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Infrastrukturåtgärder i Norrbotten 

Översiktlig bedömning av infrastrukturbehovet på föreslaget nytt huvudlinjenät i 

ÅKERbär. 

Svart = länsbuss         Rött = stadsbuss 

 

Prio 1 – Nödvändiga åtgärder 

Töre  

Busstrafiken flyttas ut på E4/E10. Ny hpl i riktning mot Luleå mitt för 

Varvsvägen på trafikplatsens påkörningsramp. Pendlar-P och cykelparkering 

anläggs. Upprustad GC-väg längs påfartsrampen österut mot GC-tunneln under 

Kirunavägen. I riktning mot Kalix anläggs hpl på E4:an just öster om GC-porten. 

I riktning mot Överkalix placeras hpl-läge på Kirunavägen just norr om GC-

porten. Töre busstation läggs ner liksom Sören vägskäl E4 (dålig trafiksäkerhet 

och närhet till nya hållplatsen i Töre). 

 

Luleå Smedjegatan  

Utbyggnad av hållplatserna för att få plats med c:a 2 länsbussar och 5 stadsbussar 

i varje riktning (förutsättning för att knutpunktstrafiken ska fungera). Bäst vore 

om gatan stängs för genomgående biltrafik och en hållplats-mittö tillskapas, som 

bussarna angör i vänstertrafik. Då kan alla byten ske över plattform med korta 

gångavstånd.  

 

Luleå Aurorum 

Ny länsbusshållplats på Universitetsvägen just väster om cirkulationsplatsen vid 

Haparandavägen. Inkluderar anslutande gångvägar. 

 

Rosvik E4 

Flytta E4-hållplatsen från befintligt läge norr om Mjösundet till Sör söder därom. 

Förslagsvis anläggning av planskildhet för korsande bil- samt GC-trafik och 
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slopande av vägkorsningen. Ny hållplats på E4 inkl pendlarparkering. 

Upprustning av Flarkenvägen för bil, gång och cykel från Rosviks tätort.  

 

Kiruna, ny station 

Ny järnvägsstation söder om Kiruna nya centrum. Bussterminal, pendlarparkering 

och anslutande GC-vägar. Ny bussgata i Söderledens förlängning mot 

Stadshustorget, där även ny stadsbussterminal byggs.  
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Prio 2 – Mycket angelägna åtgärder 

 

Råneå  

Busstrafiken flyttas ut till befintlig snabbusshållplats på E4. Ev bibehålls viss 

trafik med 200-linjer vid Råneå busstn. Ny pendlar-P och cykel-P anläggs vid 

Kängsövägen i anslutning till hållplatsen. Eventuellt behöver GC-tunneln 

breddas/byggas om (prio 2)  och Kängsövägen mellan tätorten och hållplatsen 

förbättras (prio 2).  

 

Börjelslandet, vägskälet mot Boden 

Ny hållplats inkl GC-port på E4 vid vägskälet mot Boden. Befintlig bussvändplats 

byggs om till pendlar-P. (Förslaget stäms av mot aktuella vägplaner) 

 

Börjelslandet E4 

Ny GC-väg byggs längs E4 mellan Holmarvägen och Tomtebovägen (0,3 km). 

Busshållplatsen Börjelslandet E4 slopas av trafiksäkerhetsskäl, resenärerna 

hänvisas en knapp kilometer norrut till hållplats Börjelslandet, vägskälet mot 

Boden. (Förslaget stäms av mot aktuella vägplaner)  

 

Börjelslandet, vägskälet mot Sundom 

Hållplatsen slopas och resenärerna hänvisas till hållplatsen Börjelslandet södra E4 

c:a 0,3 km söderut. Parallellväg finns. (Förslaget stäms av mot aktuella vägplaner) 

 

Luleå Bergnäset, bussgata 

Ny bussgata som kopplar ihop Norrsågsvägen med Bergnäsvägen. 

 

Luleå Hertsön 

Ny bussgatan genom Hertsön längs GC-stråket som går mellan Ängens förskola 

och Dungens förskola. 
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Luleå Bergnäset 

Ny vändplats vid Hedenvägen. 

 

Sunderby sjukhus 

Ny snabbusshållplats på väg 97 med planskildhet och glasad gång in till 

sjukhuset. 

 

Sundet och Gäddvik 

Några av de fyra hållplatserna i Sundet och Gäddvik bör slopas, då de ligger med 

bara c:a 500 m mellanrum. Förslagsvis tas Gäddvik och Gäddviksgården/Bron 

bort (kolla resandestatistiken!), medan trafiksäkerheten höjs på de kvarvarande 

hållplatserna.  

 

Sikfors 

Ny busshållplats på väg 374 mitt för Sikforsens kraftstation. Pendlarparkering och 

upprusning av anslutning för gång och cykel från Sikfors samhälle (Nesvägen). 

