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BAKGRUND

Vad är en trafikstrategi?
En trafikstrategi är ett verktyg för att utveckla den 
kommunala trafikplaneringsprocessen. Den ska ses som ett 
ramverk för olika beslut som måste fattas kring trafik.  
En trafikstrategi; 

• Beskriver den inriktning och de avvägningar som rör
trafikplaneringen.

• Ger förslag och åtgärder som kommunen vill arbeta
med under kommande år kring trafik.

• Ge vägledning i avvägningen mellan
transportbehoven och stadens övriga behov.

• Anger begränsningar för transporternas
miljöpåverkan.

• Anger balansen mellan de olika trafikslagen.

Varför behövs en trafikstrategi i Kiruna?
Trafikfrågan sammansatt av många inte alltid enkla frågor.  
I Kiruna kommun behandlas frågan i flera olika 
vägledande eller styrande dokument. Det finns 
programmål, miljömål, olika inriktningsmål och delmål 
som berör trafiken. Detta innebär att ibland hanteras 
viktiga trafikfrågor var för sig och en övergripande syn kan 
tappas bort.Beslut kring trafik i en stad måste samverka för 
att bli effektiva och långsiktiga och trafikstrategin är 
verktyg för att uppnå detta.

Trafikstrategins roll i planeringen
Mål och begränsningar för transporter kan finnas 
kommunala planeringsdokument, exempelvis 
översiktsplaner, detaljplaner, trafiknätsanalyser, 
kollektivtrafikprogram, trafiksäkerhetsprogram, 
miljöprogram och bulleråtgärdsprogram. Dessutom finns 
nationella och regionala mål för transportpolitik, 
fysiskplanering, folkhälsa och miljö. De många 
dokumenten gör det svårt att få en överblick. Dokumenten 
kan också ange mål med olika inriktningar eller till och 
med stå i konflikt med varandra.

Syftet med trafikstrategin är att lyfta ut mål rörande 
transporter ur befintliga dokument, strukturera och 
förtydliga målen, identifiera eventuella målkonflikter, 
infoga kompletterande mål och ange prioriteringar.  
Strategin ska även visa mätbara indikationer för 
måluppfyllelse och avvägning mellan transportbehov och 
samhällets övriga behov.

Trafik för en attraktiv stad (TRAST)
TRAST är ett planeringsverktyg som består av två delar. Den 
första delen är avsedd att vara en hjälp i kommunens 
processinriktade arbete med trafikfrågor. Den andra delen 
innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, 
trafikplaner och åtgärdsprogram. 
TRAST redovisar hur avvägningar kan göras mellan 
egenskaper som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, 
trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Dessa egenskaper kan 
främja eller motverka varandra, de kan också konkurrera om 
tillgängliga resurser. Därför måste varje kommun göra egna 
prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och 
resurser.

TRAST är en planeringsmetodik finansierat av 
Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
i samarbete med Boverket.

TRAST
Stadens karraktär  är den struktur som skapas i staden av 

byggnader, gator, vatten, parker och grönstråk. 
Trafikens omfattning och resebehovet beskriver när, var 

och hur stadens invånare reser.

Tarfiknät/trafiksystem är det trafiknät som skapas av 

vägar, gator och spår, för gående, cyklisterkollektivtrafik, 

bilar godstransport och utryckningsfordon.

Tillgänglighet visar med vilken lätthet invånare, 

näringsliv och offentliga organisationer kan nå 

målpunkter i staden.

Trygghet visar om det finns någon oro för att drabbas 

av brott eller olycka.

Trafiksäkerhet är den risk en trafikant utsätts för, 

sannolikheten och konsekvensen av en olycka bedöms. 
Miljöpåverkan tvisar transportsystemets miljöpåverkan 

vid byggnad, drift, underhåll och avveckling samt under 

systemets användning.
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TRAFIKSTRATEGI

Indelning
Det övergripande målet för Kiruna kommuns insatser på 
trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart 
transportsystem för de speciella förutsättningar som råder 
i Kiruna, en småstad i arktiskt klimat. Grunden ska vara 
både en attraktiv kollektivtrafik, ett tryggt, säkert och 
tillgängligt gång- och cykelvägsnät, tunga transport och 
övriga personbilstransporter ska fungera på ett säkert och 
energismart sätt.

Läshänvisning
Trafikstrategin har sin utgångspunkt i nationella och 
regionala mål som presenteras inledningsvis. 
Redovisningen för de olika delområdena inom TRAST 
inleds med en kort nulägesbeskrivning. Där efter 
presenteras övergripande mål för området. Det 
övergripande målet har där efter brutits ner i delmål för 
trafikstrategin.

Innehåll och avgränsning
I trafikstrategins olika delar beskrivs nuvarande 
trafiksystem, dess fördelar och brister samt vilken 
påverkan rörligheten har på omgivningen. Trafikstrategin 
formulerar mål för de olika trafikslagen och vilka områden 
som ska prioriteras. Strategin behandlar främst vägtrafik 
och till en viss del järnvägstrafik. Flygtrafik och båttrafik 
behandlas inte i den strategiska trafikplanen, inte heller 
påverkan från dessa transportslag.

