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Sammanfattning

Bakgrund
Till följd av markdeformationer, orsakade 
av LKAB:s gruvbrytning, avvecklas det 
gamla samhället successivt. Förutom den 
direkta påverkan på bebyggelsen i Kiruna 
som markdeformationerna har, kommer 
även infrastruktur i form av vägar och 
järnvägar att påverkas i allt större grad.

Varför en trafikplan?
Syftet med trafikplanen är att säkerställa 
goda kommunikationer i Kiruna central-
ort nu och i framtiden. 

Inriktningen är att skapa ett väl funge-
rande transportsystem med fokus på en 
sammanhållen stadsstruktur där det nya 
möter det gamla. 

Utgångspunkter
Trafikplanen har sin utgångspunkt i vi-
sionarbetet Kiruna 2.0 liksom utveck-
lingsplanen och framtagna mål i trafik-
strategin.

Transportsystemet i Kiruna 
centralort
Gång- och cykelvägnätet i Kiruna är för-
hållandevis väl utbyggt och sträcker sig 
från Tuolluvaara till Luossavaara. Gång- 
och cykelvägnätet i dag saknar ett tydligt 
vägvisningssystem och belysningen är 
bitvis dålig. Snöröjningen under vinter-
tid kan förbättras. Vissa bostadsområden 
saknar kopplingar till ett sammanhäng-
ande gång - och cykelvägnätet.

Kollektivtrafiken i Kiruna utgörs av buss, 
tåg och flyg. Lokaltrafiken består av två 
stomlinjer, gul och röd, samt en kor-
tare, blå linje som trafikeras under var-
dagar. Helger trafikeras med grön linje. 
Tåg  och flygförbindelser är viktiga för 
Kirunaborna och näringslivet i Kiruna, 
där ibland besöksnäringen. Det finns be-
hov av att utöka busstrafiken och bygga 
ett nytt resecentrum centralt i Kirunas 
nya stadskärna.

Bilvägnätet i Kiruna består av ett huvud-
vägnät och lokalnät som erbjuder god 
tillgänglighet för bilister. I framtiden 
kommer stora delar av befintligt huvud-
vägnät försvinna p g a markdeformatio-
nerna. Detta påverkar även E10 och väg 
870 Nikkaluoktavägen. Samtidigt kom-
mer nya vägar att tillkomma när nya cen-
trumkärnan för Kiruna byggs upp.

Det finns omkring 9000 registrerade snö-
skotrar i Kiruna centralort. För många 
Kirunabor är snöskotern viktig för att 
ta sig ut i skog och mark. Skoterlederna 
inom Kiruna centralort är ej tillräckligt 
utvecklade och sammanhängande samti-
digt som underhållet av lederna är brist-
fällig.
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Plan för transportsystemet i 
Kiruna centralort
Planen för gång och cykel inom Kiruna 
centralort handlar om att skapa förutsätt-
ningar för Kirunaborna att nyttja gång 
och cykel som färdmedel före bilen.

Detta genom att tydliggöra gång - och 
cykelvägnätet och förbättra drift - och 
underhållet av dem, liksom att investera 
i nya gång - och cykelvägar. 

Planen för kollektivtrafik inom Kiruna 
centralort handlar primärt om att nå ett 
ökat resande med lokaltrafiken genom att 
göra den tillgängligare. 

Detta genom att förbättra informationen, 
öka turtätheten och skapa gång - och cy-
kelförbindelser till busshållplatser. 

Planen är även att uppföra ett nytt rese-
centrum centralt i närheten av torget i 
den nya stadskärnan. Detta gynnar lokalt 
och interregionalt resande med kollektiva 
färdmedel, samtidigt som det har posi-
tiva effekter på näringslivet, däribland 
besöksnäringen.

Planen för bil inom Kiruna centralort 
handlar om att säkerställa ett väl fung-
erande bilvägnät i framtiden med hänsyn 
till markdeformationerna och framväx-
andet av nya centrum. 

Detta sker genom att bruka Hjalmar 
Lundbohmsvägen och Adolf Hedinsvägen 
så länge som möjligt och integrera nya 
E10 med centrumkärnan för nya Kiruna. 
Planen är även att jobba med åtgärder 
som leder till minskat bilanvändande 
som exempelvis ett parkeringsprogram 
för Kiruna centralort.

Planen för snöskoter inom Kiruna cen-
tralort handlar om att tillgodose skoter-
trafikanters behov utan att negativa kon-
sekvenser för övriga trafikslag uppstår.

Ambitionen är att utveckla en centrum-
nära ringled runt centralorten och hitta 
lämpliga lokaliseringar av skotertermina-
ler. 
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1. Bakgrund

1.1 En stad i omvandling
Kiruna är en stad i omvandling. Till 
följd av markdeformationer, orsakade av 
LKAB:s gruvbrytning, avvecklas sam-
hället successivt. Förutom den direkta 
påverkan på bebyggelsen i Kiruna som 
markdeformationerna har, kommer även 
infrastrukturen i form av vägar och järn-
vägar att påverkas i allt större grad (se 
karta 1.1). 

I dagsläget har redan anpassning till 
markdeformationerna gjorts i form av 
omdragning av järnvägen och byggna-
tion av ny infart till LKAB. Vidare pågår 
arbetet med nya Nikkaluoktavägen - väg 
870, samtidigt som arbetsplanen för nya 
E10 är under fastställelse.

1.2 Det nya Kiruna
I takt med markdeformationerna kom-
mer det gamla centrumet att avvecklas. 
Parallellt med denna avveckling kommer 
det nya Kiruna byggas upp i öster. 

Utvecklingsplanen för Kirunas nya stads-
kärna antogs av kommunfullmäktige den 
22 april 2014, med ambitionerna om att 
ha en färdig stadskärna inom 5 år.

I skrivande stund har redan mark-
arbetet för det nya bostadsområdet 
Skjutbaneområdet etapp 1 inletts, samti-
digt som det första spadtaget har tagits 
för det nya stadshuset.

1.3 Utmaningar
En av människans mest fundamentala 
behov i dagens samhälle är att kunna för-
flytta sig. Det kan röra sig om arbetsrela-
terade resor som att ta sig mellan sin bo-
stad och arbetsplats, eller fritidsrelaterade 
resor i form av hushållsinköp, rekreation, 
etc.

I dessa fall utgör transportsystemet en 
grundläggande förutsättning för att till-
mötesgå resbehoven i samhället.

Situationen i Kiruna är speciell då trans-
portsystemet kommer att förändras över 

tid i takt med markdeformationerna vil-
ket även innebär att resmöjligheterna för 
stadens invånare kommer att påverkas på 
olika tidshorisont.

1.4 Varför en trafikplan?
Syftet med trafikplanen är att säkerställa 
goda kommunikationer i Kiruna central-
ort fram tills dess att den nya stadskärnan 
står klar, liksom att  säkertställa ett väl 
fungerande transportsystem i det framti-
da Kiruna, med fokus på att bibehålla en 
sammanhållen stadsstruktur där det nya 
möter det gamla. 

Vidare skall trafikplanen, utifrån fyr-
stegsprincipen (Tänk om, Optimera, 
Bygg om, Bygg nytt ) ta fram konkreta 
åtgärder som i senare skede inarbetas i 
kommunens verksamhetsplaner i syfte 
att infria uppställda mål ur den tidigare 
antagna trafikstrategin.



9Traf ikplan  Kiruna centra lor t Traf ikplan  Kiruna centra lor t

Leväjärvi

Luossajärvi

Ala-Lompolo

Duollojávri
Tuollujärvi

Yli-Lompolo

Bogdanofftjärnen

Deformationsprognoser

år 2018

år 2023

år 2028

år 2030-35

Nya E10

Nya väg 870

Luossavaara

Nedre Norrmalm

Centrum

Högalid

Östermalm

Bolaget

Triangeln

Lombolo
backe

Lombolo
strand

Sandstensberget

Solvinden

Glaciären

Tuolluvaara

GIRON

Lokstallsområdet

Karhuniemi

Övre Norrmalm
Varggropen

Luossavaara

Piekkustieva
Nikkaluokta

Jägarskole-
området

KIRUNA

KurravaaraNarvik

LKAB-Industriområde

E10

870

874

874

873

E10

E10

878

E10
Ny järnväg
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2. Utgångspunkter

2.1 Visioner och strategier 

Kiruna 2.0
I slutet av 2011 tog kommunledningen 
initiativ till visionsarbetet Kiruna 2.0 
(Kiruna kommun A, 2014). Syftet med 
projektet var att få en samlad bild över 
hur kommuninvånarna ville ha det i sitt 
framtida samhälle.

Arbetet omfattade nio temaområden som 
visionsarbetet skulle fokusera på:

• Näringslivsutveckling/besöksnäring

• Offentlig service/välfärd/trygghet

• Boende/bebyggelse/livsmiljö

• Kommunikationer

• Kommersiell service

• Utbildning/forskning

• Kultur/fritid/idrott

• Jämställdhet/mångfald

• Hållbarhet/teknisk infrastruktur

Resultatet av visionsarbetet har vävts in i 
kommunens efterkommande arbete med 
samhällsomvandlingen, exempelvis ut-
vecklingsplanen för nya centrumområdet 
och trafikstrategi Kiruna.

Utvecklingsplan för nya 
stadskärnan
Den 22:a april 2014 antog kommunfull-
mäktige utvecklingsplanen för Kirunas 
nya stadskärna, med ambitionen att den 
ska stå klar inom 5 år (Kiruna kommun, 
B, 2014). 

Den nya stadskärnan begränsas av 
Malmvägen, Kurravaaravägen och nya 
E10. Den består av torg, stadspark, bo-
stadskvarter och en handelsgata (se karta 
2.1).

Inom hela utvecklingsplanen ska det 
rymmas cirka 3000 bostäder, Kirunas 
nuvarande kommersiella centrum, fler-
talet av stadens hotell och ett stort antal 
arbetsplatser.  Stora och viktiga offentliga 

institutioner som sjukhuset, gymnasie-
skolan, biblioteket och polishuset, samt 
ett antal kulturbyggnader ska också ingå 
i nya centrum.

Stadskärnan kommer att ha en handels-
gata med butiker i bottenvåningarna 
på båda sidor om gatan. I våningarna 
ovanför finns arbetsplatser och bostäder. 
Längre österut längs gatan finns ett om-
råde planerat för stormarknad.

Planförslaget möter upp visionsarbetet 
Kiruna 2.0 och Kirunabornas önskemål 
om en funktionsblandad och tät stads-
kärna med tydlig stadskänsla innehållan-
des ett stortorg och en handelsgata. 

I trafikplanen kommer utvecklingspla-
nen att tas i beaktande för att samman-
länkningen av det nya och gamla Kiruna 
säkerställs på optimalt sätt.
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Karta 2.1.1: Utecklingplanen för Kirunas nya stadskärna
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Trafikstrategi Kiruna
Kiruna kommuns framtagna trafikstrate-
gi, ”Trafikstrategi Kiruna del 1” (Kiruna 
kommun C, 2014), antogs av kommun-
fullmäktige den 31:a mars 2014, och ut-
gör ett styrande dokument för kommu-
nens planering. Trafikplanen tar avstamp 
från trafikstrategin.

