kraft under 

2022. Åtgärden bedöms bidra till möjligheten för kompetensförsörjning för 

företagsetableringarna i Skellefteå samt ökar kapaciteten för godstransporter. Det bedöms 

vara möjligt att tidigarelägga byggstarten ett till två år jämfört med den föreslagna 

byggstarten. Med en tidigareläggning av byggstarten, och utifrån att projektet erhåller 

erforderliga medel för genomförandet skulle banan vara möjlig att öppna för trafik någon 

gång under de sista åren av planperioden. En förutsättning för tidigareläggning är också att 

tillståndsprocesser, planläggning etc inte drar ut på tiden. 

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 föreslås 

byte av byggstartsgrupp för följande åtgärder jämfört med nu gällande beslut: 

 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled föreslås byggstart under 2022-2024 

 Malmbanan, Sikträsk bangårdsförlängning föreslås byggstart under 2025-2027 

 Malmbanan, Nattavaara bangårdsförlängning föreslås byggstart under 2025-2027 

 E4, Gumboda-Grimsmark mötesseparering föreslås byggstart under 2025-2027 

56 (86) 



  

    

 

  

  

   

     

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

  

Trafikverket vill utifrån detta uppdrag särskilt framhålla vikten av ett tidigare 
genomförande av dessa åtgärder för att möta investeringarna i Boden och Malmfälten 
samt etableringarna i Skellefteå. 

7.5. Behov av fortsatta utredningar 

De stora företagsetableringar och expansioner som planeras i Norrbotten och Västerbotten 

sker i stor omfattning och nya besked om investeringar och företagsetableringar tillkommer 

hela tiden. Bara under denna utrednings gång (oktober-november) har LKAB och Boliden 

ingått ett avtal för att utreda en investering i en industripark i Luleå där fossilfri svavelsyra 

ska framställas ur pyritkoncentrat från Aitikgruvan i Gällivare. Det har också presenteras 

planer för konstgödselfabriker både i Skellefteå och i Luleå-Boden området. 

Den snabba samhällsomställningen och mängden planerade och pågående 

företagsetableringar är svår att fånga med de metoder som idag används för att ta fram 

prognoser för exempelvis befolkningsprognoser och trafikprognoser. Det behövs metoder 

och planeringsmodeller som möjliggör hänsynstagande till dessa stora och snabba 

omställningar som gängse metoder med trendframskrivningar i befolkning och tillväxt har 

svårt att hantera. 

Trafikverket och övriga aktörer i samhällsplaneringen behöver prognoser som speglar den 

pågående utvecklingen för att kunna ta fram relevanta analyser och beslut. För Trafikverkets 

del behövs en uppdaterad prognos med för att kunna analysera behovet av åtgärder för den 

del av transportinfrastrukturen som inte har varit möjlig att analysera djupare inom ramen 

för detta uppdrag, exempelvis brister och behov på de nationella vägarna väg E10 och väg E4 

samt järnvägsstråket Luleå-Gävle/Storvik. 

Under arbetet med uppdraget har företagsetableringarna inkommit med uppgifter om 

behovet av transporter under byggnationen av industrierna. Dessa har analyserats 

övergripande i uppdraget. Trafikverket kommer fortsätta utreda de behov och brister som 

uppstår eller förstärks till följd av de tillkommande transporterna. 
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8 Finansiering av åtgärder 

I detta kapitel redovisas förutsättningarna för olika finansieringslösningar för de åtgärder 

som redovisats i kapitel 7 Rekommenderade åtgärder. 

8.1. Lånefinansiering och avgiftsfinansiering 

8.1.1. Förutsättningar 

Statlig transportinfrastruktur finansieras enligt huvudreglerna i t.ex. budgetlagen 

(2011:203) och kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) med anslag, om inte annat 

beslutas av Riksdagen. För att medge en flexibilitet i medelsanvändningen och 

genomförandet av projekt där det finns en intäkt från brukare kan lånefinansiering i 

Riksgälden förekomma för specifika projekt. Trafikverket disponerar en låneram som för 

närvarande uppgår till 51 miljarder kronor. I Budgetpropositionen för 2022 (prop. 

2021/22:1, Utgiftsområde 22, Kommunikationer) lämnas en redogörelse för utestående lån 

för sådana ”samhällsinvesteringar” som de benämns, och den kommande 10-årsperiodens 

bedömda utveckling. 

Enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2021 (Regeringsbeslut 2021-10-15) får Trafikverket ta 

upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller 

vägavgifter planeras tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får 

endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med 

inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Det kan noteras att järnvägsprojekt som 

finansieras med banavgifter inte ingår i denna bestämmelse. 

Det finns ett antal lånefinansierade specifika järnvägsprojekt i den utestående lånestocken 

hos Riksgälden. Dessa har tillkommit efter särskilt riksdagsbeslut och återbetalas med 

anslagsmedel. I de paket av åtgärder som finns i Stockholmsområdet och i Västsverige ingår 

också järnvägsåtgärder, som delvis återbetalas med trängselskattemedel. 

I Infrastrukturpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:151, avsnitt 7.3.4) anför Regeringen 

följande när det gäller lån som finansieringsmetod för transportinfrastrukturprojekt: ”För 

att finansiera objekten bör, i enlighet med de principer som uttrycks i propositionerna 

Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/2009:35) 

och Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) lån få tas 

upp i Riksgäldskontoret. Lån får endast tas upp för den del av objekten där 

kapitalkostnaderna (räntor och amorteringar) ska finansieras med inkomster från 

infrastrukturavgifter eller trängselskatt.” 

Finansiering av järnvägsprojekt med lån i Riksgälden får således anses vara ett undantag 

från gällande regler, och kräver särskilt riksdagsbeslut. Regeringen uteslöt dock inte i 

samband med tillkomsten av budgetlagens nuvarande bestämmelser om finansiering av 

investeringar i infrastruktur (prop. 2012/13:25, s 61) helt att ”det på sikt kan bli aktuellt 

även med järnvägsinvesteringar som finansieras med lån som återbetalas med 

brukaravgifter.” 

Medfinansiering av statlig infrastruktur kan förekomma genom bidrag till åtgärder som 

Trafikverket genomför. Bidragen kan komma från kommuner och regioner, eller från 

aktörer i privat sektor. Brukarfinansiering kan också ses som en medfinansiering av en 

åtgärd. 

Regelverken för brukaravgifter är olika för vägar och järnvägar. För vägar gäller lagen 

(2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. Enligt denna lag kan vägavgifter tas ut för 
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infrastrukturåtgärder av både personbilar och tunga fordon. När det rör sig om åtgärder på 

TEN-vägnätet, som omfattar en stor del av det nationella stamvägnätet, får endast broar och 

tunnlar beläggas med avgift. De totala avgiftsintäkterna får inte överstiga kostnaderna för 

uppförande och utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser samt för uppförande, 

underhåll, drift och utveckling av tillhörande avgiftssystem. 

För järnvägar tillämpas järnvägslagens (2004:519) bestämmelser om banavgifter (7 kap 2-4 

§§) och finansierande avgifter (7 kap 5§), som är de två huvudtyperna av avgifter som kan 

tas ut för utnyttjande av bannätet. De marginalkostnadsbaserade banavgifterna får endast 

omfatta drift- och underhållskostnader som har samband med framdriften av tågen på 

järnvägen. Tilläggsavgifter kan tas ut för att nå en högre kostnadstäckning enligt denna 

grundprincip, men drift- och underhållskostnaden är taket för avgifterna även då. 

Finansierande banavgifter enligt 7 kap 5 § kan tas ut för särskilda investeringsprojekt på 

grundval av den långsiktiga kostnaden om projektet ökar effektiviteten i järnvägssystemet 

och projektet inte skulle ha kommit till stånd om avgifterna hade begränsats på det sätt som 

följer av grundreglerna i 2 och 3 §§. Detta undantag tillämpas för Öresundsbron och 

Arlandabanan, samtidigt har dessa projekt specifika tillkomstförutsättningar, som inte är 

generellt tillämpbara. 

Järnvägslagen anger slutligen att finansierande avgifter för tjänst (7 kap 8§) kan tas ut för de 

tjänster i relation till järnvägen som anges i järnvägslagen. Det gäller t.ex. på järnvägens 

sidosystem, terminaler och stationer. Avgiftsuttaget är idag ofta baserat på historiska 

beräknade värden i järnvägsanläggningen. 