Denna trafikstrategi omfattar geografiskt Kiruna tätort.  
Men förutsättningarna är att den ska gälla för hela 
kommunen. En handlingsplan med åtgärder ska tas fram  
i ett senare skede när denna trafikstrategi är politiskt 
förankrad och antagen.

Ett hållbart transportsystem för

de speciella förutsättningar som råder i Kiruna.
Trafiken ska anpassa sig till de förutsättningar som finns  för en småstad i arktiskt klimat.
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UTGÅNGSPUNKTER OCH UNDERLAG

Nationella miljömål
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och utgör en 
samordnad, breddad och skärpt miljölagsstiftning för en 
hållbar utveckling. Målet med miljöbalken är att främja en 
hållbarutveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. 16 nationella miljömål har antagits av riksdagen och 
ett antal miljökvalitetsnormer har utfärdats med stöd av 
miljöbalken. Många av miljömålen har koppling till trafik 
och transporter, friskluft, bara naturlig försurning, giftfri 
miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av godkvalitet och god bebyggd miljö. Våren 
2010 beslutade riksdagen om en ny målstruktur för 
miljöarbetet. De tidigare delmålen har ersatts med etapp- 
och generationsmål, vilket innebär att förutsättningarna för 
att uppfylla miljömålen ska finnas framtagna inom en 
generation.

Nationella mål som rör transporterna
De nationella transportpolitiska målen, regeringens 
proposition 2008/09:93 har ersatt de tidigare sex delmålen 
med två jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet 
samt ett hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa.

Trafiksäkerheten på våra vägar ska förbättras. Inriktningen 
är nollvisionen. Transportsystemet ska vara jämställt och 
en ökad fokusering på medborgarperspektivet ska bryta 
utanförskap och i stället skapa tillgänglighet. Ett effektivt 
transportsystem ska bidra till att miljökvalitetsmål nås samt 
ökad folkhälsa.

Regionala miljökvalitetsmål
Trafiksäkerheten på våra vägar ska förbättras. Inriktningen 
är nollvisionen. Transportsystemet ska vara jämställt och en 
ökad fokusering på medborgarperspektivet ska bryta 
utanförskap och i stället skapa tillgänglighet. Ett effektivt 
transportsystem ska bidra till att miljökvalitetsmål nås samt 
ökad folkhälsa. 

Länstransportplan
Länsstyrelsen arbetar för att utveckla effektiva transporter 
inom samtliga transportslag. Eftersom Norrbottens län är 
mycket stort och befolkningen är spridd över hela länet så 
är det särskilt viktigt för länets innevånare och näringsliv 
att det finns effektiva transporter.  

Trots att länet har ett omfattande vägnät är det mycket 
glest. Det är viktigt att stärka förutsättningarna för 
klimatsmart, säkert och jämställt resande i kvinnors, mäns 
och barns närmiljö. Ett väl fungerande vägnät är också en 
förutsättning för tillväxt och näringsliv i regionen.
Även järnvägssystemet behöver stärkas. Norrbottens 
järnvägssystem är uppbyggt med enkelspår, vilket medför 
kapacitetsproblem och störningar i trafiken. Det måste 
åtgärdas för att säkra framtida gods- och persontransporter.

Mål för folkhälsa och utsatta grupper
De nationella folkhälsomålen antogs av riksdagen 2003. Det 
övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela 
befolkningen. Regeringen har tagit fram elva målområden 
för det samlade folkhälsoarbetet. De tre av dessa som berör 
transporter är delaktighet och inflytande i samhället, barn 
och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet.

Under 2008 upprättades ett folkhälsoråd i Kiruna. 
Visionen är att rådet ska samverka med andra aktörer för 
att sprida kunskap och ta initiativ som främjar 
medborgarnas hälsa.  Kirunas folkhälsoarbete är knutet till 
Sveriges folkhälsopolitik samt Norrbottens 
folkhälsopolitiska strategi.
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TRAFIKNÄT

Nulägesbeskrivning
Kiruna kommun har ca 23 00 invånare varav drygt 18 000 
bor i Kiruna tätort. Kiruna genomkorsas av väg E10 (inne 
i centralorten kallad Lombololeden). Malmvägen (i 
förlängningen kallad Hjalmar Lundbohmsvägen) är en 
stor genomfartsled som går genom staden parallellt med 
väg E10. Söderifrån leder väg 870 (Nikkaluoktavägen) in i 
Kiruna tätort. Inne i Kiruna finns ett huvudnät som 
binder samman genomfartsleder tillsammans med 
lokalgator.

Kiruna stad står inför stora förändringar eftersom 
gruvdriften medför sprickbildningar i marken som närmar 
sig stadskärnan. Det pågår ett arbete med en ny dragning 
av väg 870 och en ny Europaväg E10 öster om Kiruna.
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Stadsomvandligen
Inför stadsomvandlingen är det många beslut som ska  
fattas. Det är av största vikt att de olika stadsdelarna,  
Tuolluvaara, Lombolo och Luossavaara kopplas ihop  
med den nya stadskärnan i ett väl fungerande trafiknät  
för alla transportslag.
Tanken är att trafikstrategin ska vara vägledande och till  
hjälp vid fortsatt planering av de nya stadsdelarna.  
Trafiknätet är integrerat i staden och infrastrukturen  
påverkar alla delar av Kiruna. Det finns nu en unik  
möjlighet att skapa en stad med ett välplanerat och  
genomtänkt trafiknät som bidrar till en öppnare och  
trafiksäkrare stad för kirunabor, turister, näringsliv och  
handel. Ett modernt och välfungerande trafiknät är ett  
måste för att attrahera människor och verksamheter till  
Kiruna och därigenom kunna utveckla denna  världsunika stad.