I trafikstrategin framgår att transport-
systemet i Kiruna ska erbjuda en att-
raktiv kollektivtrafik och att gång - och 
cykelvägnätet ska vara tryggt, säkert och 
tillgängligt. Personbilstrafik och tunga 
transporter ska fungera på ett säkert och 
energismart sätt.

2.2 Anknytande planering

Fördjupad översiktsplan Ki-
runa centralort 2014
I den fördjupade översiktplanen för 
Kiruna centralort, som antogs av kom-
munfullmäktige den 1:a september 2014, 
anger kommunen hur man vill främja en 
långsiktig god utveckling när det gäller 
bebyggelse och mark - och vattenanvänd-
ning. 

mot kvinnors respektive mäns transport-
behov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, 
miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 
som ett hållbart transportsystem måste ta 
hänsyn till. Transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska an-
passas till att ingen ska dödas eller ska-
das allvarligt. Det ska också bidra till det 
övergripande generationsmålet för miljö 
och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt 
bidra till ökad hälsa.

De nationella transportpolitiska målen 
har varit en utgångspunkt för framtagan-
det  av mål och delmål för Kiruna kom-
muns trafkstrategi.

Kommunala mål
I Kiruna kommuns trafikstrategi har 
övergripande mål och delmål tagits fram 
för stadens karaktär, resbehov, miljö-
påverkan, tillgänglighet, trafiksäkerhet 
samt trygghet (se figur 2.3).

Dessa mål är vägledande i arbetet med 
trafikplanen och baserar sig på de trans-
portpolitiska målen.

Av den fördjupade översiktsplanen fram-
går bland annat kommunens strategier 
för samhällsomvandlingen och principer 
för etablering av nya stadsområden, vil-
ket utgör grund för trafikplanen (Kiruna 
kommun D, 2014).

2.2 Mål

Nationella mål
Det övergripande målet för transportpo-
litiken är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.

Det övergripande transportpolitiska må-
let delas in i funktionsmålet och hän-
synsmålet.

Funktionsmålet handlar om att skapa 
tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglig-
het med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela lan-
det. Samtidigt ska transportsystemet vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara 
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Stadens karaktär
Övergripande mål:
 

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 cykeltra�kanter och 
kollektivtra�kresenärer ska få
större utrymme i staden.

Staden ska karaktäriseras som en 
vinterstad med ett attraktivt och
levande centrum, tillgängligt för
invånare, näringsliv och turister.

Resbehov
Övergripande mål:
 

Delmål:
 1. Antalet kollektivtra�kresor per
invånare ska öka.

2. Antalet gång- och cykeltra�kanter
ska öka.

3. Regional pendling till och från
Kiruna ska bli mer e�ektiv.

4. Kollektivtra�ken ska vara tillgäng-
lig för alla (geogra�skt och funktions-
mässigt).

5. Kollektivtra�ken och gång- och
cykelvägnätet ska vara utgångspunkter
vid planering av nya bostadsområden,
större arbetsplatser och andra verksam-
heter.

Tra�ksystemet ska vara attraktivt och
e�ektivt. De regionala och nationella
transporterna ska integreras i stadens
övriga transportsystem.

Miljöpåverkan
Övergripande mål:
 

1. Bilberoendet ska minska.

2. Utsläppen av föroreningar från
tra�ken ska minska.

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

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

5. Antalet bullerstörda hushåll på
grund av biltra�ken ska minska.

Utsläppen från fordonstra�ken ska vara 
små. Buller, vibrationer och andra
tra�krelaterade störningar ska påverka
få människor.

Delmål:
 

Tillgänglighet
Övergripande mål:
 

1. Kollektivtra�ken ska vara 
tillgänglig för alla, året runt.

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

3. Tra�knätet i Kiruna ska bli både
mer jämställt och mer jämlikt.

4. Medvetenhet om tillgänglighetsfrå-
gor ska öka.

5. Viktiga samhällsfunktioner ska
placeras nära varandra.

Kiruna ska vara en tillgänglig stad
för alla, oavsett förutsättning,
utgångsläge eller behov.

Delmål:
 

Trafiksäkerhet
Övergripande mål:
 

1. Antalet lindrigt skadade tra�kanter
ska minska.

2. Tra�ksäkerheten för gående och
cyklister ska öka.

3. Det ska vara säkert för barn och ung-
domar att färdas själv i Kiruna.

4. På vägar över 50 km/h ska gång-
och cykeltra�ken vara separerad.

5. På platser där gående och cyklister
korsar bilvägar ska utformningen av
övergångspassagen vara anpassad så
att bilarnas hastighet dämpas.

Ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i tra�ken i Kiruna.

Delmål:
 Trygghet

Övergripande mål:
 

1. Andelen Kirunabor som känner sig 
trygga ska öka.

2. Belysning och ljusgestaltning ska
användas vid utformningen av det
o�entliga rummet i Kiruna.

3. Trygghet och jämställdhet ska
genomsyra all planering.

Det ska vara tryggt att bo och leva
i Kiruna.

Delmål:
 

Figur 2.3: Övergripande mål samt delmål i Kiruna kommuns trafikstrategi
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2.3 Övriga utgångspunkter

Fyrstegsprincipen
För att åstadkomma ett funktionellt och 
hållbart transportsystem i Kiruna som 
möter uppställda mål i trafikstrategin 
tillämpas åtgärder ur samtliga steg i fyr-
stegsprincipen:

1. Tänk om

Omfattar planering, styrning, reglering, 
påverkan och information med bäring på 
såväl transportsystemet som samhället i 
övrigt för att minska transportefterfrågan 
eller föra över transporter till mindre ut-
rymmeskrävande, säkrare eller miljövän-
ligare färdmedel.

2. Optimera 

Omfattar insatser inom styrning, regle-
ring, påverkan och information riktade 
till transportsystemets olika komponen-
ter för att använda befintlig infrastruktur 
effektivare, säkrare och miljövänligare

3. Bygg om

Omfattar förbättringsåtgärder och om-
byggnader i befintlig infrastruktur, till 

exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bä-
righetsåtgärder.

4. Bygg nytt

Omfattar ny- och ombyggnadsåtgärder 
som ofta tar ny mark i anspråk, till exem-
pel nya väg- eller bansträckningar.

Prioritetsordning
För att uppnå den vision och inriktning 
som del 1 av trafikstrategin och visionen 
för Kiruna 2.0 anger, samt realiserande 
av utvecklingsplanen, krävs ett förändrat 
förhållningsätt till resor och transporter 
inom Kiruna centralort. Gång-, cykel- 
och kollektivtrafikens marknadsandel 
måste öka 

I första hand behöver fokus riktas på att 
skapa bättre förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik samt kollektivtrafik och 
övriga åtgärder som bidrar till minskat 
bilanvändande.

I detta sammanhang innebär minskat bil-
användande inte att möjligheten till resor 
med bil försämras, utan att medborgarna 
ska uppmuntras och ges förutsättningar 

till att välja alternativa färdsätt i större ut-
sträckning.

”Hela resan”-perspektiv
Kopplat till resonemanget om prioritets-
ordningen, utgör tillämpningen av ett 
”hela resan”-perspektiv en viktig utgångs-
punkt för trafikplanen. 

Synsättet innebär att kopplingar och 
samspelet mellan olika transportslag be-
aktas i syfte att skapa förutsättningar för 
ett hållbart transportsystem med hög till-
gänglighet.
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Motiv till ett transportsnålt 
samhälle 
Pek oil

Oljan blir dyrare och förbrukningen 
ökar. Vi har nått ”peakoil” det vill säga 
det stadium när maximala råoljeproduk-
tionen är nådd. Oljeproduktionen mins-
kar 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 infrastruk-
turen i våra städer måste ändras.

Miljö

Globala klimatförändringar tydlig-
gör 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, tra-
fikplanering och människors attityd ske.

Studier visar på tydliga samband mel-
lan stadens storlek och täthet och 

energianvändning för transporter, det vill 
säga ju större och tätare stad desto lägre 
energianvändning per personkilometer.

Detta har att göra med att en tät stad ger 
bättre förustättningar för att gå och cyk-
la eftersom det är närmare mellan mål-
punkterna. En tätare stad skapar även 
bättre underlag för effektiv kollektivtra-
fik, där tillgänglighet till kollektivtrafik 
ger förutsättningar för ett högre resande.

Hälsa

Det talas om en överviktsepidemi bland 
vuxna och barn i västvärlden. Detta inne-
bär inte endast hälsokonsekvenser utan 
även ekonomiska konsekvenser. Summan 
av sjukvårdskostnader och indirekta kost-
nader till följd av övervikt och fetma upp-
skattades 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 fy-
sisk planering kan gång- och cykeltrafi-
ken öka, vilket ökar människors hälsa.

Även buller från trafiken har uppmärk-
sammats som ett folkhälsoproblem. 
Genom att minska bilanvändandet kan 
bullernivåer reduceras - främst i centrala 
bostadsområden med mycket trafik. 

• 

• 
luftföroreningar och mindre bullere-
missioner

• Förbättrad närmiljö

• Ökad f ysisk aktivitet och förbättrad  
hälsa

• Förbättrade möjligheter för barn att  
själva ta sig till skolan och aktiviteter

• Förbättrad tillgänglighet

• Minskade reskostnader

• 

• Ökad social integration

• Ökad jämställdhet

• 

• Minskade kostnader för att bygga ut 
infrastruktur

Fördelar med ett 
transportsnålt samhälle



16 Traf ikplan  Kiruna centra lor t

3.1 Gång och cykel

Förutsättningar
Gång - och cykelvägnätet i Kiruna är för-
hållandevis väl utbyggt och sträcker sig 
från Tuolluvaara till Luossavaara (se karta 
3.1.1). 

Längs de större gatorna i centralor-
ten - exempelvis Adolf Hedinsvägen, 
Kyrkogatan, Gruvvägen, Hjalmar 
Lundbohmsvägen, Föreningsgatan och 
Gruvvägen, finns gångväg på båda sidor 
av vägen. Dessa är i många fall separerade 
med kantsten och i vissa fall helt separe-
rade från körbanan.

Inom centrumkärnan som avgrän-
sas av Hjalmar Lundbohmsvägen, 
Adolf Hedinsvägen och Gruvvägen, 
har gående hög tillgänglighet och goda 

förutsättningar att färdas trafiksäkert då 
näst intill samtliga gator inom detta om-
råde har gångtrottoar på bägge sidor av 
vägen och där vissa gator även är gågator.

Utanför centrum, exempelvis vid 
Lombolo är gång - och cykelvägnätet fri-
liggande i stor utsträckning, det vill säga 
helt separerad från körbanan.

Inga uppgifter finns om antalet gående 
eller cyklister längs gång - och cykelväg-
nätet. Dock bedöms den största trafiken 
av oskyddade trafikanter vara inom cen-
trumkärnan samt stråk inom 1 km från 
centrum.

Vidare är stråk i nära anslutning till mål-
punkter som skolor - och förskolor inom 
Kiruna centralort samt handelsområdet 
vid Österleden vältrafikerade av oskyd-
dade trafikanter.