Avgiftsfinansiering och lånefinansiering av åtgärder i norra Sverige 

De åtgärder som Trafikverket anser har ett samband med pågående och planerade 

industrisatsningar i Norrbottens och Västerbottens län är hänförliga både till väg och till 

järnväg. Vägåtgärderna bör till största del finansieras med anslag enligt huvudreglerna för 

finansiering av statens transportinfrastruktur. 

För förbifarten på väg E4 i Skellefteå finns dock anledning att närmare analysera 

användningen av infrastrukturavgift framförallt för den bro som är en del av projektet. 

Överslagsmässigt bör en avgift i nivå med bron i Sundsvall på väg E4 kunna generera en 

intäkt som kan användas för att återbetala en lånefinansiering av detta objekt i enlighet med 

reglerna om infrastrukturavgifter. En nära samverkan med Skellefteå kommun i denna 

fortsatta analys är angelägen. 

Trafikverkets kostnader för underhåll av järnvägen, främst när det gäller Malmbanan, bör 

vidare i högre grad än idag kunna belasta de tågföretag som använder banan genom tillägg 

till de gängse banavgifterna, eventuellt med särskild inriktning på de marknadssegment som 

utnyttjar den föreslagna axellasthöjningen till 32,5 ton. 

Därtill bör en finansierande banavgift för dubbelspåret mellan Luleå och Boden kunna 

prövas. Inriktningen bör då vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de 

järnvägsföretag som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringen. Utformningen 

av en sådan finansieringslösning behöver utredas vidare. 

Det samlade paketet av järnvägsrelaterade åtgärder kommer med stor sannolikhet att kräva 

ytterligare finansiering från staten. En lånefinansiering i Riksgälden är en möjlighet som 

kan prövas, även om det inte överensstämmer med huvudreglerna i nu gällande regelverk 

och regeringens övergripande riktlinjer. 
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En fortsatt prövning av möjligheten till lånefinansiering av järnvägsåtgärder skulle ligga i 

linje med det behov av en sådan fördjupad analys av regelverket kring avgiftsfinansiering av 

järnvägsobjekt som Regeringen anförde var ett nödvändigt steg inför ett eventuellt beslut 

(prop. 2012/13:25 s 61). 

Fortsatt prövning av finansieringsfrågorna bör också innefatta möjligheten till direkt 

medfinansiering från företag och kommuner. Ett eventuellt införande av högre avgifter för 

järnvägen och vägavgift för förbifarten i Skellefteå behöver också analyseras med avseende 

på icke önskade effekter som avledning av trafik och förändrade konkurrensförhållanden, 

samt en allmän avstämning mot transportpolitikens mål. När det gäller Malmbanan bör 

även de banavgifter som tillämpas av Bane NOR för Ofotbanen analyseras, så att en samlad 

rationell avgiftsstruktur för hela Malmbanan kan uppnås. EUs statsstödsbestämmelser 

behöver också vägas in i analysen. 

8.2. Medfinansiering från externa aktörer 

I uppdraget till Trafikverket har ingått att analysera förutsättningarna för och möjligheterna 

till medfinansiering. Redan idag finns överenskommelser om medfinansiering för Luleå C. 

Dialog, förhandling och avtal om medfinansiering tar tid och måste få ta tid. Det förutsätter 

också att det aktuella projektet är tydligt definierat och att kostnader för olika delar är 

tydliga och säkra. För att de externa aktörerna ska kunna ge ett tydligt besked om och i så 

fall i vilken utsträckning de kan medfinansiera förutsätter det förankring av beslutet internt. 

Med den begränsade tid Trafikverket haft till förfogande för uppdraget har frågan om 

medfinansiering från företag och kommuner e.t.c. inte varit möjlig att fullfölja, utan måste 

fortsatt analyseras och prövas. 

8.3. Finansiering i regionala planer 

Den nu inledda och framtida samhällsutvecklingen med ökade behov av 

infrastrukturåtgärder kräver förbättrade möjligheter att också i de regionala planerna för 

transportinfrastruktur kunna möta upp dessa anspråk i såväl kortsiktigt som långsiktigt 

perspektiv. Nuvarande finansiella ramar ger ett mycket begränsat utrymme för nya åtgärder. 

Länsplanerupprättarna ser inga möjligheter att med dagens planeringsramar för 2022-2033 

kunna inrymma de behov som uppkommer. Endast till en mindre del kan samfinansiering 

av cykelåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder i form av mötesseparering som beskrivs i 

kapitel 8.5 och 8.6 bidra till finansieringen av de föreslagna åtgärderna i de regionala 

planerna. 

De stora etableringarna och den ökande befolkningen har inte kunnat förutses i tidigare 

infrastrukturplanering, och är något som förväntas fortsätta i ett längre perspektiv. För att 

säkerställa genomförande av de föreslagna åtgärderna bör en eventuellt extra satsning till de 

regionala planerna prövas. 

8.4. Stadsmiljöavtal 

Detta uppdrag har fokuserat på förändrade transportflöden och åtgärdsbehov i statlig 

transportinfrastruktur. Den kommande befolkningsökningen i regionerna kommer öka 

resandet och godstransporterna även på det kommunala vägnätet. En möjlighet för 

kommuner är att ansöka om stöd till åtgärder som leder till en ökad andel kollektivtrafik 
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eller cykel, så kallade stadsmiljöavtal. Detta har bl.a. Skellefteå kommun sökt och erhållit 

stöd för åtgärder som är kopplade till Northvolts etablering. Se vidare förslag till nationell 

plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

8.5. Samfinansiering av cykelåtgärder 

I förslag till nationell plan 2022-2033 ska Trafikverket, i enlighet med regeringens direktiv, 

lämna förslag till samfinansiering av cykelåtgärder på det statliga vägnätet i de regionala 

planerna. Dessa tillkommande medel ger möjlighet för regionerna att planera in ytterligare 

cykelåtgärder på det statliga vägnätet i länsplanerna. Förslaget beskrivs närmare i förslag till 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

8.6. Samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

Under perioden 2018-2021 samfinansieras mötessepareringsåtgärder i de regionala 

planerna för transportinfrastruktur. I förslag till nationell plan 2022-2033 lämnar 

Trafikverket, i enlighet med regeringens direktiv, förslag till en fortsättning av 

samfinansiering av mötessepareringsåtgärder på det statliga vägnätet i de regionala 

planerna. Förslaget beskrivs närmare i förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033. 

8.7. EU-finansiering 

8.7.1. CEF 

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska 

nätverken för transporter (TEN-T). CEF-förordningen (2021/1153), ersätter tidigare 

regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens 

godkännande. 

CEF-förordningen (2021/1153) avseende budgetperioden 2021-2027 beslutades i juli 2021. 

Förordningen omfattar områdena Transport, Digital och Energi. Tillgängliga medel för CEF 

under budgetperioden 2021-2027 är totalt 33,71 miljarder Euro varav 25,81 miljarder Euro 

avser Transport. 

Regeringen beslutade den 18 mars 2021 att tillstyrka fem svenska infrastrukturprojekt för 

vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Utlysningen omfattade 

medel att ansöka för studier avseende infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat 

avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så 

kallade ”missing links” i transportsystem. Alla fem svenska ansökningar beviljades CEF-

finansiering, bl.a. Norrbotniabanan och Malmporten. 

En förutsättning för att ansöka om CEF-finansiering är att projekten ingår i nationell plan 

för 2022-2033. Under förutsättning att ovan beskrivna åtgärder på TEN-T nätet kommer 

ingå i beslutad nationell plan, kan de också vara aktuella att ta med i kommande 

utlysningar. 
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8.7.2. Regional strukturfond övre Norrland24 

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 

och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. 

Programmet Övre Norrland är inriktat mot fem tematiska mål, där ett av målen riktar sig 

mot transporter och infrastruktur. 

Inom målet ”Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur” handlar det om att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika 

transportslag för såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och energi-

och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen. 

För närvarande finns möjlighet att söka medel till finansiering av förstudier i övre Norrland 

samt finansiering för att investera i sysselsättning och tillväxt i övre Norrland. 

24 Text hämtad från www.tillvaxtverket.se 
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9 Samråd och dialog 

I arbetet med uppdraget har Trafikverket genomfört separata dialoger med de direkt 

berörda företagen (se avsnitt 4), region Norrbotten, region Västerbotten, Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, 

Norrbottens handelskammare och Västerbottens handelskammare. Koordinering och dialog 

har också skett med regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid större 

företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. 

Under arbetet genomfördes ett digitalt informationsmöte med cirka 60 externa deltagare. På 

mötet gavs möjlighet att ställa frågor om arbetet och lämna medskick till arbetet. Inbjudan 

skickades till cirka 100 mottagare. 