Nationella och regionala transportsystem. Genom Kiruna leder E10 och järnvägen Malmbanan, båda dessa är av 
riksintressen. En ny sträckning av E 10 och väg 870 i Kiruna pågår
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Översiktsplan
Denna strategi har utgått från gällande översiktsplan från år 
2002. Revidering och fördjupning pågår och där det varit 
möjligt har hänsyn tagits till dessa.

Trafikanalys 2012
En uppdatering av Kirunas trafiknätsanalys från år 2007 är 
utförd under 2012 med syfte att i första hand undersöka 
hur sprickutbredningen orsakad av gruvbrytning kommer 
att påverka det framtida trafiknätet i Kiruna. Analysen ger 
en tydlig bild av trafiknätets nulägessituation i Kiruna och 
har därför utgjort ett viktigt underlag i denna strategi.

Kiruna vision 2.0
Under våren 2012 utfördes ett stort visionsprojekt i Kiruna, 
med fokus på att skapa Visioner för framtidens Kiruna.
Syftet med projektet var att bygga nätverk med 
kommunens invånare för att diskutera hur Kiruna ska 
fortsätta utvecklas. Nio arbetsgrupper utformades och i 
dessa samlades åsikter, synpunkter idéer och förslag in.
I arbetet framgick att god, snabb och miljövänlig 
kommunikation är A och O för framtidens Kiruna. 
Hållbara förutsättningar och ett centrumnära 
resecentrum är av storbetydelse. Det var även mycket 
viktigt att ge plats åt fordon som inte är motordrivna 
som cykel och spark. Arbetets utmynnade i en 
Utvecklingsvision som antogs av Kommunfullmäktige 
våren 2013.

STYRANDE & VÄGLEDANDE KOMMUNALA DOKUMENT

Kiruna 2.0
”En unik stad på kontinuerlig 

utveckling, samt ett ekologisk 

samhälle i arktisk miljö.”

De dokument som främst berör 

arbetet med Kirunas trafikstrategi

• Trafikanalys 2007 och 2012

• Folkhälsoprogram

• Länstransportplan

• Nationella miljökvalitetsmål

• Kiruna 2.0

• Översiktplan
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UTVECKLINGSTRENDER

Dyr olja
Oljan blir dyrare och förbrukningen ökar. Vi har nått ”peak 
oil” det vill säga det stadium när maximala 
råoljeproduktionen är nådd. Oljeproduktionen minskar 
och kommer att fortsätta minska fram till den dagen oljan i 
praktiken är slut. Transporter drivna med olja måste 
minska och ersättas av andra typer av fordon som drivs 
med annat drivmedel. Detta kommer att leda till att 
infrastrukturen i våra städer måste ändras.

Klimatförändringar

Globala klimatförändringar tydliggör människans påverkan 
på miljö och klimat. Att utsläppen av föroreningar måste 
minska är vi alla överens om. Koldioxidutsläppen kommer 
till 1/3 från transportsektorn och ska en minskning ske 
måste förändringar inom teknik, trafikplanering och 
människors attityd ske.

Folkhälsan
Det talas om en överviktsepidemi bland vuxna och barn i 
västvärlden.  Norra Sverige har enligt Detta innebär inte 
endast hälsokonsekvenser utan även ekonomiska 
konsekvenser. Summan av sjukvårdskostnader och 
indirekta kostnader till följd av övervikt och fetma 
uppskattades år 2011 till 20 miljarder kronor. Att välja bort 
bilen som transportmedel och gå eller cykla i stället är ett 
viktigt sätt att få ”gratis” motion. På senare tid har det 
uppmärksammats att genom fysiskplanering kan gång- och 
cykeltrafiken öka, vilket ökar människors hälsa.

Även buller från trafiken har uppmärksammats som 
ett folkhälsoproblem. I och med tätare och mer 
centrumnära bebyggelse är det fler hushåll som utsätts 
för buller över godkända kravnivåer.

Attraktiva städer lockar människor
Idag satsar ofta städer på att skapa en attraktiv bild av sin 
stad. Att möjliggöra ”det goda livet” för stadens medborgare 
för att i förlängningen skapa inflyttning genererar tillväxt. 
Städer som utvecklas och skapar goda miljöer där människor 
trivs och vill bo kommer i förlängningen locka företag att 
lokalisera sig i området. Det för in staden i en god spiral med 
ekonomisk tillväxt. Trafiknätet är av betydelse för hur staden 
uppfattas, trafiken ska knyta samman staden på ett effektivt 
sätt för att staden ska uppfattas som attraktiv.