Det friliggande gång- och cykelvägnätet 
är också relativt vältrafikerat i och med 

att det används i stor utsträckning för 
motion bland Kirunaborna.

Problem, brister och behov
Trots att gång- och cykelvägnätet inom 
Kiruna centralort är relativt välutbyggt 
görs de flesta resor som är kortare än 4 
km med bil som färdmedel.

Detta förklaras delvis av att klimatet och 
de topografiska förhållanden i Kiruna 
försvårar möjligheten till att gå eller cyk-
la, främst under vintertid då det är kallt 
och mycket snö.

En annan faktor som påverkar resandet 
med gång och cykel är information. Ett 
tydligt vägvisningssystem för gång- och 
cykelvägnätet saknas - något som ej skul-
le accepteras i ett bilvägnät.

Effekten av detta är att gång - och cykel-
vägnätet exkluderas mentalt från trans-
portsystemet och osynliggörs i männis-
kors medvetna. Med andra ord ses gång 
- och cykelvägnätet som otillgängligt.

3. Transportsystemet i Kiruna centralort
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Karta 3.1.1: Gång- och cykelvägnätet i Kiruna centralort samt ett urval målpunkter där trafiken av antalet gående och cyklister är relativt hög.
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Ur trygghetsaspekt är belysningen längs 
gång- och cykelvägnätet relativt dålig, 
framförallt vid viadukter och mörka mil-
jöer där bebyggelse inom nära avstånd 
saknas. Detta medför att invånare av-
skräcks från att cykla eller gå under vissa 
tidpunkter på dygnet på vissa platser.

Ser man separat på gång och cykel, är 
förutsättningarna för att färdas med cy-
kel bättre längs det friliggande gång - och 
cykelvägnätet vid utkanterna av centrum. 
Inom centrumkärnan finns endast ut-
rymme för gångtrafikanter på trottoaren, 
förutom längs Hjalmar Lundbohmsvägen 
där trottoaren är uppdelad för både gång 
och cykel. Vidare återfinns endast ett få-
tal cykelparkeringar i centrumkärnan.

Gångtrottoarerna utanför centrumkär-
nan är relativt smala vilket under vin-
tertid har negativa effekter på framkom-
lighet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter då de oftast tvingas ut på kör-
banan.

Östermalm, Nedre - och Övre Norrmalm, 
Sandstensberget, Luossavaara, 
Lokstallsområdet och Karhuniemi är 

exempel på områden där tillgången till 
ett sammanhängande gång - och cykel-
vägnät saknas.

För dem som bor i Karhuniemi,  
Lokstallsområdet eller på Sandstensberget 
finns stigar och grusvägar att bruka för 
att ta sig till målpunkter till fots och cy-
kel. Dessa vägar har dock inte samma 
komfort som en belagd och belyst gång 
- och cykelväg och kan endast brukas un-
der barmarksperioden.

I framtiden kommer resmönstret för gång 
och cykel förändras då nya centrum eta-
bleras vilket påkallar ett behov av att se 
över lämpliga stråk för att knyta ihop sta-
den. En stor utmaning utifrån ett drift- 
och underhållsperspektiv är att skapa och 
bibehålla god tillgänglighet i gång - och 
cykelvägnätet året runt.

Foto: Ulrika Hannu
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3.2 Kollektivtrafik

Förutsättningar
Som folkbokförd i Kiruna kommun har 
man möjlighet sedan hösten 2011 att resa 
avgiftsfritt med den kollektiva busstra-
fiken inom Kiruna kommuns gränser. 
Detta har har gett en stor ökning av re-
sande med buss både lokalt i tätorten och 
till byarna med länstrafikens linjebussar. 
Sedan avgiftsfri kollektivtrafik infördes 
i Kiruna kommun, har antalet resenärer 
tredubblats från ca 120 000 resor per år  
till 387 000 resor.

Lokaltrafiken i Kiruna består av två 
stomlinjer, gul och röd, samt en kortare, 
blå linje och trafikeras under vardagar. 
Helger trafikeras med grön linje (se karta 
3.2.1).

Trafikeringen presenteras i en vintertidta-
bell och en sommartidtabell.

Linjenätets busshållplatser täcker näst in-
till hela Kiruna tätort med utgångspunkt 
från ett gångavstånd på 300 meter till 
närmaste busshållplats (se karta 3.2.1).

Gul linje går mellan Lombolo och 
Porfyren och röd linje mellan Tuolluvaara 
och Centrum. Blå linje trafikerar mellan 
Lombolo Backe och LKAB och är anpas-
sad efter skiftgången på LKAB.

I vintertidtabellen trafikerar stomlinjerna 
med högtrafik (30 minuters turtäthet) 
morgon och eftermiddag och däremellan 
är det lågtrafik (60 minuters turtäthet).

Grön linje, trafikerar mellan Tuolluvaara 
- Porfyren under lördagar och har en tur-
täthet på 1 timme och 15 minuter.

Sommartidtabellen trafikeras med låg-
trafiksintervall (60 minuters turtäthet) 
med två stomlinjer varav den ena angör 
LKAB. Ingen helgtrafik förekommer un-
der sommaren.

Länstrafiken trafikerar landsbygden 
utanför Kiruna centralort samt till an-
dra kommuner i länet. Resor med 
Länstrafiken till byarna inom kommu-
nen är framförallt förlagt till vardagar 
och är till stor del anpassade till kontors-
tider och när skolorna börjar och slutar.

Det finns även något som kallas behovs-
styrda servicelinjer som gör det möjligt 
för vissa mindre orter att nyttja kollek-
tivtrafiken. Dessa turer är tidtabellstyrda 
och normalt kan plats bokas två dagar per 
vecka. Turerna är anpassade så att den re-
sande kan ansluta till befintliga busslinjer 
vid lämplig knutpunkt.

Länstrafikens linjer gör det även möjligt 
att resa kollektivt till andra kommuner 
alla dagar i veckan. Restiden skiftar be-
roende på målpunkt och turtyp. En resa 
från Kiruna till Luleå tar mellan 4-5,5 
timmar Gällivare 1,5 - 2 timmar, Pajala 
ca 3 timmar.

Tillgång till goda tågförbindelser är 
en mycket viktigt fråga för Kiruna. 
Persontågtrafiken har betydelse bland 
annat för pendlingsmöjligheter och 
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Karta 3.2.1: Nuvarande linjenät för lokaltrafiken i Kiruna centralort.
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möjligheterna att skapa en gemensam 
arbetsmarknad med Gällivare samt un-
derlätta resandet till kusten. Vidare fyl-
ler tågtrafiken en viktig funktion för nä-
ringslivet, inklusive besöksnäringen.

Från Kiruna till Luleå och Narvik går det 
5 tågavgångar per dag. Restiden till Luleå 
är 3,5 - 4 timmar, Gällivare 1 - 2 timmar,  
Narvik 3,5- 4 timmar.

På grund av den utvidgade gruvbryt-
ningen har den tidigare järnvägsstatio-
nen lagts ner och ersatts av en tillfällig 
järvägsstation i den norra delen av staden.

En avgiftsfri skyttelbuss ser till att rese-
närerna tar sig mellan centrum och den 
tillfälliga järnvägsstationen.

Problem, brister och behov
Då fler nya resenärer har tillkommit och 
fler vill pendla till sina arbetsplatser har 
efterfrågan på fler turer, längre höginter-
vall och senare kvällsturer ökat. Det ef-
terfrågas även fler turer på lördagar och 
att trafikering även sker på söndagar. 
Utöver detta har även nattbussar efterfrå-
gats under fredagar och lördagar.

Önskemål om nya angöringspunkter som 
Lokstallet och Ridstallet/Lombia ishall 
är också ofta förekommande.

Vidare är tillgängligheten till många 
busshållplatser bristande. Exempelvis  
saknas gång - och cykelförbindelser, vä-
derskydd på vissa busshållplatser, cykel-
parkeringar samtidigt som informationen 
kan bli tydligare.

I ett längre tidsperspektiv kommer stads-
omvandlingen att påverka linjenätet. 
Behovet av mer trafikering kommer att 

finnas under en övergångperiod då den 
nya stadskärnan, med stadshus och en del 
handel, finns i öster samtidigt som mål-
punkter finns kvar i gamla centrum.

Efter att den avgiftsfria kollektivtrafiken 
infördes har efterfrågan om mer kollek-
tivtrafik på landsbygden ökat. Det finns 
många människor som bor i de mindre 
byarna i kommunen som inte kan ta sig 
till närmaste hållplats där Länstrafiken 
angör utan att köra bil.

Foto: Ulrika Hannu
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Detta medför framför allt att många äld-
re personer har svårt att nyttja kollektiv-
trafiken då de av olika anledningar inte 
kör bil.

Avsaknaden av dubbelspår på malmba-
nan medför konsekvenser för persontra-
fiken vid störningar samtidigt som det är 
svårt att uppnå en tätare trafikering av 
persontrafik. 

Störningar i form av förseningar gör att 
resenärerna inte litar på färdsättet och i 
större utsträckning väljer att använda sig 
av andra färdsätt som till exempel bil.

I samband med samhällomvandlingen 
kommer tyngdpunkten för Kiruna att 
förskjutas mot det nya centrumet. Detta 
innebär att den provisoriska järnvägssta-
tionen kommer ligga i utkanterna av sta-
den, ca 5 km från torget. 

Därav finns behov av en centralt place-
rad järnvägsstation som ökar möjligheten 
till bekvämt och miljövänligt resande och 
gynnar besöknäringen i Kiruna.

För närvarande utreder Trafikverket olika 
alternativ av var den nya järnvägen och 
järnvägsstationen kan placeras.

Kiruna kommun förespråkar att järn-
vägsstationen skall placeras centralt i nya 
centrum för att ersätta samma funktion 
som den gamla järnvägsstationen hade 
(centrumnära). Det ligger också i linje 
med utvecklingsplanen samt framtagna 
mål i trafikstrategin.

Foto: Kjell Törmä
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3.3 Bil

Förutsättningar
Huvudnätet för biltrafiken i 
Kiruna utgörs av Tuolluvaaravägen, 
Lombololeden, Malmvägen, Österleden, 
Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf 
Hedinsvägen, Silfwerbrandsgatan samt 
Nordkalottvägen (se karta 3.3.1). 

Dessa vägar karaktäriseras av god fram-
komlighet och tillgänglighet och an-
vänds flitigt av Kirunaborna för att ta sig 
till olika målpunkter inom tätorten (se 
karta 3.3.1)

Huvudnätet i Kiruna kompletteras av ett 
lokalnät som utgörs av övriga gator och 
vägar vilket erbjuder bilisten ett sam-
manbindande bilvägnät med möjlighet 

att välja alternativa färdvägar (se karta 
3.3.1.).

I Kiruna kommuns trafiknätsanalys från 
2012 (Kiruna kommun, 2012) fram-
går att Adolf Hedinsvägen, Malmvägen, 
Lombololeden,Si lfwerbrandsgatan, 
Österleden och vägen mot LKAB är de 
mest trafikerade vägarna inom tätorten 
(se karta 3.3.1).

De statliga vägarna inom kommunen ut-
görs av E10, väg 873, väg 874, väg 870 
samt väg 878. Delar av det statliga väg-
nätet ingår i huvudnätet.