Trafikverket har också gett möjlighet att lämna skriftliga medskick och underlag till arbetet. 

I bilaga 2 framgår vilka aktörer som lämnat skriftliga medskick och underlag. 
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Regeringsbeslut I 3 

2021-09-23 
I2021/02468 

Infrastrukturdepartementet Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transport-

infrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och 

företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera vilken påverkan de stora 

företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller 

planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transport-

infrastrukturen. Trafikverket ges vidare i uppdrag att analysera behov av 

åtgärder för att förbättra transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och 

Västerbottens län, som kan väntas uppstå med anledning av denna 

samhällsomställning. 

Trafikverket ska analysera vilket trafik- respektive transportarbete som sker i 

dag (både korta och långväga personresor respektive godstransporter) samt 

medborgarnas och näringslivets behov av och efterfrågan på transport-

förbindelser. Trafikverkets analys ska omfatta bedömningar av hur trafik-

respektive transportarbetet kan komma att utvecklas till följd av förändrade 

godsflöden och förändrade resmönster med anledning av de stora företags-

etableringarna och företagsexpansionerna som förväntas. Vidare ska 

analysen omfatta den befintliga och planerade transportinfrastrukturens 

standard och kvalitet samt hur befintlig och planerad transportinfrastruktur 

nyttjas eller kan komma att nyttjas. 

Trafikverket ska analysera vilka eventuella brister och flaskhalsar som kan 

uppkomma i transportsystemet med anledning av de företagsetableringar 

och företagsexpansioner som pågår eller planeras samt, utifrån den samhälls-

omställning som sker till följd av dessa processer, föreslå åtgärder för en 

långsiktigt hållbar transportförsörjning och transportinfrastruktur. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
Webb: www.regeringen.se E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ska analysera om det är motiverat att tidigarelägga åtgärder i den 

gällande nationella planen och vid behov föreslå andra åtgärder. Förslag till 

åtgärder ska baseras på analyser enligt fyrstegsprincipen samt bedömningar 

utifrån de transportpolitiska målen. 

Trafikverket ska lämna kostnadsbedömningar för de förslag till åtgärder som 

föreslås. De antaganden som Trafikverket gör avseende utvecklingen i länen 

ska redovisas. Trafikverket ska redovisa bedömda effekter och mål-

uppfyllelse i förhållande till de transportpolitiska målen, inklusive klimat-

målen, samt effekter för regional utveckling, bostadsbyggande, 

konkurrenskraft, sysselsättning och utvecklingen i övrigt. De samlade 

effektbedömningarna ska innehålla en samhällsekonomisk analys. 

Den analys som Trafikverket genomför ska även innefatta vilka förut-

sättningar och möjligheter som finns för medfinansiering av statliga åtgärder. 

Investeringar i transportinfrastrukturen för väg och järnväg samt för vissa 

sjöfartsåtgärder ska som huvudregel finansieras genom anslag. För relevanta 

objekt och om det finns särskilda skäl kan förutsättningar för finansierings-

lösningar med infrastrukturavgifter övervägas. Trafikverket måste beakta den 

av riksdagen beslutade ekonomiska planeringsramen för investeringar i 

transportinfrastruktur som finansieras med lån som återbetalas med framtida 

trängselskatt eller avgifter (prop. 2016/17:21, bet. 2016/17:TU4, rskr. 

2016/17:101). I analysen av finansieringslösningar ingår bland annat att 

analysera förutsättningarna utifrån bestämmelser om statsstöd. 

Trafikverket ska vidare bedöma om det skulle vara möjligt och fördelaktigt 

för industrin och samhället att dra nytta av den pågående elektrifieringen 

inom industrin i länen för elektrifieringen av transporter samt hur en sådan 

samordning i så fall skulle kunna komma till stånd. 

Trafikverket ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från och 

koordinera arbetet med regeringens samordnare för frågor om samhälls-

omställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i 

Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket ska även inhämta syn-

punkter från Region Norrbotten och Region Västerbotten samt från berörda 

kommuner. Trafikverket ska dessutom inhämta synpunkter från övriga 

relevanta berörda aktörer samt samråda med andra berörda statliga 

myndigheter, exempelvis länsstyrelserna. 
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Regeringen gav i juni i år Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till en 

nationell plan för den statliga transportinfrastrukturen samt regionerna och 

Gotlands kommun, som ansvariga för att fastställa länsvisa infrastruktur-

planer, förutsättningar för arbetet med att ta fram länsplaner för den 

regionala transportinfrastrukturen. Trafikverket ska i detta uppdrag 

koordinera arbetet med uppdraget om förslag till ny nationell plan för den 

statliga transportinfrastrukturen samt med berörda regioner i arbetet med att 

upprätta förslag till länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. 

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur-

departementet) senast den 22 november 2021. 

Skälen för regeringens beslut 

Hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas och 

transportsystemet är en viktig förutsättning för det. Transportinfrastrukturen 

har en stor betydelse för medborgare och näringsliv, arbetsmarknad och 

sysselsättning, bostadsförsörjning och regional tillväxt och utveckling i hela 

landet. Sverige är vidare ett exportberoende industriland och transport-

systemet är en viktig del i att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas med 

stark konkurrenskraft och långsiktigt hållbar tillväxt. 

Transportsystemet och transportinfrastrukturen ska utvecklas så att de 

transportpolitiska målen nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken 

och klimatmålen ska nås. 

För att nå klimatmålen kommer det utöver en effektivisering av 

transporterna att krävas dels en omfattande elektrifiering av transport-

systemet, dels en övergång till användning av hållbara förnybara drivmedel. 

Förutsättningar behöver skapas för en snabb elektrifiering av transporter och 

överflyttning av transporter till energi- och klimateffektiva transportsätt. 

För närvarande pågår eller planeras flera mycket stora företagsetableringar, 

expansioner och samhällsomvandling som kan spela en viktig roll för om-

ställning och sysselsättning. Flera av dessa etableringar och expansioner sker 

i Norrbottens och Västerbottens län. Dessa industriinvesteringar drivs fram i 

ett högt tempo. Några exempel är Hybrit Development AB, Northvolt AB, 

H2 GSAB (H2 Green Steel), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags 

omvandlingsplan, och utvecklingen av Boliden Aktiebolags 
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återvinningsanläggning i Rönnskär men utvecklingen väntas också ge 

upphov till många andra etableringar och verksamheter. 

Regeringen har tidigare utsett en samordnare för frågor om samhälls-

omställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i 

Norrbotten och Västerbotten (N2020/03132). I samordnarens uppdrag 

ingår att främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för 

större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och 

Västerbottens län. Uppdraget fokuserar på de områden där störst behov av 

samordning finns baserat på utmaningarna i respektive fall. Det kan 

exempelvis gälla frågor kopplade till kompetensförsörjning, infrastruktur och 

bostäder. Samordnarens uppdrag ska slutredovisas till regeringen 

(Näringsdepartementet) senast den 30 november 2022. 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller 

planeras kommer att generera nya och utvecklade logistikupplägg och 

resmönster vilket kan ställa nya krav på transportinfrastrukturen. 

Det finns med anledning av detta behov av göra en djupare analys av 

näringslivets och samhällets behov, vilka förutsättningar som befintlig och 

planerad transportinfrastruktur ger, brister i transportinfrastrukturen med 

hänsyn till de förändringar som sker i omvärlden samt de behov av utvecklad 

transportförsörjning och transportinfrastruktur som följer av dessa företags-

etableringar, företagsexpansioner och den samhällsomställning som sker till 

följd av dem. 

På regeringens vägnar 

Tomas Eneroth 

Åsa Talvik 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA, K, SFÖ och SPN 

Miljödepartementet/KL och ME 

Näringsdepartementet/BI, BSÄ, MK och RTL 

Arbetsmarknadsdepartementet/A 

Infrastrukturdepartementet/EE, TM och US 
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Bilaga 2: Aktörer som lämnat skriftliga medskick och underlag 

Region Norrbotten 

Region Västerbotten 

Region Gävleborg 

Region Jämtland Härjedalen 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Swedavia AB – Umeå airport 

Bodens kommun 

Gällivare kommun 

Skellefteå kommun 

Storumans kommun 

Umeå kommun 

Vindelns kommun 

Överkalix kommun 

Hybrit Development AB 

SSAB 

Norrtåg AB 

Botniska korridoren 

Nya Ostkustbanan AB 

Sundsvallsregionen 

Inlandsbanan AB 

INAB 

Svensk sjöfart 



  

 

 

 

 

 

  

  

Bilaga 3: Objektbeskrivningar för möjliga namngivna objekt 

I denna bilaga beskrivs de namngivna investeringar, även kallade objekt, som ingår i kapitel 

6 som möjliga åtgärder på Malmbanan och järnvägssträckan Boden-Luleå samt i Skellefteå. 