Regional tillväxt
Våra verksamhetsregioner blir större. Genom pendling 
slås lokala arbetsmarknadsregioner samman. Kiruna 
kommun är bland annat på grund av gruvindustrin en ort 
med stor inpendling. . Detta innebär att det är fler 
personer som har Kiruna som arbetsort än bostadsort. 
Näringslivets förutsättningar ökar i och med större 
arbetsregion. Den kraftiga expansionen av gruvnäringen i 
östra Norrbotten och Malmfälten innebär att 
världsledande kompetens och arbetskraft inom denna 
bransch finns och utvecklas i Norrbotten. Ett ökat utbyte 
mellan kommunerna kan bidra till en positiv 
befolkningsutveckling vilket är en stor utmaning för 
norra Sverige. Det krävs genomtänkta transportlösningar 
för att kompetens- och arbetskraftsutbyte ska kunna ske 
utan en negativ påverkan av vår miljö.
Även godstransporter och nyttjandet av tyngre fordon 
ska planeras och beaktas i det framtida trafiknätet. 
Genom bland annat samtransporter och användande av 
järnvägstransport för längre sträckor.

Ökad otrygghet
Ökad biltrafik riskerar att de större barriäreffekter, sämre 
trafiksäkerhet och därmed minskad trygghet. Det finns 
även andra faktorer som bidrar till att otryggheten ökar, 
som risken att drabbas av brott. Ökad otrygghet kan leda 
till att fler föräldrar kör sina barn till skolan vilket leder till 
att barn hämmas socialt då de inte självständigt kan ta de 
kontakter i samhället som annars vore naturligt. 
Diskussionen om trygghet i städer börjar bli allt mer 
aktuell. Den upplevda tryggheten påverkar val av 
exempelvis transportmedel samt viljan att vistas i staden.

Upplevd trygghet 
påverkar val av transportmedel, 
samt viljan att vistas i staden.
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Ökat transportbehov
Resandet i samhället ökar ständigt och trafiken är en 
dominerande föroreningskälla. Vi har idag tillgång till 
snabbare och bättre kommunikationer. Bilresorna ökar 
framför allt till handel och fritidsaktiviteter. Tillgången till 
bil samt ökande oro från föräldrar leder till att skjutsandet 
av barn ökar. 

Det ställs stora krav på omstrukturering av våra 
transporter, med minskat resande och övergång till andra 
energikällor för transporter, för att utvecklingen ska bli 
hållbar. En mer lokal pendling måste säkerställas där 
verksamheter skapas där människor finns. Istället för att 
människor pendlar till verksamheter utanför den lokala 
regionen.

Förtätning
En annan trend i samhället är förtätning med nybyggnader 
inom befintliga bostads- eller arbetsområden. Förtätningar 
och ökade exploateringsgrader ger större möjligheter att 
bland annat skapa förutsättningar för en bra kollektivtrafik. 
Förtätningarna kan även ge ökade bullerstörningar och 
trånga gaturum med sämre luft och framkomlighet. Behovet 
av godstransporter ökar och dessa är en nödvändighet för 
att inte hämma tillväxten i regionen. I staden bidrar 
godstransporter till både trängsel, miljöproblem och 
otrygghet. En samordnad kommunal planering 
tillsammans med en effektivare distribution skulle reducera

Ekologisk utveckling ska ske

med en bibehållen god kvalité på vatten, 
mark, luft och biologisk mångfald.

Ekonomisk infrastruktur ska

möjliggöra ett konkurrentkraftigt 
näringsliv där kunskap kan utvecklas.

Social utveckling ska  möjliggöra ett

rikt kulturliv, god service, god folkhälsa, 

och ett samhälle där alla människor 

känner sig delaktiga och trygga.

Behovet av en ny attityd
Trender medför nya förutsättningar som kräver ett nytt sätt 
att tänka inom fysisk planering. Utmaningen finns i att 
planera för en framtid som är oviss. Denna trafikstrategi 
utgår från dessa trender och försöker skapa en vision för 
framtidens trafik och dess behov och utmaningar. 

Hållbarhet

Skillnaden mellan hur stor yta som 40 människor som bilförare, på cykel eller i en buss tar. Foto Gävle kommun.
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 de negativa effekterna av transporterna samtidigt som 
tillgängligheten skulle öka. Att skapa dubbelspår på 
järnvägen skulle även bidra till att fler långväga 
godstransporter som idag sker på väg skulle kunna ske på 
järnväg.



STADENS KARAKTÄR 

Nuläge
Kiruna stad grundades år 1900 av Hjalmar Lundbohm. 
Staden är ett utpräglat gruvsamhälle beläget mellan de två 
bergen Luossavaara och Kiirunavaara. Samhället växte fram 
i och med att gruvindustrin tog fart i slutet av 1800-talet. 
Själva staden ligger delvis ovan malmfyndigheten som bryts 
i den aktiva Kiirunavaaragruvan. Utsatta dekar av staden 
ligger inom riskområdet för ras och därför måste centrum 
flyttas.

