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ABSTRACT 

 

Undersökningen ”trafikbarometern” (2008), som visade att Luleås lokaltrafik är bäst i landet 

samt det överhängande klimathotet, gav mig inspiration till att undersöka miljöarbetet inom 

Luleå Kommuns lokaltrafik (LLT). Syftet med detta arbete är att studera framväxten av och 

innehållet i Luleå lokaltrafiks miljöarbete under senare decennier. Uppsatsen ska ge svar på 

frågorna: När började miljöarbetet?; Vilket innehåll har det haft genom tiderna?; och; Kan 

man se skiljepunkter där miljöarbetet byter fokus? Teorin bygger på Tengströms fyra steg där 

man kan se att fokus flyttas från bilismen och trafikmiljön till bilismen och stadsmiljön vidare 

till bilismen och människornas hälsomiljö för att slutligen flyttas till bilismen och den 

ekologiska miljön. Materialet består av litteratur, kommunala rapporter, material från LLT, 

samtal med anställda på LLT och Tekniska kontoret, Luleå, och slutligen tidningsartiklar på 

temat. Uppsatsen visar att miljöarbetet inom kollektivtrafiken började bedrivas redan på 1960-

talet. I början stod frågor rörande trafikmiljön och sedan stadsmiljön i centrum. På 1980- och 

90-talen stod frågor rörande människornas hälsomiljö i fokus och slutligen blev den 

ekologiska miljön central. Sammantaget visar uppsatsen att LLT bedrivit miljöarbete i 

närmare 40 år och att det arbetet följer Tengströms resonemang om fokusförändring när det 

gäller bilismen och miljön.  
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1. INLEDNING 

 

”Luleås lokaltrafik bäst i landet – igen” - denna rubrik kunde man läsa i NSD den 15 januari 

2008.1 Det hade visat sig i undersökningen ”Trafikbarometern”, genomförd av Svenska 

Lokaltrafikföreningen (2008), att 88 % av resenärerna var nöjda med den kommunägda 

kollektivtrafiken i Luleå. Ett gott tecken i en omvärld där klimathotet blir allt mer 

överhängande, och där behovet växer efter att vi skall välja miljövänligare alternativ än bilen 

för våra transporter.  En vision som Luleå Lokaltrafik LLT har är att de ska vara Luleåbornas 

första val vid resor inom Luleå tätort. Här ligger stora förväntningar på lokaltrafiken. Den ska 

idag inte bara tillgodose resenärernas behov av turtäthet, billiga biljettpriser, närhet till 

bostaden och snabba transporter men även globala behov av en hållbar utveckling där 

utsläppen minskar. Samtidigt skall lokaltrafiken vara ekonomisk bärkraftig. I och med detta 

ligger ett allt större ansvar än tidigare på lokala myndigheter att kunna erbjuda sina 

kommuninvånare hållbarare transportalternativ till personbilen. Många tror att 

kollektivtrafiken i sig, som ett miljövänligare alternativ till bilismen, är ett bidrag till ett 

hållbart samhälle. Men det räcker inte att kollektivtrafiken finns, den måste även utnyttjas 

som alternativ till bilen. Det har visat sig att ”det måste sitta 17 personer i en buss för att 

utsläppen per person ska minska jämfört med att de åker i egna bilar”2. Under senare år har 

det därmed ställts allt högre krav även på kollektivtrafikföretag att minska utsläpp och 

energiförbrukning. Vid en närmare titt på de senare decenniernas miljöarbete3 inom 

lokaltrafiken kan vi dra lärdomar av hur man inom lokala transportföretag hanterat 

miljöfrågor tidigare. Frågan om bilismens negativa miljökonsekvenser är långtifrån ny även 

om den ändrat skepnad genom åren, från att under 1970-talet mest handla om en 

trafikmiljöfråga till att idag mer vara kopplat till klimatproblematiken (Tengström, se nedan). 

Hur har kritiken mot bilismen speglats i det lokala kollektivtrafikföretagets verksamhet och 

miljöarbete sedan 1970-talet? 

 

 

                                                 
1 NSD, (2008) ”LLT har Sveriges nöjdaste kunder”. 
2 Häggström, Mattias, (2002) Nytt busslinjenät i Luleå tätort, s. 16. 
3 Begreppet ”miljö” i denna uppsats är stimulerad av Tengström (se nedan) och beskriver människans omgivning 
där även hälso- och stadsplaneringsaspekter kan ingå. 



 5 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera framväxten av och innehållet i Luleå lokaltrafiks 

miljöarbete från sent 1960-tal fram tills i dag. 

Uppsatsen avser att ge svar på följande frågor: 

1. Fanns något som kan betecknas som miljöarbete inom organisationen för Luleås 

lokaltrafik vid sent 1960-tal? När började det annars bedrivas? 