Objekt som redan ingår i Nationell plan för transportsystemet 2018—2029 ingår ej. Med 

namngivna investeringar avses investeringar med en totalkostnad större än 100 miljoner 

kronor. 

Malmbanan Murjek förlängning av mötesstation 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förbättra kapaciteten på Malmbanan, stråket Luleå – Narvik, 

genom att möjliggöra tågmöten för upp till 750 m långa tåg. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har funktion viktig för malmtransporter och övriga godstransporter samt regionala 

och långväga personresor. Den berörda sträckan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och 

trafikeras av bland annat 750 meter långa tåg. Järnvägens kapacitet är utpekad som en 

betydande brist på grund av högt kapacitetsutnyttjande då många mötesstationer  inte kan 

hantera tågmöten med de långa godstågen. 

Trafikeringen på den aktuella sträckan förväntas öka ytterligare i närtid och bangården vid 

Murjek har även höga underhållskostnader då mötesspåren, uppställningsspåren och 

växlarna är äldre och i behov av upprustning. Trafikverket har under en lång tid utökat 

kapaciteten på Malmbanan genom att förlänga mötesstationer. Mötesspåren klarar idag 

enbart tågmöten med tåg som är 500 meter varvid tågmöten med 750 m långa tåg ej kan 

genomföras, vilket är en brist. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Underhållsåtgärder planeras i Murjek i form av fem växelbyten. Objektet frigör därmed 

underhållsmedel som kan nyttjas för annan underhållsåtgärd. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en förlängning av två mötesspår om minst 885 meter samt upprustning 

av befintliga spår (totalt ca 2500 meter spår) och växlar för att möjliggöra tågmöten med 

750 meter långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten på 

driftplatsen till 32,5 ton. Objektet omfattar även byggnation av dubbelspårsbro samt om- 

och nybyggnation av kontaktledning och signal. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bidrar positivt till funktionsmålet genom ett tillförlitligare transportsystem för 

näringslivets transporter, interregional tillgänglighet inom regionen och mellan länder samt 

har ett positivt bidrag på andel kollektivtrafik. Objektet bidrar även positivt till 

hänsynsmålet avseende på klimat sett till mängd person- och lasttrafik och energi per 

fordonskilometer samt människors hälsa och trafiksäkerhet. Objektet bidrar negativt till 

hänsynsmålen sett till klimatpåverkan under byggande och drift och underhåll samt utifrån 

biologisk mångfald. Objektet bedöms sammantaget vara olönsamt. 



 

  

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns sett till rennäringen med hänsyn tagen till störning och möjlighet till 

brukande av betesmark. Ytterligare kompenseras inte den negativa effekten av 

energianvändning vid byggande, drift och underhåll av trafikeffekter under kalkylperioden. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 298 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 208– 387 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 

Malmbanan Harrträsk förlängning av mötesstation 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förbättra kapaciteten på Malmbanan, stråket Luleå – Narvik, 

genom att möjliggöra tågmöten för upp till 750 m långa tåg. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har funktion viktig för malmtransporter och övriga godstransporter samt regionala 

och långväga personresor. Den berörda sträckan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och 

trafikeras av bland annat 750 meter långa tåg. Järnvägens kapacitet är utpekad som en 

betydande brist på grund av högt kapacitetsutnyttjande då många mötesstationer inte kan 

hantera tågmöten med de långa godstågen. 

Trafikeringen på den aktuella sträckan förväntas öka ytterligare i närtid. Trafikverket har 

under en lång tid utökat kapaciteten på Malmbanan genom att förlänga mötesstationer. 

Mötesspåren klarar idag enbart tågmöten med tåg som är 500 meter varvid tågmöten med 

750 m långa tåg ej kan genomföras, vilket är en brist. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Underhållsåtgärder planeras i Harrträsk i form av ett växelbyte. Objektet frigör därmed 

underhållsmedel som kan nyttjas för annan underhållsåtgärd. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en förlängning av ett mötesspår om minst 885 meter samt upprustning av 

befintliga spår (totalt ca 1200 meter spår) och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 

meter långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten på 

driftplatsen till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av kontaktledning och 

signal. 



  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet har i dagsläget inget Samhällsekonomiskt beslutsunderlag. Objektet förväntas 

utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt av motsvarande 

karaktär bidra positivt till funktionsmålet genom ett tillförlitligare transportsystem för 

näringslivets transporter, interregional tillgänglighet inom regionen och mellan länder samt 

har ett positivt bidrag på andel kollektivtrafik. Objektet bidrar även positivt till 

hänsynsmålet avseende på klimat sett till mängd person- och lasttrafik och energi per 

fordonskilometer samt människors hälsa och trafiksäkerhet. Objektet förväntas utifrån 

ovanstående bedömning bidra negativt till hänsynsmålen sett till klimatpåverkan under 

byggande och drift och underhåll samt biologisk mångfald. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt 

av motsvarande karaktär sett till rennäringen med hänsyn tagen till störning och möjlighet 

till brukande av betesmark. Ytterligare kompenseras troligen inte den negativa effekten av 

energianvändning vid byggande, drift och underhåll av trafikeffekter under kalkylperioden. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på  136 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 95-176 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 

Malmbanan Näsberg förlängning av mötesstation 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förbättra kapaciteten på Malmbanan, stråket Luleå – Narvik, 

genom att möjliggöra tågmöten för upp till 750 m långa tåg. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har funktion viktig för malmtransporter och övriga godstransporter samt regionala 

och långväga personresor. Den berörda sträckan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och 

trafikeras av bland annat 750 meter långa tåg. Järnvägens kapacitet är utpekad som en 

betydande brist på grund av högt kapacitetsutnyttjande då många mötesstationer inte kan 

hantera tågmöten med de långa godstågen. 

Trafikeringen på den aktuella sträckan förväntas öka ytterligare i närtid och bangården vid 

Näsberg har även höga underhållskostnader då mötesspåren, uppställningsspåren och 

växlarna är äldre och i behov av upprustning. Trafikverket har under en lång tid utökat 

kapaciteten på Malmbanan genom att förlänga mötesstationer. Mötesspåren klarar idag 



 

 

  

 

  

  

 

 
 

 
 

 

enbart tågmöten med tåg som är 500 meter varvid tågmöten med 750 m långa tåg ej kan 

genomföras, vilket är en brist. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Underhållsåtgärder planeras i Näsberg i form av fyra växelbyten. Objektet frigör därmed 

underhållsmedel som kan nyttjas för annan underhållsåtgärd. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en förlängning av ett mötesspår om minst 985 meter samt upprustning av 

befintliga spår (totalt ca 1200 meter spår) och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 

meter långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten på 

driftplatsen till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av kontaktledning och 

signal. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet har i dagsläget inget Samhällsekonomiskt beslutsunderlag. Objektet förväntas 

utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt av motsvarande 

karaktär bidra positivt till funktionsmålet genom ett tillförlitligare transportsystem för 

näringslivets transporter, interregional tillgänglighet inom regionen och mellan länder samt 

har ett positivt bidrag på andel kollektivtrafik. Objektet bidrar även positivt till 

hänsynsmålet avseende på klimat sett till mängd person- och lasttrafik och energi per 

fordonskilometer samt människors hälsa och trafiksäkerhet. Objektet förväntas utifrån 

ovanstående bedömning bidra negativt till hänsynsmålen sett till klimatpåverkan under 

byggande och drift och underhåll samt biologisk mångfald. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt 

av motsvarande karaktär sett till rennäringen med hänsyn tagen till störning och möjlighet 

till brukande av betesmark. Ytterligare kompenseras troligen inte den negativa effekten av 

energianvändning vid byggande, drift och underhåll av trafikeffekter under kalkylperioden. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 127 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 89– 165 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 



  

 

 

 

  

  

 

  

Malmbanan Nuortikon förlängning av mötesstation 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förbättra kapaciteten på Malmbanan, stråket Luleå – Narvik, 

genom att möjliggöra tågmöten för upp till 750 m långa tåg. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har funktion viktig för malmtransporter och övriga godstransporter samt regionala 

och långväga personresor. Den berörda sträckan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och 

trafikeras av bland annat 750 meter långa tåg. Järnvägens kapacitet är utpekad som en 

betydande brist på grund av högt kapacitetsutnyttjande då många mötesstationer  inte kan 

hantera tågmöten med de långa godstågen. 