Bostadsbebyggelsen i tätorten består av småskalig 
blandning av flerbostadshus från olika tidsperioder med 
vissa strukturella skillnader. Det mest centrala 

Trafikplanering stadens karraktär
Genom medveten trafikplanering ska den nya bebyggelsen 
enkelt kunna nås via gång- och cykelvägnät samt via 
kollektivtrafik. Kirunas olika områden ska ha ett vägnät 
som ger god tillgänglighet. Inom och mellan de olika 
stadsdelarna ska gång- och cykelstråk planeras som gör att 
det går snabbare att gå och cykla än att ta bilen. 
Utformning och gestaltning av gator ska ha god kvalitet 
och tillsammans med grönstruktur skapas en trivsam stad.
Genomtänkt trafikplanering ska även leda godstransporter 
och tyngre trafik på ett bra, snabbt och tryggt sätt till dess 
målpunkter och på så sätt skapa en mindre barriär effekt.

stadsområdet består av bostäder, kontor, service och 
handel. Bebyggelsen här är samlad och består mestadels 
av flerbostadshus i 2-5 våningar. Gruvområdet väster om 
centrum är ett område som tydligt ger Kiruna en karaktär 
av en gruvstad. 

Stadens form med en tyngdpunkt i väst, där gruvan ligger, 
ger långa avstånd till de östra delarna. De stora 
nivåskillnader som finns karaktäriserar också staden. 
Kirunas nordliga läge ger staden ett vinterklimat som 
präglar stadslivet, näringslivet och utformningen. 

Framtidsvision Kiruna
Framtidens Kiruna beskrivs som en blandstad. En 
funktionsblandning av bostäder, arbetsplatser, service och 
handel skapar variation och mötesplatser både på dagar 
och kvällar. Ett attraktivt stadsliv innebär möjligheten att 
bo och arbeta i samma område. Korta avstånd, både 
geografiskt och tidsmässigt mellan olika funktioner 
innebär att det nya centrumet är hållbart för olika 
människors behov. Den nya bebyggelsen ska innebära att 
valmöjligheterna gällande bostad är många. 

Delmål
1. Stadens täthet ska öka, där det

är möjligt utan att påverka andra
stadskvalitéer.

2. Andelen besökare av Kiruna
centrum ska öka.

3. Gång- och cykeltrafikanter och
kollektivtrafikresenärer ska få
större utrymme i staden.

Övergripande mål
Staden ska karakteriseras som en vinderstad med ett 
attraktivt och levande centrum, tillgängligt för invånare, 
näringsliv och turister.
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RESBEHOV

Lombolaleden

Malmvägen

Hjalmar Lundbohmvägen 

Nuläge
Enligt framtidsprognoser kommer rörligheten att öka. 
Sveriges arbetsmarknadsregioner har blivit större vilket 
stärker näringslivet med innebär samtidigt att vi reser 
längre till våra arbeten. Med den kraftiga expansionen av 
gruvnäringen i Norrbotten ökar vårt behov av regionalt 
resande och godstransporter. 

En resvaneundersökning i Kiruna är genomförd av Luleå 
tekniska universitet under 2007. Enligt undersökningen 
sker en lägre andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik 
i jämförelse med andra kommuner med samma 
befolkningsmängd. Klimatet och topografin är två faktorer 
som förklarar detta. Framkomligheten med bil i Kiruna 
tätort bedöms som god, likaså tillgången till 
parkeringsplatser, vilket bidrar till att gång- och 
cykeltrafiken samt nyttjandet av kollektivtrafik minskar.

Bilen har en dominant ställning och används som 
huvudsakligt transportmedel. Kirunaborna kör mycket bil 
och ofta ensamma utan medpassagerare. I undersökningen 
framkommer att risk för halka, vind och nederbörd är 
omständigheter som har en negativ påverkan på personers 
vilja att gå eller använda cykel som transportmedel. 

I Kiruna är det färre innevånare än i jämförbar svensk stad 
som använder sig av kollektivtrafiken. 88% av Kirunaborna 
uppgav att de aldrig eller sällan åker buss. Under hösten 
2011 startades ett projekt med avgiftsfri kollektivtrafik 
inom Kiruna kommun. Utfallet är positivt och pågår därför 
fortfarande. Busslinjenätet i Kiruna tätort har 44 hållplatser 
där 87 % (15 500 personer) har mindre än 400 meters 
gångväg till närmaste busshållsplats. Turer som går mellan 
klockan 7.00 och 8.00 på morgonen samt mellan 15.00 och 
16.00 på eftermiddagen har mest resenärer i form av skol- 
och arbetsresor. 
De största målpunkterna i Kiruna är LKAB, andra 
industriområden, centrumkärnan, sjukhuset, 
stormarknadsområdet, olika skolor och idrotts-, natur- och 
rekreationsområden. Till och från järnvägsstationen 
trafikerar en avgiftsfri skyttelbuss som anpassas till tågets 
avgångstider. Vissa delar av året finns även flygbuss att 
tillgå.
I och med stadsomvandlingen kommer människor att 
behöva flytta inom tätorten vilket gör att lokaltrafikens 
linjenät behöver anpassas till detta.
Kiruna kommun är en inpendlingsort. Under år 2009 var 
det 979 personer som pendlade in i kommunen och 525 
personer som pendlade ut.