Hastighetsbegränsningen i Kiruna cen-
tralort är mellan 50- 70 km/h längs vä-
garna i huvudnätet, med undantag från 
vissa ställen där 30 km/h råder tidsbe-
gränsat. På gatorna och vägarna i lokal-
nätet råder 40 km/h inom stora delar av 
tätorten (se karta 3.3.1).

Bilen har historiskt sett haft en stark 
ställning bland Kirunaborna avseende 
val av färdsätt, och har det än idag på be-
kostnad av gång - och cykeltrafiken samt 

kollektivtrafikens marknadsandelar av 
antalet genomförda resor.

Detta avspeglas bland annat i att billtät-
heten i Kiruna  ligger realtivt högt, 580 
bilar per 1000 invånare, i jämförelse mot 
rikssnittet på 467 bilar per 1000 invånare.

Kiruna kommuns parkeringsnorm från 
2007 är anpassad utifrån det höga bilin-
nehavet och anger relativt höga parke-
ringstal vid exploatering. I kommunen 
råder inga parkeringsavgifter. Vid parke-
ring används i stället P-skiva.

Problem, brister och behov
Bilvägnätet kommer att förändras över 
tid i takt med markdeformationerna vil-
ket innebär att resmöjligheterna med bil 
kommer att påverkas.

Mellan åren 2018 - 2023 kommer E10 
(Nordkalottvägen och Lombololeden) 
och väg 870 Nikkaluoktavägen att påver-
kas. Nikkaluoktavägen förlorar helt sin 
koppling mot Kiruna samtidigt som de-
lar av E10 mellan Stationsvägen och cir-
kulationsplatsen vid Silfwerbrandsgatan/
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Karta 3.3.1: Målpunkter och huvudvägnät i Kiruna centralort i relation till nya centrum och nysträckningarna för E10 och väg 870.



25Traf ikplan  Kiruna centra lor t Traf ikplan  Kiruna centra lor t

Leväjärvi

Luossajärvi

Ala-Lompolo

Duollojávri
Tuollujärvi

Yli-Lompolo

Bogdanofftjärnen

Hastighetsbegränsning

30 km/h

40 km/h

50 km/h

> 60km/h _

Luossavaara

Nedre Norrmalm

Centrum

Högalid

Östermalm

Bolaget

Triangeln

Lombolo
backe

Lombolo
strand

Sandstensberget

Solvinden

Glaciären

Tuolluvaara

GIRON

Lokstallsområdet

Karhunniemi

Övre Norrmalm
Varggropen

Luossavaara

Piekkustieva
Nikkaluokta

Jägarskole-
området

KIRUNA

KurravaaraNarvik

LKAB-Industriområde

E10

870

874

874

873

E10

E10

878

E10

Karta 3.3.2: Hastighetsbegränsningar i bilvägnätet i Kiruna centralort
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E10/väg 870, kommer vara ofarbar (se 
karta 3.3.1). 

År 2023 försvinner delar av Hjalmar 
Lundbohmsvägen och fram till år 2035 
påverkas även delar av Adolf Hedinsvägen.

Sammantaget står det klart att Kiruna 
centralortentralort kommer att vara utan 
ett sammanlänkat huvudvägnät vid år 
2035 om inga åtgärder vidtas.

Konsekvenserna av detta är att trafiken 
mest troligt kommer att söka sig in i 
det återstående lokalnätet som utgörs av 
mindre gator som ej är lämpade för höga 
trafikflöden vilket har negativa effekter 
på tillängligheten och trafiksäkerheten 
- både för oskyddade trafikanter liksom 
motorburna trafikanter.

Vidare kommer verksamheter såsom ex-
empelvis räddningstjänsten, ridskolan, 
och värmeverket att påverkas i det avse-
endet att anslutningar med motordrivna-
fordon till området helt kommer att sak-
nas inom snar framtid.

Nya Nikkaluoktavägen samt E10 beräk-
nas vara färdigställda år 2015 respektive 

2016. Utformningen av E10 är av yttersta 
vikt ur kommunens synpunkt eftersom 
vägen kommer vara en integrerad del av 
transportsystemet i det nya Kiruna. 

I takt med att en helt ny stad växer upp 
och en gammal  försvinner kommer 
trafiken att behöva söka sig andra vä-
gar. Med tidshorisonten 2030 finns det 
tre stora trafikströmmar mot nya centr-
um; från Luossavaara, Lombolo och 

Toulluvaara. LKAB som Kirunas största 
arbetsplats har idag sitt stora flöde nor-
rifrån, cirka 6500 fordon/dygn. När ga-
tor som Lombololeden eller Hjalmar 
Lundbohmsvägen i centrum måste stäng-
as kommer trafik till LKAB att hänvisas 
till E10. Detta betyder att E10 kommer 
att få samma roll för trafikens matning 
till det lokala gatunätet som vägen har 
idag.

Figur 3.3.1: En jämförelse mellan de olika alternativen för E10.Trafikverkets alternativ ovan.

Cirkeldiagrammen visar på hur stor del av utvecklingsplanen som inte berörs (Tyréns, 2014).
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Figur 3.3.1: En jämförelse mellan de olika alternativen för E10.Trafikverkets alternativ ovan.

Cirkeldiagrammen visar på hur stor del av utvecklingsplanen som inte berörs (Tyréns, 2014).

Vid sidan av Trafikverkets arbetsplan 
har kommunen och LKAB gjort en egen 
utredning för nya E10. Den har haft ut-
vecklingsplanens förslag på stadsstruktur 
och målet att skapa en modern stad med 
hög tillgänglighet för gående som sin vik-
tigaste utgångspunkt.

Skillnaden mot Trafikverkets arbetsplan 
är att E10 har flyttas mycket längre från 
centrum för att inte slå sönder kvarters-
strukturen. Samtidigt har vägens profil 
anpassats till staden vilket har gjort att 
den har en lägre profil än Trafikverket 
där vägen ligger på en  vägbank som 
ger mycket sämre förutsättningar för att 
kunna skapa naturliga passager av E10.

Barriäreffekterna av vägen samt påverkan 
på utvecklingsplanens bebyggelse blir 
större med Trafikverkets alternativ vilket 
illustreras i figur 3.3.1.

Om inte kommunens intressen i frågan 
beaktas finns risk för att utvecklingspla-
nen för nya centrum ej kan förverkligas 
i full utsträckning med negativa effekter 
på stadsbild som följd.

Av samma vikt som frågan om E10, är 
också hur utvecklingsplanen trafikmäs-
sigt på bästa sätt ska länkas samman med 
befintligt bilvägnät utan att negativa kon-
sekvenser uppstår efterhand.

Det höga bilinnehavet i Kiruna har ef-
fekter på samhället. I dagsläget råder 
det brist på bilparkeringsplatser i vissa 
bostadsområden inom Kiruna centralor-
tentralort vilket medför att bilar ofta fel-
parkeras. 

Detta fenomen har negativ effekt på till-
gänglighet och trafiksäkerhet i trafiken 

samtidigt som det försvårar kommunens 
drift - och underhållsverksamhet.

Därav finns behov av att kommunen i 
dialog med fastighetsägare, villaförening-
ar samt bostadsrättsföreningar kommer 
fram till bättre lösningar i parkeringsfrå-
gan.

Inom ramen för detta arbete finns det 
behov av att se över gällande policys och 
parkeringstal i syfte att på ett övervägt 
sätt tillgodose behovet av bilparkerings-
platser i det framtida Kiruna.

Foto: Maria Lindgren
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3.4 Snöskoter

Förutsättningar
Kiruna är en vinterstad med stark fri-
luftsprofil. Det finns i Kiruna centralort  
omkring 9000 registrerade snöskotrar, i 
kommunen ca 11 000, alltså mer än 1 per 
hushåll. 

Utvecklingen nationellt har gått fort. På 
mitten av 70-talet fanns det omkring 10 
000 snöskotrar i Sverige, idag är det 360 
000, varav är 130 000 avställda . 

Det rörliga friluftslivet, dit Kirunabon 
räknar såväl längd - och turåkning som 
möjligheten att färdas med snöskoter, är 
ett livsstilsval för många. Kirunabornas 
fritid är starkt kopplat till det rörliga fri-
luftslivet. 

Belysta skidspår och skoterleder in till 
det nya centrum är viktiga beståndsdelar 
i besöknäringens utveckling av konkur-
renskraftiga produkter i en vinterdestina-
tion. Närhet till hotellanläggning, aktivi-
tet och service är fundamentalt.

Kiruna kommun har i stadsomvandlings-
processen unika möjligheter att genom-
föra flera viktiga åtgärder för utveckling 
av en infrastruktur kopplat till det rör-
liga friluftslivet som gagnar den enkilda 
Kirunabon men även utvecklingen av be-
söksnäringen.

Det är förbjudet att inom detaljplanelagt 
område framföra terrängfordon om detta 
inte medges i detaljplan. Snöskoter räk-
nas som terrängfordon.

Aktuell trafikplan ämnar att öppna upp 
för beslut som gör det tydligt att det i så-
väl detaljplan, som översiktsplanen och 
utvecklingsplanen för Kiruna skall plane-
ras för belysta skid - och skoterleder in i 
nya som äldre bostadsområden (motions-
spår, gc väg sommartid), samt att det i 
strategiskt utvalda områden skall vara 

Foto: Kjell Törmä
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tillåtet att färdas med skoter på allmänna 
vägar i delar av bostadsområdena under 
vintersäsong.

I karta 3.4 framgår befintliga skoterleder  
av kännedom inom Kiruna centralort. 
Skoterledsnätet är uppdelat i kommunala 
skoterleder som driftas av kommunen, 
samt informella skoterleder som visar de 
mest frekvent användna färdvägarna för 
skotertrafik som inte är skyltade.

Problem, brister och behov
Skoterlederna inom Kiruna centralort är 
ej tillräckligt utvecklade och samman-
hängande. Terminaler för att lämna bil 
med släp för avlastning av skoter samt 
skotergarage är få inom tätorten. 

Detta hindrar emellertid inte skotertra-
fikanter från att köra, vilket har lett till 
att informella skoterleder inom detaljpla-
nelagt område tillkommit samtidigt som 
körning efter gator samt gång- och cykel-
vägar olovligen förekommer. 

Problemet med detta är att dessa 
färdvägar i vissa fall inte uppfyller 

trafiksäkerhetsmässiga krav för skotertra-
fikanter och övriga trafikanter.

Exempelvis saknar några av dessa färvä-
gar regelrätt skyltning med stopplikt över 
allmänna vägar, vilket utgör en fara för 
skotertrafikanterna själva liksom för bilis-
ter och oskyddade trafikanter.

Andra konsekvenser som till stor del be-
ror på avsaknaden av sammanhängande 
skoterleder och skoterfaciliteter, är att 
det uppstår konfliktsituationer mellan 
skotertrafikanter och det övriga rörliga 
friluftslivet. Bland annat körs skidspår i 
viss utsträckning sönder, framförallt där 
inofficiella leder återfinns.

Vidare upplevs ledunderhållet bristfälligt 
av allmänheten. Både driftsform och fi-
nansieringsvägar bör ses över.