Trafikeringen på den aktuella sträckan förväntas öka ytterligare i närtid och bangården vid 

Nuortikon har även höga underhållskostnader då mötesspåren, uppställningsspåren och 

växlarna är äldre och i behov av upprustning. Trafikverket har under en lång tid utökat 

kapaciteten på Malmbanan genom att förlänga mötesstationer. Mötesspåren klarar idag 

enbart tågmöten med tåg som är 500 meter varvid tågmöten med 750 m långa tåg ej kan 

genomföras, vilket är en brist. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Underhållsåtgärder planeras  i Nuortikon i form av fyra växelbyten. Objektet frigör därmed 

underhållsmedel som kan nyttjas för annan underhållsåtgärd. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en förlängning av ett mötesspår om minst 885 meter samt upprustning av 

befintliga spår (totalt ca 1400 meter spår) och växlar för att möjliggöra tågmöten med 750 

meter långa tåg med samtidig infart samt att öka den högsta tillåtna axellasten på 

driftplatsen till 32,5 ton. Objektet omfattar även om- och nybyggnad av kontaktledning och 

signal. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet har i dagsläget inget Samhällsekonomiskt beslutsunderlag. Objektet förväntas 

utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt av motsvarande 

karaktär bidra positivt till funktionsmålet genom ett tillförlitligare transportsystem för 

näringslivets transporter, interregional tillgänglighet inom regionen och mellan länder samt 

har ett positivt bidrag på andel kollektivtrafik. Objektet bidrar även positivt till 

hänsynsmålet avseende på klimat sett till mängd person- och lasttrafik och energi per 

fordonskilometer samt människors hälsa och trafiksäkerhet. Objektet förväntas utifrån 

ovanstående bedömning bidra negativt till hänsynsmålen sett till klimatpåverkan under 

byggande och drift och underhåll samt biologisk mångfald. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns utifrån samhällsekonomiska bedömningar och erfarenheter vid objekt 

av motsvarande karaktär sett till rennäringen med hänsyn tagen till störning och möjlighet 

till brukande av betesmark. Ytterligare kompenseras troligen inte den negativa effekten av 

energianvändning vid byggande, drift och underhåll av trafikeffekter under kalkylperioden. 



 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 110 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 77– 143 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen Stax 32.5 ton 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att uppgradera anläggningen för att öka kapaciteten och effektivisera 

för tyngre godstransporter. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. Sträckan uppfyller inte funktionsmålet att stråket ska 

medge minst 32,5 tons tillåten axelvikt och inte heller STVM 13 ton/m vilket utgör en 

betydande brist. För sträckan Kiruna–Riksgränsen finns betydande brister i kapacitet över 

2-timmars maxvärde. Objektet är en del av TEN-T stomnät och stomnätskorridor. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektets fulla nytta förutsätter att upprustning sker samordnat även på den norska 

sträckan Björnfjell–Narvik. Sedan våren 2021 medger Trafikverket och BaneNOR trafik med 

31 tons axellast på sträckan Kiruna–Narvik. Detta tillses i ett gemensamt 

uppföljningsprogram. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar nio tryckbankar/flackning av bank, förstärkning av broar och trummor 

samt byte av växlar på fyra driftplatser. I samband med växelbyten sker även mindre 

förlängningar av tre mötesstationer. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bidrar till ett robustare trafiksystem med ökad tillgänglighet och effektivare 

godstransporter då det krävs färre antal malmtåg för att utföra samma transportarbete. 

Objektet bidrar negativt till hänsynsmålen då utsläppen under byggtiden och driftskedet är 

högre än de minskade utsläppen från trafiken samt att negativt bidrag till hänsynsmålen 

sker gällande mark och biologisk mångfald. 

Objektet bedöms sammantaget som samhällsekonomiskt lönsam. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns mellan positiva bidrag mot funktionsmålet om ökad tillgänglighet och 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

effektivare godstransporter som sker på bekostnad av negativa bidrag i byggskedet samt för 

hänsynsmålen om mark och biologisk mångfald. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 405 miljoner. Underlagskalkyl har använts för 

kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 284–527 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna Stax 32.5 ton 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att uppnå effektiva godstransporter genom att uppgradera banan till 

32,5 ton i enlighet med målsättning i nationella godstransportstrategin. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. I princip hela Malmbanan har ett kapacitetsutnyttjande 

på minst 90 procent under ett 2-timmars maxvärde. Trafikverket har under en lång tid 

utökat kapaciteten på Malmbanan genom att förlänga mötesstationer. Nuvarande 

banstandard uppgår till stax 30. Sträckan uppfyller således inte funktionsmålet att stråket 

ska medge minst 32,5 tons tillåten axelvikt och STVM 13 ton/m vilket utgör en betydande 

brist. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektets fulla nytta förutsätter att upprustning sker samordnat även på den norska 

sträckan Björnfjell–Narvik samt att sträckan Kiruna–Riksgränsen åtgärdas för Stax 32,5 

ton. Sedan våren 2021 medger Trafikverket och BaneNOR trafik med 31 tons axellast på 

sträckan Kiruna–Narvik. Detta tillses i ett gemensamt uppföljningsprogram. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en upprustning av sträckan Svappavaara–Kiruna för att klara Stax 32,5 

ton och 13 ton/m på en total sträcka av 57 kilometer. I detta ingår ett byte av växel vid 

Svappavaara, signal- och isolskarvsflytt vid Aptas, renovering av brostöd samt nya 

tryckbankar utmed samtliga våtmarker längs spåret på en total sträcka av drygt nio 

kilometer. Ytterligare ingår förstärkningar av bro/trummor, tjockare ballast, förlängning av 

stödbankar samt ny 15 kilometer serviceväg för åtkomst till stödbankar. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bidrar positivt till funktionsmålet genom ett tillförlitligare transportsystem för 

näringslivets transporter, interregional tillgänglighet inom regionen och mellan länder samt 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

har ett positivt bidrag på andel kollektivtrafik. Objektet bidrar även positivt till 

hänsynsmålet avseende på klimat sett till mängd person- och lasttrafik och energi per 

fordonskilometer samt människors hälsa. Objektet bidrar negativt till hänsynsmålen sett till 

klimatpåverkan under byggande och drift och underhåll. Ett negativt bidrag sker även 

gällande mark och biologisk mångfald. Objektet bedöms sammantaget ha en osäker 

lönsamhet. 

Åtgärden bedöms främst gynna gruvindustrin genom gynnsammare villkor för export av 

järnmalm på järnväg. Ytterligare skapas ett robustare trafiksystem med ökad tillgänglighet 

och effektivare godstransporter då det krävs färre antal malmtåg för att utföra samma 

transportarbete. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns mellan positiva effekter inom funktionsmålet och hänsynsmålet så som 

stora positiva effekter för gruvnäringen vilka står emot negativ klimatpåverkan under 

byggande, drift och underhåll och intrång i landskapet samt negativa klimateffekter av ökad 

energianvändning inom hänsynsmålet. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 250 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 175–325 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Narvik-Luleå, Slutrapport daterad 

21-06-11, TRV 2019/31901). Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka 

kapaciteten, kvaliteten och robustheten på sträckan Narvik-Luleå, däribland 

trimningsåtgärder (hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder 

enligt de första stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis 

bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt 

steg 1 och steg 2. 

Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förenkla och effektivisera terminalhanteringen, samt att även 

frigöra mark för en kommande samhällsomvandling av området kring Luleå C i enlighet 

med Luleå kommuns utvecklingsplaner. Åtgärden minskar även framtida drift- och 

underhållskostnader. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. För sträckan Luleå–Boden finns betydande brister i 

kapacitet över 2 timmars maxvärde som delvis korrelerar med kapacitetsbristen för 

persontåg på Luleå C. För persontrafiken finns betydande brister i 

tillgänglighetsanpassning. Ytterligare finns betydande brister i användbarhet och säkerhet 

på Luleå C. Personvagnsuppställningen har betydande brister i användbarhet då spåren är 

för korta och felplacerade i förhållande till plattformar. Objektet är en del av TEN-T 

stomnätskorridorer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar byggande av nya uppställningsspår för personvagnar, regionaltåg och lok. 

Befintliga spår för uppställning rivs. Tillkommande nya spår uppgår till cirka 2 700 meter, 

rivning av gamla malmspår och växlar cirka 2 300 meter. Elektrifiering och åtta nya växlar 

samt byggande av furneringsvägar mellan spår ingår. 