Bil
66 %

Bil 
47 %

Andra
transportslag
34 % Andra

transportslag
53 %

Kiruna
Kommun i Sverige med 12 500 
- 25 000 invånare

Fördelningen mellan transportslagen, procent (Resevane-

undesökning vintertid i Kiruna, Ltu 2007)

Vägnätet i Kiruna C.
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RESBEHOV

Trafikplanering resebehovet
Trafiknätet för gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska 
prioriteras i den framtida planeringen såväl vad gäller 
investeringar som drift och underhåll. Kollektivtrafikens 
ska upplevas vara ett attraktivt alternativ till bilen. 
Kollektivtrafikresor ska ske på resenärens villkor. 
Snabbhet, turtäthet och ekonomiskt försvarbart är faktorer 
som ska prioriteras. Ökad samverkan mellan de olika 
transportslagen ska göra resandet inom och till Kiruna 
effektivare, bekvämare och attraktivare. Genom att i ett 
tidigt skede planera för ett modernt centrumnära 
resecentrum i det nya Kiruna kan kopplingar mellan de 
olika transportslagen skapas. Det ska upplevas som enkelt 
att resa kollektivt i Kiruna. När nya målpunkter planeras i 
staden ska gång- och cykelvägar samt kollektivtrafiken 
beaktas i ett tidigt skede.

Framtidsvision Kiruna
Det ska vara enkelt att resa i, till och från Kiruna i 
framtiden. Vägar och centrum ska utvecklas utifrån 
lokalisering av målpunkter och befolkningstäthet. Även 
arbetsplatser ska lokaliseras i nära anslutning till 
bostadsbebyggelse så att människor kan arbetspendla via 
gång- och cykelvägnätet. 
Goda kollektiva kommunikationer till skolor, arbetsplatser, 
fritidsområden, handel och service ska finnas lättillgängligt. 
Kiruna ska utvecklas till en småstad i ett stort nätverk med 
nya allianser och partnerskap där pendling är enkelt, snabbt, 
miljövänligt och bekvämt. Järnvägsstation, busstation eller 
liknade nav skall vara tillgängliga och hållbara för alla 
resenärer. 

För att möta framtidens resebehov och samtidigt skapa ett hållbart resesystem i Kiruna ska den kollektiva trafiken 
kännetecknas av att vara snabb, bekväm och ekonomisk.

Övergripande mål 
Trafiksystemet ska vara attraktivt och effektivt. 

De regionala och nationella transporterna ska 

integreras i stadens övriga transportsystem.

Delmål
1. Antalet kollektivtrafikresor per invånare ska öka.

2. Antalet gång- och cykeltrafikanter ska öka.

3. Regional pendling till och från Kiruna ska bli mer
effektiv.

4. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla,
(geografiskt och funktionsmässigt).

5. Kollektivtrafiken och gång- och cykelvägnätet
ska vara utgångspunkter vid planering av nya
bostadsområden, större arbetsplatser och andra
verksamheter.
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MILJÖPÅVERKAN 
Nuläge 
Kiruna har ren luft och frisk natur, vilket är unika kvalitéer 
som måste bevaras. År 2009 var utsläppen från 
fordonstrafiken i Kiruna ca 945 ton kvävedioxider, 3000 ton 
koldioxider och 590 ton kolväten. I centrala Kiruna är 
kväveoxidhalterna tre gånger så höga under vardagar då 
trafiken är som störst, enligt Miljökontoret på Kiruna 
kommun 2008.
Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i 
Sverige. Det är järnväg, flyg och biltrafiken som är främsta  

källorna till buller. I Kiruna finns det ett antal fastigheter 
längs järnvägen som utsätts för bullernivåer som överstiger 
uppsatta nivåer. Buller orsakat av flyget påverkar främst 
östra delarna av Kiruna. Det är väg 873 (Malmvägen), 
förlängningen Hjalmar Lundbohmsvägen och Adolf 
Hedinsvägen som går genom Kiruna tätort som har de 
största trafikmängderna. Det är troligt att områden 
närmast dessa vägar kan vara utsatta för både buller och 
utsläpp av föroreningar över gällande kravnivåer. 

Vision Kiruna
Kiruna ska i framtiden vara ett ekologiskt samhälle. Staden 
ska beskrivas som modern och med möjlighet att leva upp 
till nya krav på teknik, miljöanpassning, energisystem och 
hållbarhet. Den nya centrumkärnans ska vara hållbar. 
Miljötillgångar som sjöar och vattendrag ska behållas rena 
men samtidigt tillgängliga nära staden. Staden ska bevara 
den rena luften och grönstruktur utmärker sig i hela staden 
och får ta plats. 

Trafikplanering miljöpåverkan
Kiruna ska vara en stad som ligger i framkant när det gäller 
hållbar trafikplanering med miljö i fokus. Kollektivtrafiken 
samt gång- och cykeltrafiken ska öka samtidigt som 
biltrafiken minskar. Genom att prioritera och skapa 
incitament för motordriven trafik driven på alternativa 
bränslen kan utsläppen från biltrafiken och trafik med 
tynger fordon minska än mer. Naturen ska fortsätta 
integreras i hela stadens trafiknät. 
Genom att beakta grönstrukturen vid planering kan ren 
luft, kopplingen till natur och friskt vatten skapa unik 
stadskvalitet. Genom att vara i framkant vid planering så 
kan man identifiera områden som i en framtid kan drabbas 
av buller och på så sätt förebygga detta lik väl som att 
områden som idag är utsatta för buller ska identifieras och 
åtgärdas.