Sammantaget bör skotertrafikens behov 
tillgodoses genom att skapa ett tillgäng-
ligt och trafiksäkert skoterledsnät som 
inte medför negativa konsekvenser för 
övriga trafikanter - inom liksom utanför 
detaljplanelagt område. 

Foto: Anders Burman
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Karta 3.3.1: Kommunala och inofficiella skoterleder i Kiruna centralort. Källa: Skoterleder.org, Open Street Map
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4. Plan för transportsystemet i Kiruna centralort

4.1 Plan för gång - och cy-
keltrafik

Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen för gång 
och cykel inom Kiruna centralort hand-
lar om att skapa förutsättningar för att få 
Kirunaborna att nyttja gång och cykel 
som färdmedel före bilen.

För att åstadkomma detta är utgångs-
punkten att tänka bil. Det vill säga, gång 
- och cykelvägnätet skall vara samman-
hängande, trafiksäkert och tryggt. Vidare 
ska det vara så rakt som möjligt så att re-
senären kan skall ta sig mellan målpunk-
ter inom tätorten på ett enkelt sätt. Det 
ska med andra ord vara självklart att välja 
bort bilen om det inte finns ett självklart 
behov av att använda den.

Plan för gång och cykel

Det framtida gång- och cykelvägnätet bi-
behåller i mångt och mycket sin karaktär. 
Nya stråk kommer att anläggas samtidigt 
som befintlig infrastruktur förbättras i 
syfte att skapa bättre förutsättningar för 
gång och cykel.

Samma princip som för bil kommer vara 
gällande för gång och cykel, nämligen 
att gång- och cykelvägnätet funktionellt 
ska delas in i ett huvudnät samt lokal-
nät. Detta bestäms av var de största tra-
fikströmmarna av oskyddade trafikanter 
sker, samt var de kan tänkas ske i framti-
den på ett optimalt sätt med hänsyn till 
målpunkter.

Huvudnätet för gång och cykel kom-
mer karaktäriseras av hög framkomlig-
het och trafiksäkerhet samtidigt som det 
kommer vara tryggt och ha god belys-
ning. Huvudnätet kommer också vara 

väl skyltat med vägvisning och ha en hög 
standrad vad gäller drift - och underhåll. 

Lokalnätet skall förse huvudnätet med 
kopplingar mot bostadsområden och vik-
tiga målpunkter och ska i övrigt uppfylla 
samma standard som huvudnätet, med 
skillnaden att det inte är lika rakt och 
framkomligt.

Vägvisningsystem för gång och cykel, 
precis som för bil, skall finnas i syfte att 
tillgängliggöra gång - och cykelvägnätet 
på ett tydligare sätt och styra människor 
till att använda huvudnätet i så stor ut-
sträckning som möjligt. 

I och med att många bilvägar i Kiruna är 
överdimensionerade i förhållande till dess 
funktion, kan körbanan nyttjas för cykel-
trafik på vissa ställen genom att anlägga 
cykelfält. Effekten av detta är hastighe-
terna på dessa vägar sänks till följd av av-
smalnade körfält, samtidigt som cyklister 
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får större framkomlighet och tillgänglig-
het.

I karta 4.1.1. framgår huvuddragen för 
det framtida gång -och cykelvägnätet.

Befintlig infrastruktur nyttjas i så stor 
utsträckning som möjligt. Dock kommer 
det krävas nya sträckningar för att skapa 
ett gång- och cykelvägnät med god till-
gänglighet och framkomlighet.

Tanken är att huvudstråken (i blått) från 
nya centrum i västöstlig riktning ska ut-
formas så raka som möjligt och knyta an 
mot befintligt nät samtidigt som de också 
kan fånga upp resenärer i de nybyggda 
områdena vid Jägarskolan och säkert-
ställa koppling mot Tuolluvaara. Vidare 
kommer ett stråk anläggas för att knyta 
samman handelsområdet vid Österleden 
med nya centrum.

Vid Luossavaara är ambitionen att nya an-
slutningar (i blått) mot Lokstallsområdet 
och Karhuniemi att byggas som länkar 
samman områdena med den planerade 
bebyggelsen väster om Luossavaara. 

Tillika är planen att anlägga stråk (i blått) 
i nordsydlig riktning mellan nya centrum 
och Glaciären och Solvinden.

Kommunens ambition är även att en 
gång - och cykelväg ska anläggas mellan 
Laxforsen och Tuolluvaara.

Samtliga dessa stråk tillskapas i syfte att 
förbättra förutsättningarna för att använ-
da cykeln som färdmedel vid arbets - och 
fritidsrelaterade resor och kan ses som 
”Cykelmotorvägar”, som erbjuder cyklis-
ten snabb och framkomlig väg.

Ytterligare kopplingar (i gult) som ämnas 
att byggas för att knyta samman gång 
-och cykelvägnätet är vid Solvinden, 
Glaciären, Österledens handelsområde,  
Jägarskoleområdet, samt mellan flygplat-
sen och nya industriområdet öster om 
nya centrum.

Lokalnätets utformning i nya centr-
um, som avser länka samman huvud-
nätet, bestäms under projekteringssta-
diet av gatorna. Ambitionen, i enlighet 
med utvecklingsplanen, är att skapa en 

promenadvänlig stad med hög tillgäng-
lighet för oskyddade trafikanter. 

Cykelparkeringar skall anläggas vid stra-
tegiska lägen i syfte att stimulera cykel-
resandet. Exempelvis vid det nya torget 
och resecentrumet samt vid större arbets-
platser och i närheten av busshållplatser. 
Synen på cykelparkeringarnas placering 
är att dessa ska ligga närmare målpunk-
ternas entréer än bilparkeringar.

Kommande åtgärder
I syfte att realisera planen för gång och 
cykel kommer följande åtgärder att krä-
vas:

• Inventering och bristanalys av befint-
ligt gång - och cykelvägnät

• Utreda potentiella vägar med cykelfält

• Utreda möjliga platser för cykelparke-
ringar

• Framtagande av vägvisningssystem 
för gång - och cykelvägnätet

• Informationskampanj kring hållbart 
resande

• Utbyggnad av gång - och cykelvägnätet
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4.2 Plan för kollektivtrafik

Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen för kol-
lektivtrafiken inom Kiruna centralort 
handlar primärt om att nå ett ökat resan-
de med lokaltrafiken. 

För att åstadkomma detta krävs att lo-
kaltrafiken görs mer tillgänglig för 
Kirunaborna i form av förbättrad infor-
mation, utökad turtäthet och kopplingar 
till gång - och cykelvägnätet.

Funktionsmässigt skall linjenätet för buss 
vara så tillgängligt som möjligt med ett 
avvägt antal busshållplatser. Detta för att 
reducera restider med buss och samtidigt 
täcka in resbehoven inom staden. 

Plan för kollektivtrafik
Lokaltrafiken i Kiruna ska anpassas till 
den efterfrågan som finns och hur nä-
ringslivet utvecklas för att kunna konku-
rera med personbilen. Det är viktigt att 
lokaltrafiken ses som ett bra alternativ till 
personbilen för dem som pendlar till sitt 
arbete, sin skola eller fritidsaktiviteter. 

Stadsomvandlingen kommer inom ett få-
tal år påverka lokaltrafiknätet. Vissa delar 
kommer att försvinna då vägar och mål-
punkter hamnar inom rasriskområdet. 
Andra delar tillkommer då ny bebyggelse 
växer fram.

Under en övergångsperiod kommer lo-
kaltrafiken att behöva utökas i omfatt-
ning för att säkerställa att inte kollektiv-
trafikresandet påverkas negativt av att 
centrumkärnan flyttas.

I takt med att gamla delar av Kiruna av-
vecklas kommer de olika linjerna att om-
formas för att så småningom landa i en 
grundtrafikeringsmängd.

Den planerade grundtrafikeringsmäng-
den för perioden 2015 – 2020 är 355 000 

volymkilometer. Under övergångsperio-
den då den nya stadskärnan utformas kan 
trafiken behöva utökas med upp till 160 
000 volymkilometer, detta motsvarar en 
stomlinje, beroende på vilket behov som 
finns.

Turtätheten inom lokaltrafiken kommer 
att öka under kommande avtalsperiod. 
Detta innebär att trafiken kommer att gå 
längre perioder med halvtimmesintervall 
under hösten och vintern. Senare turer på 
vardagskvällar och mer trafik under hel-
gerna behöver också införas. 

Under kommande 10-års period är mål-
sättningen att alla som vill resa med lo-
kaltrafiken skall ha högst 400 meter till 
närmaste hållplats inom tätorten Kiruna. 
Dessa hållplatser skall vara väl under-
hållna och snöröjning och halkbekämp-
ning skall ske på ett prioriterat sätt.  
Väderskydd skall finnas på hållplatser där 
resenärerna väntar på bussen.

Busshållplatser som är lokaliserade 
i anslutning till huvudvägnätet för 
gång och cykel skall ha väderskyddade 
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cykelparkeringar i nära anslutning i syfte 
att skapa synergieffekter för hållbart re-
sande. 

Inventering av busshållplatser skall ge-
nomföras på befintligt linjenät under 
2015 och 2016. Inventeringen skall be-
skriva var det finns väderskydd, var det 
finns behov av väderskydd och var behov 
av reparation och underhåll finns. 

Likaså skall inventeringen beskriva till-
gängligheten till busshållplatser och ge 
förslag på var gång - och cykelvägar skall 
byggas ut, samt var cykelparkeringar kan 
tillskapas. Inventeringen skall sedan ut-
mynna i en upprustnings och investe-
ringsplan.

De gator som trafikeras av lokaltrafiken 
skall i snöröjnings- och halkbekämp-
ningsplanen vara prioriterade gator.  
Detta är viktigt för att säkerställa att de 
fastställda tidtabellerna kan hållas och i 
förlängningen skapa en trygg, säker och 
tillförlitlig lokaltrafik i Kiruna.

Som framgår i karta 4.2.1 kommer stora 
delar av nya centrum samt tillkommande 

bostadsområden vid Jägarskoleområdet 
och Luossavaara sakna kollektivtrafiks-
täckning i framtiden med gällande linje-
dragningar. 

Planen är att dra om befintliga linjer för 
att täcka in samtliga bostadsområden. 
I karta 4.2.2 framgår exempel på linje-
dragningarna i framtiden.

Tanken är att röd linje skall gå så rak 
som möjligt mellan Tuolluvaara och 
Lokstallsområdet. 

Grön och gul linje kommer serva 
Lombolo respektive Jägarskoleområdet 
och stora delar av nya centrum, medan 
blå linje servar resbehovet mot LKAB. En 
av gatorna i anslutning till torget kan för-
slagsvis bli bussgata.

Samtliga linjer sammanstrålar vid det 
tilltänkta resecentrumet i närheten av 
torget. 

Kommunens föreslagna placering av ett-
centrumnära resecentrum för tåg och 
buss innebär att kollektivtrafiken till-
gängliggörs på ett bätttre sätt för med-
borgarna.

Turister och övriga besökare kommer ha 
direktförbindelse till flygplatsen via flyg-
bussar vilket betyder mycket för besöks-
näringen i Kiruna.