2. Vilket innehåll har därefter miljöarbetet haft? 

3. Kan man utifrån innehållet urskilja skiljepunkter där man byter fokus i miljöarbetet? 

 

 

1.2 Teori  

 

I sin studie ”Bilismen – I Kris” (1991) delar humanekologen Tengström in bilismens effekter 

på människors miljö i fyra nivåer, vilka han ger olika betydelse för olika tidsperioder (se figur 

1). För det första talar han om bilismen och trafikmiljön. Här utvecklar han tanken om att ju 

fler bilar det finns desto bättre infrastruktur måste finnas. Han skriver: ”Det ökande antalet 

bilar har således omvandlat trafikmiljön, särskilt i tätorter, på ett mycket påtagligt sätt. 

Personbilarna tränger undan och försvårar för andra trafikantkategorier.”4 Särskild fotgängare 

blir drabbade där de förpassas till gatornas utkanter och löper stor risk att drabbas av olyckor. 

Hand i hand med förändringar i trafikmiljön går nästa nivå i Tengströms studie – bilismens 

påverkan på stadsmiljön. Han ser en stor effekt av bilismen i ökat buller som i sin tur drabbar 

människan. Vidare påskyndar bilarnas avgaser söndervittringen av statyer, konstverk och 

byggnader i städerna. ”Det allra allvarligaste problemet i relationen bilen – staden är dock 

utrymmeskrävande natur. I rena nettotermer brukar man ibland ange att ungefär 10 % av en 

stads yta reserverats för trafik.”5 Bilismen påverkar emellertid inte bara staden och dess 

byggnader utan även människorna som lever i den. Denna aspekt tas upp i nästa nivå: 

bilismen och människans hälsomiljö. Tengström talar här om direkta effekter i form av 

trafikskador men även indirekta effekter, nämligen en negativ inverkan på människornas hälsa 

pga. utsläpp från bilarna. Här talar han om lättare besvär genom buller eller stress, eller 

effekter på luftvägar och lungor. Men även om allvarligare problem som organskador som 

kan uppstå när blodet tar upp ämnen som bly och kolväten, eller tom cancerrisk, allergier och 

                                                 
4 Tengström, Emin, (1991), Bilismen – I Kris, s. 44. 
5 Tengström, s. 47. 
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påverkan på immunförsvaret pga. olika ämnen i avgaserna. Slutligen talar Tengström om 

bilismen och den ekologiska miljön. Under ekologisk miljö placerar han luft, vatten, mark och 

vegetation. Han talar här om två effekter, för det första, materialet som används för bilarna 

och som sedan blir ett avfallsproblem, och för det andra, utsläppen från bilarna. Han nämner 

här problem med ökad ozon, försurning av miljön, tungmetaller som lagras i miljön och inte 

minst växthuseffekten pga. koldioxidutsläppen. 

 

   

Bilismen och trafikmiljön 1960  

   

 1970 Bilismen och stadsmiljön 

   

Bilismen och människornas 

hälsomiljö 

1980  

 1990  

  Bilismen och den ekologiska 

miljön 

   

 

Figur 1. Bilismens effekter på miljön; fyra nivåer under fyra perioder. (Baserat på Tengström, 1991) 

 

Figuren ovan speglar den förskjutning av tyngdpunkten genom tiderna som betonas av 

Tengström. Där det på 1960- och 70-talet var trafikmiljön som stod i centrum och så 

småningom även stadsmiljön, vilken i sin tur hänger samman med trafikmiljön men även med 

människornas hälsomiljö, där den senare, hälsomiljön, kom att bli allt mer uppmärksammad 

under 1980- och 90-talen. Under sent 1990-tal och fram till idag försköts i sin tur intresset till 

den ekologiska miljön, med klimathotet i centrum. Lokaltrafiken har genom denna period 

frekvent lyfts fram som en dellösning på bilismens negativa miljöeffekter. Men frågan är hur 

lokaltrafiken hanterat de negativa miljöeffekterna som man för respektive period tillskrivit 

privatbilismen. Jag avser således i denna uppsats att analysera LLT:s miljöarbete utifrån 

Tengströms fyra fokusområden av bilismens negativa effekter på människornas miljö.  
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1.3 Avgränsning 

När det gäller avgränsningen i tiden valde jag att följa Tengströms indelning med en början på 

60-talet. I och med detta har jag möjligheten att se om miljötänkandet inom kollektivtrafiken i 

Luleå följer Tengströms fyra faser eller ej. Jag valde att titta på Luleå lokaltrafik AB eftersom 

de i trafikbarometern utmärktes som bäst i landet 2008.  