Objektets genomförande är en förutsättning för att kunna genomföra objektet Luleå C 

bangårdsombyggnad (etapp 2). Ett genomförande innan eller samordnat med det pågående 

ställverksbytet och införandet av ERTMS på Luleå C skulle även minska 

investeringskostnaden avsevärt. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bedöms marginellt bidra till ekologisk hållbarhet genom minskad energiåtgång vid 

rangering. Objektet bidrar även till ökad tillförlitlighet för personresor. Objektet bedöms 

inte bidra till ekonomisk hållbarhet då kostnaderna överstiger nyttorna, samtidigt är 

åtgärden nödvändig för efterföljande investeringar varför resultatet bör ses i detta 

perspektiv. 

Eventuella målkonflikter: 

Vissa målkonflikter finns mellan olika hänsynsmål. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 170 miljoner kronor varav 23 miljon kronor 

utgörs av medfinansiering. Underlagskalkyl har använts för kostnadsberäkning. Bedömt 

osäkerhetsintervall är 119–221 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skedet Åtgärdsvalsstudie. Ingen väg- eller järnvägsplan krävs. 

Objektet är en del av en större åtgärdsvalsstudie (Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet 

och säkerhet vid Luleå Bangård samt för stadsutveckling östra delen av Luleå centrum, 

2017-01-31, TRV 2013/86937 YN002) i vilken åtgärder stegvis har prövats i enlighet av 

fyrstegsprincipen. Enligt rapporten har flera åtgärder enligt steg 1 och steg 2 identifierats 

som exempelvis, övervägande att flytta transporter från järnväg till väg och flytt av 

resandeutbyte till Boden alternativt Notviken kombinerat med ersättningsbuss eller regional 

tågtrafik till Luleå. Åtgärderna bidrar dock inte till att uppfylla de transportpolitiska målen 

varför åtgärder enligt steg 3, och i viss mån steg 4, behövs. Trafikverket har också genomfört 

en bristanalys (Bristanalys Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk–Boden/Luleå, slutrapport 

daterad 21-06-30, TRV 2019/41890) där det rekommenderas att projektet genomförs. 



 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

   

 

    

 

 

  

  

 

 

  

     

   

   

 

 

  

   

   

  
  

 

Luleå C, ombyggnad personbangård (etapp 2) 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att öka kapaciteten, förbättra tillgängligheten, underlätta byten samt 

öka säkerheten för resande vid Luleå C. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion): 

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. För sträckan Luleå–Boden finns betydande brister i 

kapacitet över 2-timmars maxvärde25 som delvis korrelerar med kapacitetsbristen för 

persontåg på Luleå C. För persontrafiken finns betydande brister i 

tillgänglighetsanpassning. Ytterligare finns betydande brister i användbarhet och säkerhet 

på Luleå C. 

Personbangården är idag sliten, omodern och i stort behov av renovering. Utformningen 

uppfyller heller inte dagens säkerhetskrav vid byte av ställverk och införande av ERTMS. 

Objektet är en del av TEN-T stomnätskorridorer. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet innebär en omfattande ombyggnad av personbangården på Luleå C. Objektet 

omfattar rivning och demontering av 5 000 meter spår och nybyggnation av 4 000 meter 

spår. Ytterligare ingår 21 nya växlar, rivning och demontering av kontaktledning samt 

nybyggnation av densamma. Vidare anläggande av ny sidoplattform och mellanplattform 

samt plattformsförbindelse liksom signal- och telearbeten. 

Objektet förutsätter att ”Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)” är genomfört. 

Objektet har en koppling till det pågående ställverksbytet och införandet av ERTMS på 

Luleå C där mindre ombyggnadsåtgärder planeras på grund av att bangårdens otidsenliga 

utformning innebär säkerhetsrisker. Om objektet kan genomföras samordnat med dessa 

åtgärder reduceras investeringskostnaden avsevärt. Objektet har även koppling till 

Norrbotniabanan då en ombyggnad av Luleå C är en förutsättning för att Norrbotniabanans 

nytta för persontrafiken ska maximeras. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions-

och hänsynsmålen: 

Objektet bidrar till relativt sett stor uppfyllnad av funktions- och hänsynsmål. Objektet 

bedöms bidra till ökad ekologiskt hållbarhet, ett robustare trafiksystem, ökad tillgänglighet 

samt regional utveckling. Objektet bidrar även positivt till den sociala hållbarheten. 

På grund av stora osäkerheter i alternativa kostnader (upprustning av bangården i befintlig 

utformning) är det osäkert om huruvida objektet bidrar till ekonomisk hållbarhet eller ej. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter förekommer avseende olika hänsynsmål där objektet bidrar negativt till målen 

om energi bygg, drift och underhåll samt mark. 

25 För att bidra till de transportpolitiska målen är bedömningen att på banor med betydande 
persontrafik ska kapacitetsutnyttjandet på dygnsnivå vara ≤ 80 %. Under max 2-timmar ska 
kapacitetsutnyttjandet vara ≤90 %. 



 

 

 

  

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 337 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 236–438 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skedet Åtgärdsvalsstudie. 

Objektet är en del av en större åtgärdsvalsstudie (Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet 

och säkerhet vid Luleå Bangård samt för stadsutveckling östra delen av Luleå centrum, 

2017-01-31, TRV 2013/86937 YN002) i vilken åtgärder stegvis har prövats i enlighet av 

fyrstegsprincipen. Enligt rapporten har flera åtgärder enligt steg 1 och steg 2 identifierats 

som exempelvis, övervägande att flytta transporter från järnväg till väg och flytt av 

resandeutbyte till Boden alternativt Notviken kombinerat med ersättningsbuss eller regional 

tågtrafik till Luleå. Åtgärderna bidrar dock inte till att uppfylla de transportpolitiska målen 

varför åtgärder enligt steg 3, och i viss mån steg 4, behövs. Trafikverket har också genomfört 

en bristanalys (Bristanalys Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk–Boden/Luleå, slutrapport 

daterad 21-06-30, TRV 2019/41890) där det rekommenderas att projektet genomförs. 

SgöN Sävastklinten-Norra Sunderbyn ny mötesstation och partiellt dubbelspår 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att öka kapaciteten på järnvägen mellan Boden och Luleå. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. För sträckan Boden–Luleå finns betydande brister i 

kapacitet över 2-timmars maxvärde. 

Stråket kommer få en avgörande betydelse för den planerade investeringen i ett nytt stålverk 

i Boden då merparten av godstransporterna planeras transporteras på järnväg från Boden 

till Luleå hamn där omlastning sker till sjöfart. De tillkommande transporterna utmed 

sträckan bedöms medföra betydande brist i kapacitet över dygnet samt att 

kapacitetsförstärkning krävs för att framföra trafiken de högst belastade timmarna. Objektet 

är en del av TEN-T stomnät. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar åtgärder på sträckan Sävastklinten–Norra Sunderbyn där en ny cirka en 

kilometer lång mötesstation (Sävastnäs) anläggs. Mötesstationerna Sävast och Sävastklinten 

byggs ihop med dubbelspår på en total sträcka av närmare två kilometer, vilket renderar till 

ett sammanhängande dubbelspår på cirka tre kilometer. 

Objektet har betydelse för objektet ”Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled” då det bidrar till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bedöms bidra till ekologisk hållbarhet då överflyttning från väg till järnväg medför 

minskade utsläpp av växthusgaser och övriga luftföroreningar. Objektet bidrar även till ett 

robustare trafiksystem med kortare res- och transporttider samt ökad tillgänglighet. 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objektet ger ytterligare ett positivt bidrag till den sociala hållbarheten. Objektet bedöms 

dock som samhällsekonomiskt olönsamt utifrån nu gällande kalkylförutsättningar som inte 

tar hänsyn till kommande etablering av stålverk i Boden. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns främst mellan funktionsmål och hänsynsmål där objektet bidrar negativt 

mot hänsynsmålen om energi, bygg, drift och underhåll samt mark och landskap. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 286 miljoner kronor. Underlagskalkyl har använts 

för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 200–371 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skedet Åtgärdsvalsstudie. Inom ramen för åtgärdsvalsstudien 

görs  en stegvis bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av 

åtgärder enligt steg 1 och steg 2. 

Trafikverket har också genomfört en bristanalys (Bristanalys Övre Norrland, 

Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå, slutrapport daterad 21-06-30, TRV 2019/41890). 

Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka kapaciteten, kvaliteten och 

robustheten på sträckan Luleå-Boden, däribland trimningsåtgärder (hastighetshöjning, 

skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder enligt de första stegen i 

fyrstegsprincipen. 