Övergripande mål
Utsläppen från fordonstrafiken ska vara små. 

Buller, vibrationer och andra trafikrelaterade 

störningar ska påverka få personer. 

Delmål
1. Bilberoendet ska minska.

2. Utsläppen  av föroreningar från
trafiken ska minska.

3. Andelen resor under tre km med
cykel ska öka.

4. Regional pendling till och från
Kiruna ska bli mer miljövänlig.

5. Antalet bullerstörda hushåll på
grund av biltrafiken ska minska.
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TILLGÄNGLIGHET 

Vision Kiruna
I visionen för framtidens Kiruna beskrivs staden 
som en samordnad stad som är tillgänglig och 
öppen. Tillgänglighet ska genomsyra hela 
stadsplaneringen, allt ifrån planering till service är 
genomtänkt och funktionsanpassat. Alla i Kiruna 
ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det 
innebär att lokaler och offentliga miljöer ska gå att 
bruka av alla. Tillgänglighetshinder ska avhjälpas 
och berörda personer inom fysisk planering ska ha 
god medvetenhet om tillgänglighetsfrågor. 

Trafikplanering tillgänglighet
Genom att beakta risker och samråda med aktörer 
med kunskap inom tillgänglighetsområdet ska 
Kirunas trafiknät bli tillgängligt för alla oavsett 
ålder, etnicitet, inkomstgrupp, funktionshinder eller 
behov.  Trafiknätet ska aldrig upplevas som ett 
hinder utan ett hjälpmedel som alla kan använda. 
Då tillgängligheten ofta upplevs som sämre under 
vinterhalvåret är det viktigt att skötsel och underhåll 
fungerar bra och sker snabbt så att trafiknätet kan 
nyttjas av alla oavsett väder eller årstid.
Målsättningen är ett jämställt och jämlikt trafiknät 
som tilltalar handeln, näringslivet, kirunabon och 
turisten. Trafiknätets alla delar ska upplevas som 
enkelt att nyttja och säkert. Den antagna 
handikappsplanen ska beaktas vid planering och 
genom att ställa tillgänglighetskrav vid 
upphandlingar av varor och tjänster kan det 
säkerställas att Kiruna blir en öppen stad för alla. 

Övergripande mål
Kiruna ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett 

förutsättning, utgångsläge eller behov.
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Nuläge
Tillgänglighet definieras som den lätthet med vilken 
medborgare, näringsliv med fler kan nå det utbud och de 
aktiviteter som de har behov av i samhället.  Tillgänglighet 
kan syfta till kapacitet och närhet till kollektivtrafik samt 
gång- och cykelnät. Tillgänglighet kan även syfta till 
möjligheten för människor med funktionsnedsättning att 
röra sig i staden.

Sedan mitten av 90-talet har Kiruna kommun arbetat med 
tillgänglighet för invånare med funktionsnedsättning. 
Sedan 2007 finns en antagen handikappsplan. Planen syftar 
till att undanröja hinder så att människor med 
funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga i samhällslivet. 

Tillgänglighet i Kiruna begränsas av att gång- och 
cykelnätet är ofullständigt på flera ställen i Kiruna. Länkar 
saknas och otrygghet upplevs i flera områden. Vidare 
bidrar detta till att även kollektivtrafiken upplev 
otillgänglig. Kirunas topografi är en utmaning för att skapa 
god tillgänglighet i alla delar av staden.
Ett väl fungerande gång- och cykeltrafiknät ska vara 
sammanhängande, tryggt samt estetiskt tilltalande. 
Lutning, beläggning, belysning, separeringsgrad, 
sittmöjligheter mm. är också faktorer som påverkar 
invånare att använda gång- och cykelnät. Vidare är det 
även viktigt att utformning på nätet blir så kort som 
möjligt i förhållande till målpunkter. 

Delmål
1. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, året runt.

2. Tillgängligheten till gång- och cykelnätet ska öka
och upplevas tillgängligt oavsett årstid.

3. Trafiknätet i Kiruna ska bli både mer jämställt och
mer jämlikt.

4. Medvetenhet om tillgänglighetsfrågor ska öka.

5. Viktiga samhällsfunktioner ska placeras nära
varandra.



TRAFIKSÄKERHET 

Vision Kiruna
Trafiksäkerheten i en stad är viktig. Kiruna har 
beskrivit sin vision att riskförebyggande 
planeringsarbete skal eliminera hotfulla miljöer i 
staden. Föra att skapa hög trafiksäkerhet ska 
trafikosäkra korsningspunkter åtgärdas. Kiruna 
ska upplevas som en säker stad att leva, vistas och 
resa i. 

Trafikplanering säkerhet
Trafikolyckor är ett av våras största 
folkhälsoproblem och de medför enorma 
konsekvenser för samhället. Misstag i trafikens 
går inte att undvika men de är inte accepterbart 
att misstagens leder till döden eller livslånga 
invalidiserande skador. Säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna ska prioriteras, särskilt 
för cyklister. Gång- och cykeltrafiknätet i Kiruna 
ska prioriteras vad gäller nya stråk och 
säkerhetshöjande åtgärder. Arbetet med 
trafiksäkerhet ska vara förebyggande för att 
minimera olyckor och konsekvenser av dessa.