Kommande åtgärder
I syfte att realisera planen för kollektiv-
trafik kommer följande åtgärder att krä-
vas:

• Inventering av busshållplatser 

• Utreda möjliga åtgärder i syfte att för-
bättra information kring kollektivtra-
fiken

• Detaljstudera framtida linjenät med 
olika tidshorisont utifrån deforma-
tionstakten

• Lokaliseringsanalys av nytt resecen-
trum

• Utreda lämplig sträckning för ny järn-
väg

• Byggnation av järnväg och resecentrum
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Karta 4.2.1: Områden i Kiruna centralort som saknar lokaltrafik i framtiden om inte linjenätet dras om



37Traf ikplan  Kiruna centra lor t Traf ikplan  Kiruna centra lor t

Leväjärvi

Luossajärvi

Ala-Lompolo

Duollojávri
Tuollujärvi

Yli-Lompolo

BogdanofftjärnenLuossavaara

Nedre Norrmalm

Centrum

Högalid

Östermalm

Bolaget

Triangeln

Lombolo
backe

Lombolo
strand

Sandstensberget

Solvinden

Glaciären

Tuolluvaara

GIRON

Lokstallsområdet

Karhuniemi

Övre Norrmalm
Varggropen

Luossavaara

Piekkustieva
Nikkaluokta

Jägarskole-
området

KIRUNA

KurravaaraNarvik

LKAB-Industriområde

E10

870

874

874

873

E10

E10

878

E10
Ny järnväg Busslinjer i Kiruna C

Gul

Röd

Grön

LKAB

Flygbuss

Busshållplatser

Område med 300
meter till närmsta
busshållplats

Deformationsprognoser

år 2018

år 2023

år 2028

år 2030-35

Nya E10

Nya väg 870

Karta 4.2.2: Förslag på framtida linjenät i Kiruna centralort
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Foto: Kjell-Åke Halldén
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4.3 Plan för biltrafik

Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen för bil 
inom Kiruna centralort handlar om att 
säkerställa ett väl fungerande bilvägnät i 
framtiden med hänsyn till markdeforma-
tionerna och etableringen av nya centr-
um. 

En nyckelfråga i detta sammanhang är 
utformningen av nya E10 som kommer 
inneha samma funktion som den gamla 
vägen, det vill säga, utgöra en viktig väg 
för den lokalt alstrade trafiken. Det hand-
lar om biltrafik från den västra delen av 
staden som inte blir berörd av markde-
formationerna samt personbilstrafik till 
LKAB.

Inriktningen är även att minska bilanvän-
dandet i Kiruna med målet att bilen ska 
ses som ett komplement till gång - cykel - 
och kollektivtrafik. Förusättningarna för 
detta är goda då nya Kiruna kommer att 
ha en tät bebyggelse med korta avstånd. 
Stadskärnan är inom en radie på 1 km 
från torget.

Plan för biltrafik

Planen är att huvudvägnätet för bil nytt-
jas så länge som möjligt med hänsyn till 
markdeformationstakten. 

Gamla E10 mellan Silwerbrandsgatan 
och Stationsvägen kommer beröras inom 
snar framtid - år 2023 (se karta 4.3.1). 
Innan dess beräknas nya E10 vara färdig.

Hjalmar Lundbohmsvägen (se karta 
4.3.1) planeras att nyttjas till senast år 
2023 utfirån deformationsprognoserna, 
vilket kan innebära att förstärkning och 
omdragning av vägen kan bli nödvändi-
ga.

Mellan år 2030-35 är Adolf Hedinsvägen 
(se karta 4.3.1) den enda kvarvarande 
vägen i det gamla huvudnätet. Då den 

utgör en viktig länk mellan det gamla 
och nya Kiruna är planen att hålla den 
vid liv även efter år 2035 vilket inne-
bär att vägen sannolikt måste dras om 
och anpassas efter markdeformationszo-
nen tillsammans med återstående del av 
Hjalmar Lundbohmsvägen. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer 
att krävas på delar av det framtida huvud-
vägnätet som passerar verksamheter där 
trafikrörelser av oskyddade trafikanter är 
höga.

Tanken är att boende i Karhuniemi, 
Lokstallet, Luossavaara samt Övre - och 
Nedre Norrmalm nyttjar E10 i första 
hand för att ta sig till nya centrum med 
bil. 

Genomfartstrafik mellan bostadsområ-
den kommer i första hand att ske på E10 
samt Lombololeden. Detta för att avlasta 
delar av Malmvägen som kommer utfor-
mas som en stadsgata. Med andra ord 
- för att ta sig snabbt mellan områden i 
tätorten kommer Lombololeden och nya 
E10 utgöra viktig funktion för detta.
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I karta 4.3.2 presenteras huvudvägnätet 
för bil år 2035 och framåt.

Huvudnätet i nya centrum kom-
mer utgöras av Kurravaaravägen, 
Malmvägen, ”Huvudstråket”, Österleden 
, Lombololeden samt två gator i nord-
sydlig riktning mellan Malmvägen och 
Lombololeden. 

Eventuellt kommer en ny väg, vid behov, 
att byggas vid Jägarskolan. Detta för att 
länka samman bebyggelse i väster med 
nya centrum och minimera trafik på bo-
stadsgator. Vägen kommer inneha funk-
tionen av en uppsamlingsgata. 

Kommunen ser helst att nya E10 kom-
mer ha fyra anslutningspunkter till be-
fintligt vägnät (se karta 4.3.2). Dessa 
kommer vara belägna vid Karhuniemi, 
Luossavaara (i anslutning till Hjalmar 
Lundbohmsvägen), vid Kurravaaravägen 
i höjd med Varggropen samt i nära an-
slutning till den i dag befintliga cirkula-
tionsplatsen vid Tuolluvaara.Karta 4.3.1: Berörda vägar inom centrum mellan åren 2018- 2035
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Karta 4.3.2: Förslag på det framtida bilvägnätet i Kiruna centralort
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Samtliga anslutningspunkter är viktiga 
ur tillgänlighetssynpunkt för biltrafiken 
i Kiruna.

Den nya cirkulationsplatsen vid 
Tuolluvaara blir porten till Kiruna och 
skall med sin utformning signalera detta 
till trafikanter. Cirkulationsplatsen skall 
ha hög estetisk utformning och en dia-
meter på minst 80 m.

Preliminära trafikprognoser för Kiruna 
(se karta 4.3.3) ger en bild av hur trafiken 
med sikte på tidshorisonten 2030 kan se 
ut utifrån förutsättningar som finns idag. 
Eftersom arbetet med utvecklingsplanen 
är inne i ett skede då placeringen av olika 
verksamheter kommer att landa finns det 
flera osäkerheter. Osäkerheter som kom-
mer att minska i takt med att planeringen 
av nya Kiruna fortsätter. År 2030 finns 
det tre stora trafikströmmar mot det nya 
centrumet; från Luossavaara, Lombolo 
och Toulluvaara. 

Huvudinfarten till LKAB som har en an-
slutning till den norra delen av nya E10 
gör att det blir trafikströmmar som söker 

sig ner i anslutningarna mot Hjalmar och 
Kurravaaravägen.

Längs Malmvägen och ”Huvudstråket” 
kan därför mindre cirkulationsplatser an-
läggas (se karta 4.3.2. samt karta 4.3.4). 
Cirkulationsplatserna bidrar till ökad tra-
fiksäkerhet då de verkar hastighetsredu-
cerande samtidigt som trafikströmmarna 
flyter bättre. 

Vilka typer av korsningsutformningar 
som kommer råda längs ”Huvudstråket” 
och Malmvägen bestäms dock i projekte-
ringsstadiet.

Österleden förlängs förslagsvis till att an-
sluta Malmvägen i en cirkulationsplats. 
Detta innebär att befintlig fyrvägskors-
ning vid Sporthuset kan komma att 

göras om till en cirkulationsplats (se karta 
4.3.2.) 

Den framtida handelsgatan kommer bli 
gågata. Handelsgatan kommer sträcka sig 
från torget och gå planskild över nya E10 
och säkerställa koppling mot Tuolluvaara. 

Kiruna kommuns ambition är att det 
kommer finnas tre broar över E10 i syfte 
att skapa hög tillgänglighet för trafiken 
samtidigt som en stadsstruktur med hög 
arkitektonisk utformning, utan barriäref-
fekter, uppnås (se bild 4.3.1). 

I stadskärnan för det nya Kiruna kom-
mer fem olika gatutyper tillämpas. Till 
att börja med kommer typsektionen för 
Malmvägen att vara 30 meter bred. Den 
totala bredden på körbanan kommer vara 
8 meter bred, 4 meter för vardera körfält. 
Skiljeområdet mellan körbana och trot-
toar kommer vara 4,5 meter bred och an-
vändas för fickparkering och/eller möble-
ring av gaturummet. 

Utrymmet för oskyddade trafikanter 
kommer vara 6,5 meter på båda sidor 
av vägen. 4,5 meter av dessa 6,5 meter 

Bild 4.3.1: Bro över E10 från nya centrum mot 

Tuolluvaara
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Figur 4.3.1: De olika gatutyperna i Kirunas nya stadskärna

används för gångtrafikanter medan res-
terande 2 meter används av cyklister (se 
även figur 4.3.1 samt karta 4.3.4).

”Huvudstråket” kommer vara 22 meter 
bred och i övrigt uppdelad på samma sätt 
som Malmvägen, med skillnaden att av-
ståndet för skiljeområdet och utrymmet 
för gångtrafikanter är mindre.

Lokalgatorna i den nya centrumkärnan 
kommer vara 17 meter breda med en kör-
bana på 6m och ett skiljeområde på 2,5 
m. Utrymmet för oskyddade trafikanter 
blir 3 meter på vardera sida. Utrymme för 
cykelfält slopas.

Handelsgatan (Köpgata) kommer vara 
12 meter bred och endast vara ämnad för 
oskyddade trafikanter. För att underlätta 
för snöröjningen kommer möblering av 

gaturummet ske minst 3 meter ifrån hus-
fasad.

Gaturummet för bostadsgata kommer 
vara totalt 17 meter brett med en körba-
na på 6 meter och 3 meters utrymme för 
oskyddade trafikanter på vardera sidor av 
vägen. Resterande 5 meter kommer vara 
kvartersmark.
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Gatornas utformning innebär att tillgän-
ligheten och trafiksäkerheten för gående 
och cyklister blir mycket god. Vidare 
medgör utformningen av Malmvägen, 
”Huvudstråket” och lokalgatorna att 
fickparkeringar kan tillskapas vilket gyn-
nar besökare och handeln i centrum.

Hastigheterna i den nya stadskärna kom-
mer att vara 40 km/h i grunden, alterna-
tivt lägre beroende på situation.

I karta 4.3.3 framgår vilken typ av ga-
turum som kommer göra sig gällande 
längs gatorna i den nya stadskärnan. 
Illustrationen är övergripande och kan 
komma att justeras i ett senare skede när 
projektering inleds.

I motsats till vad som framgår i utveck-
lingsplanen kommer inte alla korsande 
vägar till Malmvägen att anslutas. Detta 
för att garantera hög trafiksäkerhet och 
framkomlighet i korsningar. I syfte att 
ändå kunna bibehålla föreslagen kvar-
tersstruktur kommer vissa korsande gator 
i stället vara tillgängliga via parallella lo-
kalgator (se karta 4.3.4).