SgöN Luleå-Boden, dubbelspår 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att förbättra kapaciteten och öka tillgängligheten på sträckan  Luleå – 

Boden. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion):       

Stråket har funktion viktig för malmtransporter och övriga godstransporter samt regionala 

och långväga personresor. Sträckan Boden – Luleå, 36 kilometer lång, är hårt belastad och 

har betydande brister för kapaciteten under högtrafiktimmar. Banan är enkelspårig med 

tillåten axellast (Stax) är 30 ton. Identifierad betydande brist sett till kapacitet förväntas 

förvärras med prognosticerad trafik och kommer få en avgörande betydelse för den 

planerade etableringen av ett nytt stålverk i Boden då merparten av godstransporterna 

planeras transporteras på järnväg mellan Boden och Luleå hamn där omlastning sker 

till/från sjöfart. Att optimera enkelspåret kan inte möta den efterfrågan på trafik som de nya 

industrisatsningarna kräver. Stråkets viktiga funktion för pendling mellan kustland och 

Malmfälten, Gällivare och Kiruna, blir än mer viktig kopplad till de stora 

företagsinvesteringarna. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. Objektet kräver 

samordning med införande av ERTMS på sträckan Boden – Luleå. Den planerade 

bangårdsförlängningen i Gammelstad inom objektet ”Malmbanan bangårdsförlängningar 

med mera” förutsätts att genomföras enligt plan. Delen dubbelspår närmast Luleå ingår i 

befintlig kostnadskalkyl för objektet Norrbotniabanan Skellefteå - Luleå ny järnväg vid val 

av västlig infart mot Luleå centrum. 



  

 

  

  

 

 

 

      

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar byggnation från enkelspår till dubbelspår på sträckan mellan Boden och 

Luleå, totalt 36 kilometer. Banan dimensioneras för maximalt 200 kilometer per timme för 

persontåg och 120 kilometer per timme för godståg med stax 25 ton, malmtågslast stax 35, 

750 meter långa tåg samt motsvarande utökad lastprofil C. Ytterligare omfattas 

nybyggnation av planskilda passager för fordonstrafik, oskyddade trafikanter och vilt samt 

utförande av bulleråtgärder i samband med bebyggelse. I objektet ingår även att utreda 

behovet av förstärkning av kraftförsörjningen för Luleå-Kiruna. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet har i dagsläget inget Samhällsekonomiskt beslutsunderlag. Objektet kan utifrån 

erfarenheter från liknande åtgärder förväntas bidra till ekologisk hållbarhet då överflyttning 

från väg till järnväg, som medför minskade utsläpp av växthusgaser och övriga 

luftföroreningar, sannolikt kommer att ske tack vare ökad kapacitet. Objektet förväntas även 

bidra till ett robustare trafiksystem med kortare res- och transporttider samt ökad 

tillgänglighet och ger ett positivt bidrag till den sociala hållbarheten. Nu gällande 

analysförutsättningar, som till exempel prognoser, tar inte hänsyn till kommande etablering 

av stålverk i Boden. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter kan utifrån erfarenheter från liknande åtgärder förväntas mellan 

funktionsmål och hänsynsmål där objektet bidrar negativt mot hänsynsmålen om energi 

bygg, drift och underhåll samt mark och landskap. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 4 844 miljoner kronor. Underlagskalkyl har 

använts för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 3 391-6 297 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skedet Åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket har genomfört en bristanalys (Bristanalys Övre Norrland, 

Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå, Slutrapport daterad 21-06-20, TRV 

2019/41890).Trafikverket har därvid analyserat olika åtgärder för att öka kapaciteten, 

kvaliteten och robustheten på sträckan Luleå-Boden, däribland trimningsåtgärder 

(hastighetshöjning, skyddsväxlar m.m.), som kan sägas utgöra åtgärder enligt de första 

stegen i fyrstegsprincipen. Inom ramen för utredningen görs  en stegvis bedömning av olika 

åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt steg 1 och steg 2. 

Malmbanan Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att minska de idag ofta förekommande ren- och viltpåkörningarna på 

sträckan samt att minska järnvägens barriäreffekter för större djur. Objektet syftar också till 

att tillgängliggöra renbetesmark kring järnvägen och att bidra till social hållbarhet för 

renskötseln och den samiska kulturen. 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion): 

Stråket har en viktig funktion för malmtransporter och övriga godstransporter samt 

regionala och långväga personresor. Stråket skär genom ett av Sveriges mest intensiva 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

renskötselområden och berör flera samebyars geografiska område. Längs stråket finns ett 

mycket stort behov av att bygga ut täta stängselsystem. Sträckan saknar på stor del 

stängselsystem och säkra passager för ren och vilt och antalet renpåkörningar är betydande. 

I renskötselintensiva delar av Sverige råder komplexa aspekter i och med det statliga 

ansvaret för den långsiktiga överlevnaden av det samiska samhället och renskötseln. För att 

uppnå önskad funktion av stängselsystemen är det av stor vikt att åtgärder genomförs 

samlat på identifierade sträckor. Detta för att säkerställa nödvändig och säker tillgänglighet 

till renbete och samtidigt eliminera barriäreffekter för vilt och människor genom 

sammanhängande åtgärder inom en större geografi. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Beskrivning av objektet: 

Objekten består av ett flertal åtgärder som genom en paketering bildar en helhet då de 

antingen ger synergieffekter eller att ett samlat genomförande är kritiskt för att uppnå de 

önskvärda och avsedda effekterna. Objektet omfattar 114 km stängsel i kombination med 

säkra passagemöjligheter längs järnvägen varav sju (7) stycken är planskilda passager. 

Uthopp i anslutning till grindar, plankorsningar och andra öppningar i stängslet, liksom 

anpassning av väg- och järnvägsbro samt ren- och viltpassager ingår. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet bidrar till positiva effekter i form av trafiksäkerhet och minskade störningar och 

förseningar för tågtrafiken då antalet ren- och viltpåkörningar minskar. Objektet bidrar 

positivt till den ekologiska hållbarheten då den gynnar rennäringen och användandet av 

betesmarker nära järnvägsspåret samt minskar antalet påkörda djur. Objektet bidrar även 

positivt till den sociala hållbarheten då den skapar trygghet och långsiktighet för renskötsel 

och rörliga friluftslivet. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns främst inom hänsynsmålet klimat då objektet bidrar negativt till energi 

under byggskedet och för driften. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på  303 miljoner kronor. Underlagskalkyl har 

använts för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är  212– 394 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien görs en stegvis bedömning av olika åtgärder i enlighet 

med fyrstegsprincipen, inklusive av åtgärder enligt steg 1 och steg 2. 

E4 förbifart Skellefteå 

Mål och syfte med objektet: 

Syftet med objektet är att tillgodose framkomlighet, förutsägbarhet och trafiksäkerhet för 

den långväga trafiken på väg E4 samt bidra till att förbättra luftmiljö, trafiksäkerhet och 

tillgänglighet i de centrala delarna av Skellefteå.   



 

 

 

 

  

 

 

 

Nuläge och brister (inkl stråkets funktion): 

Stråket har funktion för långväga godstransporter och persontrafik, arbetspendling och 

kollektivtrafik. Väg E4 utgör pulsådern för person- och godstransporter längs 

Norrlandskusten och ingår i Bottniska korridoren. Trafiken längs väg E4 i nord–sydlig 

riktning i Skellefteå måste idag passera Skellefteälven i centrala delarna av staden, vilket 

leder till stora trafikmängder och medför att små störningar i trafiken kan medföra långa 

köer. Trafikmängderna medför även bullerstörningar och höga halter av kvävedioxid 

(miljökvalitetsnormer avseende kvävedioxider överskrids och gränserna gällande partiklar 

tangeras). Situationen medför även trafiksäkerhetsproblem. 

Status för planeringen av anslutande infrastrukturinvesteringar i andra länder och 

koppling till genomförande av andra åtgärder: 

Objektet har ingen koppling till infrastrukturinvesteringar i andra länder. 

Beskrivning av objektet: 

Objektet omfattar en förbifart öster om befintlig E4 i Skellefteå på en sträcka av knappt sex 

kilometer. Den södra delen av sträckan, cirka tre kilometer, utgörs av nysträckning med 

mötesfri landsväg 2+1 samt bro över Skellefteälven. För anpassning till Norrbotniabanan 

föreslås bro över väg 829 och planskildhet med Norrbotniabanan. Resterande cirka två 

kilometer utgörs av ombyggnation av den nuvarande kommunala gatan Östra leden till 

mötesfri landsväg 2+2. Objektet omfattar ytterligare tre trafikplatser samt tre 

cirkulationsplatser. 