Prioritet måste läggas på att förbättra passager 
mellan oskyddade trafikanter där fordonens 
hastighet överstiger 30 km/timme. Gång- och 
cykelnätet ska vara av hög kvalitet kring 
skolor, förskolor, äldreboenden och andra 
platser där många unga och äldre vistas. På 
sådana platser ska ”tung” trafik och 
godstransporter även undvikas.

Övergripande mål
Ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken i Kiruna

Delmål
1. Antalet lindriga skadade trafikanter ska minska.

2. Trafiksäkerhet för gående och cyklister ska öka.

3. Det ska vara säkert för barn och ungdomar att
färdas själv i Kiruna.

4. På vägar över 50 km/tim ska gång- och cykeltrafiken 
vara separerad från biltrafiken.

5. På platser där gående och cyklister korsar bilvägar
ska utformningen av övergångspassagen vara
anpassad så att bilarnas hastighet dämpas.
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Nuläge 
Enligt statistik från Trafikverket sker det en till två 
dödsolyckor per år i Kiruna kommun. Olycksstatistiken 
för Kiruna tätort tyder på en viss minskning av antalet 
svårt och lindrigt skadade i trafiken de senaste åren.

I och med sprickdeformering i Kiruna finns det vägar som 
hela tiden blir mindre trafiksäkra som måste rivas och 
ersättas med nya vägar.

I Trafiknätsanalysen från 2007 har en kvalitetsbedömning 
av gående- och cyklisters trafiksäkerhet gjorts. 
Bedömningen är baserad på förekomsten av gång- och 
cykelbanor samt tillåten fordonshastighet. Det identifieras 
flera länkar av låg kvalitet både för gångare och cyklister. 
På vägarna längs med huvudvägnätet saknas cykelbana och 
cyklister är hänvisade att samsas med bilar som kör i 
hastigheter över 30 km/timme. 



TRYGGHET

Vision Kiruna
I en trygg stad väljer invånare att vistas i de offentliga 
rummen och staden blir levande och en mötesplats för 
människor. I framtidsvisionen för Kiruna beskrivs en stad 
där kirunaborna känner sig trygga och en vilja att vistas i 
det offentliga rummet leder till att staden blir levande. En 
levande stad leder i sin tur till vidare till att upplevelsen 
för människorna i staden blir tryggare. En god cirkel som 
bidrar till en positiv utveckling. 

Trafikplanering trygghet
Trygghet är en individuell upplevelse som är kopplat till 
personliga erfarenheter Men det går fortfarande att göra 
mycket genom fysisk planering för att få människor i en 
stad att känna sig trygg. Genom bra belysning kan 
tryggheten öka. I ett upplyst stadsrum där människor har 
god sikt över området, samtidigt som man känner sig 
sedd skapas en känsla av trygghet. I framtidens Kiruna ska 
otrygga platser åtgärdas och andelen otrygga människor 
ska minska. Trygghet ska beaktas ur alla perspektiv, 
rädslan för att utsättas för brott eller hamna i en olycka 
kan båda göra så att otryggheten ökar. Genom planering 
kan platser som är avskilda, trånga eller mörka planeras 
bort och på så sätt undviks och förebyggs olyckor och 
brott.

Delmål
1. Andelen Kirunabor som känner sig trygga ska öka.

2. Belysning och ljusgestaltning ska användas vid
utformningen av det offentliga rummet i Kiruna.

3. Trygghet och jämställdhet ska genomsyra all
planering.

Övergripande mål
Det ska vara tryggt att bo och leva i Kiruna.
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Nuläge 
Det är av stor vikt att skilja på säkerhet och trygghet. 
Trygghet är en individuell upplevelse som kan skapas i och 
med god säkerhet. Det är även viktigt att bryta den onda 
cirkeln som kan uppstå när otrygghet upplevs. Då 
otrygghet upplevs väljer ofta människor att undvika olika 
offentliga rum vilket leder till att staden upplevs mer 
otrygg. Med ett aktivt stadsliv  kan det däremot 
skapastrygghet, att se andra invånare samt att känna sig 

sedd gör att människor känner sig mer trygga. 
I mars 2009 skrev Kiruna kommun avtal med Polisen för att 
förebygga brott och främja trygghet. 2010 fick Kiruna 
kommun bidrag från Boverket för trygghetsskapande 
åtgärder. Detta ledde till bland annat en ny belysning kring 
ridhuset och de gång- och cykelvägar som ledde till och från 
platsen.  Bidraget betalades ut för att skapa trygghetsåtgärder 
ur ett jämställdhetsperspektiv och på så sätt bidra till en trygg 
stad. 
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 PLANERNA UTVECKLAS VIDARE TILL ÅTGÄRDSPROGRAM 

TRAFIKSÄKERHET 

TRYGGHET

TILLGÄNGLIGHET

FRAMKOMLIGHET

HÅLLBART RESANDE

BÄTTRE BOENDEMILJÖ osv.

 TRAFIKSTRATEGIN LIGGER TILL GRUND FÖR OLIKA PLANER

GÅNGPLAN  CYKELPLAN  
KOLLEKTIVTRAFIKPLAN 

TRAFIKPLAN  PARKERINGSPOLICY osv.

Kiruna Vision 2.0Översiktsplan