Samma principiella utformning av ga-
tukorningar gör sig även gällande för 
”Huvudstråket”.

Som tidigare nämnt i den övergripande 
inriktningen är målet att minska bilan-
vändandet till förmån för en promenad-
vänlig stad, vilket är i linje med utveck-
lingsplanen. 

En nykelfaktor för att åstadkomma detta 
är att reglera bilparkeringar i nya centr-
um avseende antal och typ (tidsreglering) 
i förhållande till lokalisering.

För att säkerhetsställa en god tillgänglig-
het och ett effektivt utnyttjande av mar-
ken, skall parkering för boende ske inom 
kvartersmark.

Det är varje fastighetsägares ansvar att 
tillgodose behovet av parkering för boen-
de. Dock hindrar det inte att gemensam-
ma parkeringsanläggningar/ytor anläggs 
inom ett rimligt avstånd från ett bostads-
område med olika fastighetsägare. 

Parkering på gatumark skall användas  
för korttidsparkering i syfte att stödja 

näringslivet och möjliggöra parkering vid 
besök av boenden. 

Vid nyexpolatering skall antalet bilpar-
keringsplatser bestämmas av lokalisering 
och tillgänglighet till gång och cykelvä-
gar samt busshållplatser. Möjligheten till 
samutnyttjande av parkeringsplatser bör-
ses över i centrala lägen. 

I karta 4.3.3 finns förslag på lokalise-
ring av allmän parkering i form av 
tre parkeringshus i närheten av torget. 
Tillsammans har de tre parkeringshusen 
1 800 bilparkeringsplatser.

Införande av parkeringsavgifter bör utre-
das av följande skäl:

• Parkeringsavgift kan användas för att 
styra trafiken till gator och anlägg-
ningar som tål stor belastning. Detta 
har positiv effekt på miljön.

• Genom att attraktiva parkeringsplat-
ser, ofta nära centrum, får en högre 
avgift kan man få en omsättning på 
bilarna så att fler kan använda dessa 
platser för sina korta ärenden.
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• Genom att ha olika nivå på parke-
ringsavgiften i olika anläggningar 
kan man styra de som parkerar längre 
(ofta arbetsplatsparkering) till parke-
ringshusen.

• Genom att det kostar pengar att par-
kera skapas ett incitament till att välja 
andra mer miljövänliga och för sam-
hället mindre kostsamma färdmedel.

• Det kostar pengar att anlägga och 
driva en parkeringsanläggning oavsett 
om det är en grusplan eller ett parke-
ringshus/garage. Ibland finns motor-
värmare, tak eller liknande service 
som medför en högre avgift.

Kopplat till frågan om parkering är inne-
havet snöskoter, husbil, husvagn och släp 
relativt högt bland Kirunaborna. Därav 
finns behov av uppställningsplatser för 
fordonen.

Planen är att ta detta i beaktning under 
detaljplaneläggning av nya områden för 
att tillgodose behovet.

Kommande åtgärder

I syfte att realisera planen för bil kommer 
följande åtgärder att krävas:

• Genomföra trafikprognoser av vägnä-
tet i nya centrumkärnan

• Detaljprojektering av vägar i nya 
centrum

• Parkeringsprogram för Kiruna cen-
tralort 

• Utreda möjligheten till att införa par-
keringsavgifter

• Utreda möjligheten till omdrag-
ning och förstärkning av Adolf 
Hedinsvägen m.fl.
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4.4 Plan för snöskoter

Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen för snö-
skoter inom Kiruna centralort handlar 
om att tillgodose skotertrafikens behov 
utan att negativa konsekvenser på övri-
ga trafikslag uppstår. Det innefattar att 
skapa ett sammanhängande, trafiksäkert 
och tillgängligt skoterledsnät, liksom att 
hitta lämpliga lokaliseringar för skoter-
terminaler.

Plan för snöskoter
Kiruna kommuns ambition är för det för-
sta att en ringled skall finnas runt cen-
tralorten i framtiden i syfte att öka till-
gängligheten för skotertrafiken.

För att åstadkomma detta är tanken att 
delar av det inofficiella skoterledsnätet 

omhändertas av kommunen för att ingå 
i det kommunala skoterledsnätet. Längs 
det tilltänkta skoterlednätet inom detalj-
planelagt område kommer hastighetsbe-
gränsningen vara 30km/h. 

Bland är ambitionen att färdstråket mel-
lan Luossavaara och Jägarskoleområdet 
görs om till en kommunal skoterled (se 
karta 4.4). I syfte att minimera antalet 
passager över nya E10 kommer lämplig 
sträckning söder om vägen utredas i ett 
senare skede. I samband med vägplanear-
betet för nya E10 kommer även lämpliga 
lokaliseringar av skoterpassager utredas.

Vidare kommer färdstråket mellan 
Jägarskoleområdet och Statoil södra utre-
das om det ska införas i det kommunala 
skoterlednätet (se karta 4.4). Tanken är att 
befintlig skoterpassage över Malmvägen 
förskjuts västerut i syfte att öka trafik-
säkerheten. För att garantera tillgänglig-
heten till bensinmacken tillåts gatorna i 
anslutning till skoterleden att trafikeras 
av skoter med en hastighetsbegärsning på 
20 km/h.

Den befintliga skoterleden mellan han-
delsområdet och Tuolluvaara kan komma 
att dras om och anläggas längs Österleden 
för att sedan ansluta befintligt skoterled-
nät via Glaciären. Förslagsvis kan en sko-
terport under Lombololeden byggas för 
att öka trafiksäkerheten vid passage av 
vägen (se karta 4.4).

Omvandlingsområdet i anslutning till 
deformationszonen innebär möjligheter 
för skotertrafiken. Tanken är att ringleds-
systemet runt tätorten säkerställs genom 
en skoterled längs med omvandlingsom-
rådet mellan Övre Norrmalm och Ala-
Lompolo. Skoterleden kommer att för-
slyttas i takt med deformationszonen.

Nya centrum kommer vara tillgänglig för 
skotertrafikanter via kombinerade skid 
-och skoterleder som planeras att gå längs 
med de två grönstråken nordväst om tor-
get och vid Tuolluvaaratornen. Tanken 
är att det under vintertid ska vara tillåtet 
att parkera sin snöskoter en kortare tid 
vid grönområdena, för att uträtta ären-
den, handla, eller besöka någon (se karta 
4.4). Dock behöver bullerutredningar 
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1

2

Nya E10

Nya väg 870

Ny järnväg

Karta 4.4: Förslag på det framtida skoterledsnätet i Kiruna centralort. Kartan visar även utredningsområden inom centralorten där skotertrafik kan tänkas tillåta.s
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genomföras innan sträckningarna kan 
fastställas.

Liknande parkering planeras även vid 
handelsområdet vid Österleden (se karta 
4.4).

Utöver skoterparkeringar finns behov av 
skoterterminaler där det ges möjlighet till 
av - och pålastning av skoter för vidare 
färd längs skoterled. Ett alternativ som i 

framtiden kommer utredas vidare är möj-
ligheten att mot avgift hyra en väderskyd-
dad plats för förvaring av skoter. Dessa 
skotergarage kan i sådana fall kunna tän-
kas vara belägna vid skoterterminalerna 
och brukas av skoterägare som ej har plats 
att inhysa sin skoter på egen tomtmark.

Föreslagna lokaliseringar av dessa sko-
terterminaler är vid Luossavaara (2 
st), Jägarskolan/Varggropen, Lombolo 

backe, samt i utkanterna av nya centrum 
vid Tuolluvaaratornen. 

Tanken bakom lokaliseringen av en sko-
terterminal vid Tuolluvaaratornen, med 
koppling mot det kommunala skoter-
lednätet, är att gynna besöksnäringen i 
Jukkasjärvi liksom näringslivet i centr-
um.

Vid ytterkanterna av centralorten där av-
ståndet till närmsta skoterled inte är för 
långt kommer sträckor längs allmänna 
vägar samt gång- och cykelvägar utre-
das avseende om skotertrafik skall tillåtas 
(karta 4.4).

Grundtanken är att tillåta skotertrafik i 
villaområden som har gles bebyggelse och 
grönområden i sin närhet. På så sätt kan 
skotertrafikanter i dessa områden färdas 
på villagator (och i vissa fall gång- och cy-
kelvägar), ut i terrängen, för att sedan sö-
ka sig in i skoterledsnätet. Högsta tillåtna 
hastighet längs allmän väg och gång- och 
cykelbanor kommer vara 20km/h.

Skotertrafik kommer ej tillåtas på gator 
med hög trafik (uppsamlingsgator och Foto: Kjell Törmä
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huvudgator) samt i områden med tät be-
byggelse. Detta p g a trafiksäkerhetsskäl 
men också för att inte negativa effekter på 
boendemiljö ska uppstå.

Konsekvensen av detta är att vissa om-
råden i Kiruna centralort är mer lämp-
liga än andra utifrån detta resonemang. 
Exempelvis är förutsättningarna bättre 
i de sydöstra delarna av tätorten så som 
Solvinden, Glaciären, Lombolo backe, 
Lombolo Strand samt Tuolluvaara (se 
karta 4.4).

I detta fall kommer skoterterminalerna 
att spela en viktig roll för skoterägare som  
inte bor i dessa områden.

I takt med att den nuvarande stadskär-
nan avvecklas kommer dock trafiken att 
minska vilket skulle öppna upp för möj-
ligheten att i framtiden tillåta skotertrafik 
i de bostadsområdena som då återstår.

Kommande åtgärder
I syfte att realisera planen för snöskoter 
kommer följande åtgärder att krävas:

• Kommunal skoterpolicy med riktlin-
jer som kommer användas vid plane-
ring - bullernivåer, avstånd, hastighe-
ter etc.

• Samråd kring områden där skotertra-
fik kan tänkas tillåtas

• Bullerutredningar

• Lokaliseringsanalys av skotertermi-
naler

Foto: Kjell Törmä
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5. Måluppfyllelse

5.1 Måluppfyllelse

Mål ur trafikstrategin
I detta avsnitt utvärderas föreslagna åt-
gärder för samtliga trafikslag utifrån upp-
satta mål ur trafikstrategin.

Målen i trafikstrategin är följande:

• Stadens karaktär

Staden ska karakteriseras som en vin-
derstad med ett attraktivt och levande 
centrum, tillgängligt för invånare, nä-
ringsliv och turister. Stadens täthet ska 
öka där det är möjligt, utan att påverka 
andra stadskvalitéer. Andelen besökare 
av Kiruna centrum ska öka. Gång - och 
cykeltrafikanter och kollektivtrafikrese-
närer ska få större utrymme i staden.

• Resbehov

Trafiksystemet ska vara attraktivt och 
effektivt. De regionala och nationel-
la transporterna ska integreras i sta-
dens övriga transportsystem. Antalet 

kollektivtrafikresor per invånare ska 
öka. Antalet gång- och cykeltrafikan-
ter ska öka. Regional pendling till 
och från Kiruna ska bli mer effektiv. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för 
alla (geografiskt och funktionsmäsigt). 
Kollektivtrafiken och gång- och cykel-
vägnätet ska vara utgångspunkter vid 
planering av nya bostadsområden, större 
arbetsplatser och andra verksamheter.