Objektet har koppling till planering och genomförande av Norrbotniabanan då objekten i 

samband med Skellefteå skär varandras linje, vilket innebär anpassning utifrån 

järnvägsplan genom bland annat planering av planskildheter. Viss koppling till åtgärder på 

väg 372 utifrån Västerbottens länstransportplan 2018–2029 är aktuell. 

Uppfyllelse av det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen: 

Objektet ger ett positivt bidrag till social hållbarhet genom att tillgängligheten bland annat 

för genomgående trafik ökar samt underlättar för regional arbetspendling. Trafiksäkerheten 

ökar för både bilresenärer och oskyddade trafikanter samtidigt som bullerstörningar och 

luftföroreningar i centrala Skellefteå minskar. Objektet medför marginellt minskade utsläpp 

av klimatgaser från trafiken som dock inte väger upp ökade utsläpp under byggskedet. 

Objektet innebär även intrång och negativ påverkan på landskapet. Åtgärden bedöms vara 

samhällsekonomisk lönsam. 

Eventuella målkonflikter: 

Målkonflikter finns mellan positiva bidrag mot tillgänglighetsmål, trafiksäkerhet, förbättrad 

luft och boendemiljö samt minskat buller och negativa bidrag genom intrång i landskapet 

och ökade koldioxidutsläpp. 

Objektskostnad: 

Objektet har en beräknad totalkostnad på 1 429 miljoner kronor. Underlagskalkyl har 

använts för kostnadsberäkning. Bedömt osäkerhetsintervall är 1 000–1 857 miljoner kronor. 

Status för den fysiska planeringen: 

Planprocessen befinner sig i skede Åtgärdsvalsstudie. 

Inom ramen för  Analys av fyrstegsprincipen E4 förbifart Skellefteå TRV2017/67213  har  en 

stegvis bedömning av olika åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen genomförts. Ett antal 



 

 

   

  

åtgärder har identifierats inom samtliga steg i fyrstegsprincipen. I analysen konstateras att 

det är krävs ytterligare åtgärder utöver steg 1 och steg 2 åtgärder för att uppnå målen 

gällande trafiksäkerhet och tillgänglighet på sträckan . Analysen berör inte de miljöproblem 

med buller och luftföroreningar som finns i staden och som väntas öka. 



 

 

 

 

Bilaga 4: Kapacitetstilldelning och prioritering vid 
intressekonflikter 

Bakgrund 

Trafikverket ansvarar som infrastrukturförvaltare för att fördela tillgången till kapacitet i 

järnvägsnätet för olika järnvägsföretag och andra aktörer. Förutsättningar för detta följer av 

nationell järnvägslagstiftning och EU-direktiv och förordningar. I grunden kan man säga att 

tillträdet till det svenska järnvägsnätet är öppet för järnvägsföretag och andra aktörer med 

säte i en stat inom EES eller i Schweiz. Det innebär att Trafikverket har att behandla 

ansökan från de som har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät på ett 

konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. 

Enligt järnvägslagstiftningen ska Trafikverket bedöma behovet av att organisera tåglägen för 

olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet. Det finns därmed möjlighet 

för verket att reservera reservkapacitet för framtida ad hoc-ansökningar. Trafikverket har 

som infrastrukturförvaltare  möjlighet att prioritera och reservera infrastruktur för viss 

järnvägstrafik i tågplaneplaneprocessen i samband med att infrastruktur förklaras för 

överbelastad eller om en del av järnvägsnätet förklaras som särskild infrastruktur. Det 

senare kräver dock att det finns alternativa järnvägslinjer för övrig trafik som inte 

prioriteras vid den särskilda infrastrukturen. Om ansökningar om infrastrukturkapacitet 

inte kan samordnas och det fortfarande föreligger intressekonflikter kan Trafikverket tilldela 

kapacitet med hjälp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskriterier som medför ett 

samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. 

Trafikverket möter järnvägsföretagens eller andra sökandens önskemål om 

infrastrukturkapacitet i möjligaste mån. Om ansökningarna om kapacitet inte kan 

samordnas och intressekonflikter fortfarande kvarstår under tågplanearbetet, tillämpar 

Trafikverket i dagsläget möjlighet att ensidigt besluta om tilldelning av tåglägen i den 

primära tågplanen utifrån de prioriteringskriterier som finns angivna i Trafikverkets 

järnvägsnätsbeskrivning. 

Trafikverkets kapacitetstilldelning 

Trafikverkets process för kapacitetstilldelning är av stor betydelse för järnvägsföretag och 

andra aktörer, i och med att den ger ramar och förutsättningar för hur dessa kan bedriva sin 

verksamhet eller genomföra sina transporter och logistik. 

Trafikverket har under årens lopp genomfört olika åtgärder för att utveckla och effektivisera 

verkets kapacitetstilldelning och för att underlätta för järnvägsföretag och andra aktörer att 

ansöka om kapacitet. För närvarande pågår exempelvis införande av marknadsanpassad 

planering av kapacitet (MPK), som kommer att ge effektivare arbetssätt, förbättrade 

processer och digitala lösningar inom de närmaste åren. 

Trafikverket ser löpande över behovet av utveckling av processen för verkets kapacitets-

tilldelning. Det kan avse allt från utveckling av konstruktionsregler för framtagande av 

förslag till tågplan, hur kapacitet ska prioriteras vid intressekonflikter till exempelvis 

reservation av kapacitet. Trafikverket prövar löpande behovet av att utveckla process och 

modell för kapacitetstilldelning. 

Internationellt pågår det en diskussion om utveckling av modell och process för 

kapacitetstilldelning. Den diskussionen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, men kan 

på sikt komma att påverka förutsättningarna för kapacitetstilldelning i Sverige. Trafikverket 

följer och deltar i denna diskussion och utveckling. 



 

 

Modell för prioriteringskriterier 

Trafikverkets modell för prioriteringskriterier tillämpas över hela det järnvägsnät som 

Trafikverket förvaltar. Det innebär att samma kriterier tillämpas oberoende av var i 

järnvägsnätet som intressekonflikten har uppstått. 

Prioriteringskriterierna baseras bland annat på samhällsekonomiska kostnader för tåglägen 

och associationer (tidsmässiga samband mellan tåglägen som kan hänföras antingen till 

kommersiella eller produktionstekniska behov). Den grundläggande principen för 

Trafikverkets prioriteringskriterier är att välja den lösning av konflikter mellan sökande som 

ger den största samhällsekonomiska nyttan. Prioriteringskriterierna anger ingen specifik 

prioritering mellan tåg. Inget tåg är prioriterat före ett annat. Prioriteringskriterierna pekar 

dock ut den lösning som ska förordas med hjälp av en beräkningsmodell som bygger på en 

rad förenklingar och schabloner. 

Tåg och associationer har delats in i förutbestämda kategorier för att möjliggöra en praktisk 

hantering av beräkningen av samhällsekonomiska kostnader för alternativa lösningar av 

konflikter. Var och en av dessa prioriteringskategorier är avsedd att representera alla 

tågindivider som klassificerats i samma kategori. Till varje kategori kopplas 

kostnadsparametrar som används vid kostnadsberäkningarna. Varje tågläge eller 

association som tillhör samma kategori hanteras i prioriteringsberäkningarna på samma 

sätt och använder samma kostnadsparametrar. 

Behov av utveckling av modell för prioriteringskriterier 

Trafikverket anser att det kan finnas skäl för att utveckla verkets modell för prioritering av 

ansökningar om infrastrukturkapacitet i samband med att infrastruktur förklarats för 

överbelastad. Det handlar såväl om eventuella möjligheter att använda avgifter som att 

utveckla modell för prioriteringskriterier för att möta framtida krav och behov hos 

marknadens aktörer. 

När det gäller utveckling av modell för prioriteringskriterier skulle en sådan utveckling 

exempelvis kunna inkludera införande av ytterligare prioriteringsklasser för vissa typer av 

transporter, till exempel malmtåg. Men det skulle även kunna innebära en mer 

differentierad modell för prioriteringskriterier för olika delar av järnvägsnätet, till exempel 

specifika prioriteringskriterier för Malmbanan med hänsyn till de speciella förutsättningar 

som där råder för infrastruktur och transporter. Trafikverket kommer att analysera de 

förutsättningar som råder och de möjligheter som finns för att pröva möjligheterna för att 

utveckla Trafikverkets modell för prioriteringskriterier – i ett led att på ett än bättre sätt 

möta samhällets och marknadens behov av infrastrukturkapacitet i framtiden.  
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Trafkverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 
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