Ev behövs trafiksäkerhetsåtgärder för gångpassagen över väg 374. 

 

Älvsbyn Lugnet 

Ny hållplats på väg 94 väster om korsningen med 

Östermalmsvägen/Nygårdsvägen. Utbyggd pendlarparkering.  

 

Arvidsjaur busstation 

Flyttning av busstationen till järnvägsstationen för att få ett samlat resecentrum.  

 

Jokkmokk busstation 
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Flyttning av busstationen till järnvägsstationen för att få ett samlat resecentrum. 

Utbyggnad av pendlarparkering vid stationen. 

 

Kiruna gamla centrum 

Genomkörning på Hermelinsgatan över Gruvgatan.  

 

Kiruna Luossavaara 

Bussgata mellan Porfyrvägen och Malmbangården  

 

Gällivare, bussgata 

Bussgata mellan Nattavaaravägen och sjukhuset längs Kvarnforsen. Upprustning 

av befintlig körväg. 
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Prio 3 – Angelägna åtgärder 

 

Rolfs  

Trafiksäkrare gångpassage över E4 vid hållplatsen. 

 

Åkroken  

Nya hpl-fickor ute på E4 vid befintlig vägport. Anslutande GC-väg. Nuvarande 

bussvändplats byggs om till pendlar-P. 

 

Råneå 

GC-tunneln under E4 breddas/byggas om  och Kängsövägen mellan tätorten och 

hållplatsen förbättras. 

 

Persön E4 

Utbyggnad av anslutande GC-vägar och förbättrad pendlar-P (ev kan befintliga 

ytor användas).  

 

Nickbyn E4 

Utbyggnad av anslutande GC-vägar och pendlar-P. Slopande av hållplatsen 

Ängesbyn E4 av trafiksäkerhetsskäl.   

 

Rutvik  

Ny hållplats med pendlar-P anläggs vid trafikplatsen söder om Rutvik. Mot Luleå 

kan hpl-ficka anläggas på Rutviksvägen just väster om E4-bron. Mot Kalix kan 

hållplatsfickan byggas på påfartsrampen till E4 norr om Haparandavägen. Ny 

pendlar-P kan ev anläggas inne i det sydvästra klöverbladet på trafikplatsen. Ev 

behövs GC-tunnel under Rutviksvägen/Haparandavägen just väster om E4:an. När 

dessa hållplatsåtgärder är genomförda kan den lokala busstrafiken i Rutvik slopas.  
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Luleå, Karlsvik 

Ny vändplats i Karlsvik. 

 

Luleå, Örnäset 

Ny vändplats vid Örnäsvägen. 

 

Jävre 

Ny planskild GC-förbindelse med anslutande GC-vägar och pendlarparkering. 

Befintliga hållplatser längs E4 kan utnyttjas.  

 

Arvidsjaur Sandbacken 

Pendlarparkering i anslutning till befintlig hållplats 

 

Arjeplog busstation 

Pendlarparkering vid busstationen 

 

Haparanda busstation 

Flyttning av Haparanda busstation till järnvägsstationen  

 

Överkalix, Norra Tallvik 

Säkerställa bussvändplats i närheten av cirkulationsplatsen. Ev kan befintliga ytor 

användas just NV om cirkulationsplatsen. Alternativt kan vändning ske i 

cirkulationsplatsen, men då behövs ett nytt hållplatsläge SO därom.  ’ 

 

Boden, S Svartbyn väg 97 

Utbyggd pendlarparkering samt cykel-P på båda sidor om väg 97 inkl förbättrade 

anslutningsvägar.  
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Sävast, väg 97 

Ev behövs utbyggnad av pendlarparkering vid den nya trafikplatsen (stäms av mot 

aktuella vägplaner) 

 

Notviken 

Ny hållplats på Björkskataleden just V om gångtunneln vid Notvikens station. 
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Prio 4 – Önskvärda åtgärder 

Nikkala  

Ny GC-tunnel under E4:an 

 

Sangis  

Ny hållplats vid GC-porten ute på E4. 

 

Kopparnäs 

Förbättrad GC-anslutning till hållplatsen Kopparnäs E4 samt utbyggnad av 

pendlarparkering. 

 

Jävrebodarna E4 

Ny GC-förbindelse och pendlarparkering till befintlig hållplats på E4. Hållplatsen 

Länsgräns AC/BD bör kunna slopas.  

 

Älvsbyn, Brännmyran 

Ny infart från väg 94 till Västermalmsvägen 400 m väster om befintlig korsning 

(förkortar körvägen med 800 m) 

Korsträsk 

Pendlarparkering vid befintlig hållplats och GC-väg. 

 

Pajala flygplats 

Ny hållplats på väg 395 vid flygplatsen 

 

Morjärv, Smedjan 

Förbättrad hållplats med pendlarparkering. 
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