• Miljöpåverkan

Utsläppen från fordonstrafiken ska vara 
små. Buller vibrationer och andra trafik-
relaterade störningar ska påverka få perso-
ner. Bilberoendet ska minska. Utsläppen 
av föroreningar från trafiken ska minska 
andelen resor under 3 km med cykel ska 
öka. Regional pendling till - och från 
Kiruna ska bli mer miljövänlig. Antalet 
bullerstörda hushåll på grund av biltrafi-
ken ska minska.

• Trafiksäkerhet

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. Antalet lindrigt skadade trafi-
kanter ska minska. Trafiksäkerhet för gå-
ende och cyklister ska öka. Det ska vara 
säkert för barn och ungdomar att färdas 
själv i Kiruna. På vägar över 50km/h ska 
gång - och cykeltrafiken vara separerad 
från biltrafiken. På platser där gående och 
cyklister korsar bilvägar ska utformning-
en av övergångspassagen vara anpassad så 
att bilarnas hastighet dämpas.

• Tillgänglighet

Kiruna ska vara en tillgänglig stad för al-
la, oavsett förutsättning, utgångsläge el-
ler behov. Kollektivtrafiken ska vara till-
gänglig för alla året runt. Tillgängligheten 
till gång - och cykelvägnätet ska öka 
och upplevas tillgängligt oavsett årstid. 
Trafiknätet i Kiruna ska bli både mer 
jämställt och mer jämlikt. Medvetenhet 
om tillgänglighetsfrågor ska öka. Viktiga 
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samhällsfunktioner ska placeras nära var-
andra.

• Trygghet

Det ska vara tryggt att bo och leva i 
Kiruna. Andelen Kirunabor som känner 
sig trygga ska öka. Belysning och ljusge-
staltning ska användas vid utformning-
en av det offentliga rummet i Kiruna. 
Trygghet och jämställdhet ska genom-
syra all planering.

Utvärdering av åtgärder
Utvärderingen grundas i hur hög grad 
åtgärderna för respektive trafikslag bidrar 
till uppfyllelse av ovanstående mål.

”Låg” innebär att åtgärden inte alls, eller i 
liten utsträckning, bidrar till att uppfylla 
det uppsatta målet. ”Medel” innebär att 
åtgärden i viss utsträckning bidrar till att 
uppfylla det uppsatta målet. ”Hög” inne-
bär att åtgärden i stor utsträckning bidrar 
till att uppfylla de framtagna målen. (Se 
även tabell 5.1.1.)

I tabell 5.1.2 på nästa sida redovisas resul-
tatet från utvärdering av samtliga åtgär-
der för varje trafikslag.

Genom att arbeta med åtgärder ur samt-
liga steg ur fyrstegsprincipen - från ”tänk 
om” till ”bygg nytt” - nås större effekt på 
uppsatta mål, vilket kan ses i tabellerna 
på nästa sida. 

Åtgärderna bidrar tillsammans till ett 
hållbart, funktionellt och attraktivt 
transportsystem i Kiruna centralort.

Förklaring - åtgärdens måluppfyllelse

Låg

Åtgärden bidrar 
inte alls, eller i 
liten usträckning, 
till att uppfylla 
framtaget mål

Medel

Åtgärden bidrar i 
viss utsträckning 
till att uppfylla 
framtaget mål

Hög

Åtgärden bidrar i 
stor utsträckning 
till att uppfylla 
framtaget mål

Tabell 5.1.1: Förklaring åtgärdens måluppfyllelse

+-
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Gång och cykel

Åtgärder
Mål

Stadens ka-
raktär

Resbehov Miljöpåver-
kan

Trafiksäker-
het

Trygghet Tillgänglighet Samlad be-
dömning

Inventering 
och bristanalys 
av befintligt 
gång- och 
cykelvägnät

Hög Hög Hög Hög Hög Hög Åtgärden har 
på sikt posi-
tiv effekt på 
stadens karak-
tär, resbehov, 
miljöpåverkan, 
trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet.

Utreda po-
tentiella vägar 
med cykelfält

Hög Hög Hög Medel Medel Hög Åtgärden 
bidrar till 
ett attraktivt 
transportsys-
tem och mins-
kad miljöpå-
verkan i och 
med att cykeln 
tillgängliggörs.  
Bidrar till sta-
dens karaktär.

Utreda möjliga 
platser för cy-
kelparkeringar

Hög Hög Hög Medel Medel Hög Se föregående

Tabell 5.1.2: Utvärdering av åtgärder för samtliga transportslag
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Framtagande 
av vägvis-
ningssystem 
för gång- och 
cykelvägnätet

Hög Hög Medel Medel Medel Hög Åtgärden 
bidrar till ett 
centrum som 
är tillgängligt 
för invånare 
och besökare. 
Vidare bidrar 
åtgärden till 
ökat resande 
med gång och 
cykel, vilket 
även har effekt 
på mijöpåver-
kan

Informations-
kampanj kring 
hållbart re-
sande

Låg Hög Hög Låg Låg Låg Åtgärden 
syftar till att 
ändra resva-
norna på sikt. 
Detta bidrar 
till ökat resan-
de med gång, 
cykel,  och 
kollektivtrafik 
och mindre 
miljöpåverkan
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Utbyggnad 
av gång -och 
cykelvägnätet

Hög Hög Hög Hög Hög Hög Åtgärden 
bidrar till 
att skapa ett 
attraktivt och 
levande centr-
um. Vidare 
medför åtgär-
den att förut-
sättningarna 
för att gå eller 
cykla förbätt-
ras. Bilanvänd-
andet kan 
minska, vilket 
reducerar 
miljöpåverkan 
samtidigt som 
trafiksäkerhe-
ten förbättras.
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Kollektivtrafik

Åtgärder
Mål

Stadens ka-
raktär

Resbehov Miljöpåver-
kan

Trafiksäker-
het

Trygghet Tillgänglighet Samlad be-
dömning

Inventering av 
busshållplatser 

Hög Hög Medel Medel Hög Hög Åtgärden 
bidrar på 
sikt till ett 
centrum som 
är tillgängligt 
för invånare 
och besökare. 
Vidare bidrar 
åtgärden till 
ökat resande 
med kollektiv-
trafiken.

Utreda möjliga 
åtgärder i syfte 
att förbättra 
information 
kring kollek-
tivtrafiken

Hög Hög Medel Låg Låg Hög Åtgärden 
bidrar på 
sikt till ett 
centrum som 
är tillgängligt 
för invånare 
och besökare. 
Vidare bidrar 
åtgärden till 
ökat resande 
med kollektiv-
trafiken.
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Detaljstudera 
framtida linje-
nät med olika 
tidshorisont 
utifrån defor-
mationstakten

Hög Hög Medel Medel Låg Hög Se föregående.

Lokaliserings-
analys av nytt 
resecentrum

Hög Hög Medel Medel - bidrar 
i liten utsträck-
ning till målet

Låg - bidrar i 
liten utsträck-
ning till målet

Hög - bidrar i 
hög utsträck-
ning till målet

Åtgärden 
bidrar på 
sikt till ett 
centrum som 
är tillgängligt 
för invånare, 
besökare, nä-
ringsliv och 
turister. Vidare 
bidrar åtgär-
den till ökat 
resande med 
kollektivtrafi-
ken.

Utreda lämp-
lig sträckning 
för ny järnväg

Hög Hög Medel Medel Låg Hög Se föregående.

Byggnation av 
järnväg och 
resecentrum

Hög Hög Medel Medel Medel Hög Se föregående.
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Biltrafik

Åtgärder
Mål

Stadens ka-
raktär

Resbehov Miljöpåver-
kan

Trafiksäker-
het

Trygghet Tillgänglighet Samlad be-
dömning

Genomföra 
trafikprogno-
ser av vägnätet 
i nya centrum-
kärnan

Låg Hög Låg Hög Låg Hög Trafik-
prognoser 
ger bättre 
underlag till 
att bygga bra 
vägar som är 
trafiksäkra och 
framkomliga

Detaljprojekte-
ring av vägar i 
nya centrum

Hög Hög Medel Hög Hög Hög Genom nog-
grann pro-
jektering 
uppnås hög 
arkitektonisk 
utformning av 
vägrummet. 
Detta har även 
positiv effekt 
på resbehov, 
trafiksäkerhet, 
trygghet och 
tillgänglighet 
för samtliga 
trafikslag.
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Parkeringspro-
gram för 
Kiruna cen-
tralort

Hög Hög Hög Medel Låg Hög Ett väl ge-
nomtänkt 
parkeringspro-
gram bidrar 
positivt till 
stadens karak-
tär och skapar 
ett attraktivt 
trafiksystem. 
Resor med bil 
kan minska. 
Miljöpåverkan 
blir mindre. 

Utreda möjlig-
heten till att 
införa parke-
ringsavgifter

Hög Hög Hög Medel Låg Medel Parkerings-
avgifter är ett 
incitament för 
att minska bi-
lanvändandet. 
Detta bidrar 
till mindre 
miljöpåverkan 
och kan öka 
resandet med 
gång och cykel 
eller kollektiv-
trafik.
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Utreda möj-
ligheten till 
omdragning 
och förstärk-
ning av Adolf 
Hedinsvägen 
m.fl.

Medel Hög Låg Medel Låg Hög Adolf 
Hedinsvägen 
är viktig väg 
för den lokalt 
alstrade trafi-
ken i Kiruna. 
Vägen län-
kar samman 
gamla och 
nya centrum. 
Biltrafik behö-
ver inte söka 
sig in på bo-
stadsgator.
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Skotertrafik

Åtgärder
Mål

Stadens ka-
raktär

Resbehov Miljöpåver-
kan

Trafiksäker-
het

Trygghet Tillgänglighet Samlad be-
dömning

Kommunal 
skoterpolicy 
med riktlinjer 
som kommer 
användas vid 
planering - 
bullernivåer, 
avstånd, has-
tigheter etc.

Hög Hög Medel Medel Medel Hög Åtgärden ger 
det möjligt 
att skapa 
en attraktiv 
vinterstad för 
invånare, besö-
kare, närings-
liv och turister. 
Trafiksäker-
heten och till-
gängligheten 
för skotertrafik 
kan förbättras. 

Samråd kring 
områden där 
skotertrafik 
kan tänkas 
tillåtas

Hög Hög Medel Medel Medel Hög Åtgärden 
bidrar till 
förbättrade 
förutsättningar 
för skotertrafik 
utan negativa 
konsekvenser 
på boende-
miljö, trafik-
säkerhet och 
trygghet.
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Bullerutred-
ningar

Låg Låg Hög Låg Låg Låg Åtgärden 
kompletterar 
de två före-
gående åtgär-
derna.

Lokaliserings-
analys av sko-
terterminaler

Hög Hög Hög Medel Medel Hög Med rätt 
placering kan 
skoterter-
minaler öka 
tillgänglighe-
ten, minska 
miljöpåverkan 
och förbättra 
trafiksäkerhe-
ten
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