 

1.4 Material och metod 

 

Var hittar man källmaterial för att kunna analysera LLT:s miljöarbete från sent 1960-tal och 

framåt? Ja, tidigt i mitt arbete blev jag varse om att det inte skulle bli särskilt lätt, åtminstone 

inte för de tidigare decennierna. Luleå lokaltrafik har för en tid sedan gått igenom sitt arkiv 

och tyvärr gjort sig av med mycket material. Här kunde man ifråga om verksamhetsnära 

skrivet material egentligen endast erbjuda mig en miljöplan från 1997, årsredovisningar och 

en del nytt material angående miljöarbetet över de senaste åren. Detta kunde i sin tur 

kompletteras med viss muntlig information från LLT:s personal6 samt att jag fick ta del av två 

stora tidningsurklippspärmar med material från sent 1970-tal fram tills idag. Dessa har jag 

kommit att få stor nytta av i föreliggande arbete. Man kan anta att materialet i 

tidningspärmarna är ganska representativt i fråga om vad som skrevs om LLT, eftersom det 

fanns också LLT kritiska artiklar i prämarna. På LLT blev jag tipsad om att gå vidare i mitt 

materialsökande på Tekniska kontoret, Luleå, där jag bl.a. fick tillgång till en del relevant 

material som sammanställts av Harry Persson, överingenjör vid gatukontorets 

utredningsavdelning på 1980-talet. Även här kunde materialet kompletteras med viss muntlig 

information från idag verskam personal. Jag har vidare sökt relevant material på Luleå 

stadsarkiv, där jag bl.a. kommit över en del för föreliggande arbete relevanta trafikutredningar 

och kollektivtrafikutredningar från 1971 till 1981 bland planeringsavdelningens handlingar. 

Härutöver har jag använt mig av den litteratur, huvudsakligen rapporter och uppsatser, som 

funnits att tillgå på området och där Luleå lokaltrafiks verksamhet behandlas ur olika 

perspektiv, såsom bl.a. hur organisationen jobbat för fler resande och hur policyprocessen 

rörande kollektivtrafiken sett ut i Luleå ur ett historiskt perspektiv (angående litteratur om 

LLT:s verksamhet, se vidare under ”Tidigare forskning” nedan). 

                                                 
6 Samtalen med personal på bl.a. LLT har handlat om informella, öppna samtal som ej var strukturerade efter 
förut formulerade frågor. 
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1.5 Tidigare forskning 

 

Det finns en gedigen historieskrivnig nationell såväl som internationell om kollektivtrafik ur 

ett 1900-talsperspektiv. Ekman (2003) undersöker exempelvis Stockholms spårvägstrafik i sin 

avhandling i teknikhistoria. Historikern McKay studerar i sin tur spårvagnstrafikens tillkomst 

och expansion i Tramways and Trolleys. The Rise of Urban Mass Transport in Europe 

(1976). Vad gäller kollektivtrafik och miljöarbete ur ett historiskt perspektiv undersöker ex. 

Stradling och Tarr (1999) hur Pennsylvania Railroad bemötte Chicago stads försök att 

kontrollera rökförorening vid förra sekelskiftet. Vad gäller litteratur om Luleå lokaltrafiks 

verksamhet och miljöarbete finns flera exempel på uppsatser och rapporter som behandlar det 

indirekt och ganska begränsat. 

 

Häggströms Examensarbete Nytt busslinjenät i Luleå tätort (2002), var ett uppdragsarbete för 

Luleå Lokaltrafik. Syftet med arbetet var att ”förbättra ett konsultförslag till nytt linjenät från 

Trivector Traffic AB [...] Målet var att konstruera ett linjenät som gör att resandet ökar med 

ca 20 % jämfört med idag samtidigt som minst 50 % av driftskostnaderna täcks av 

biljettintäkter.”7 Häggströms förslag som bygger på Trivectors utredning ligger också till 

grunden för det nya linjenätet i Luleå som infördes 2003. 

 

Det nya linjenätet som infördes 22 september 2003 och som bygger huvudsakligen på ovan 

nämnda Mattias Häggströms utredning och förslag utvärderas i ytterliggare ett examensarbete 

vid Ltu. Ulrik Berggren publicerar 2004 uppsatsen Vem väljer bussen? En utvärdering av 

Luleås nya busslinjenät med avseende på resande, attityder och ekonomi. ”Rapporten är 

främst ämnad som en uppföljning av åtgärderna som genomförts, för att utröna huruvida de 

insatser som gjorts har uppnått det övergripande målet att få fler att välja kollektivt resande.”8  

 

I uppsatsen Luleå Lokaltrafik AB Analys af Linje 6 med DMAIC undersöker fyra studenter vid 

Luleå tekniska universitet för tidiga respektive för sena avgångar av LLT:s bussar på linje 6. 

De försöker hitta orsaker till avvikelserna från tidtabellen. Det starkt begränsade grupparbetet 

ger ingen viktig information för det föreliggande arbete. 

 

                                                 
7 Häggström, s. iii. 
8 Berggren, Ulrik, (2004) Vem väljer bussen?, s.1. 
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Peder Rönnbäcks syfte med sin statsvetenskapliga studie över LLT:s hållbarhetsarbete på 

policynivå är att: ”beskriva och analysera policyprocessen rörande kollektivtrafiken i Luleå 

och särskilt hur projektet Kollektivtrafik i förändring utformats.”9 Han tittar på frågan om 

kollektivtrafiken och den därmed förknippade linjeomläggningen 2003. Hans studie ligger 

mitt arbete närmast men han koncentrerar sig huvudsakligen på tiden sent 90-tal och framåt. 

Emellertid nämner han kortfattad tidigare miljöarbete kopplat till lokaltrafiken i Luleå. Mitt 

bidrag i föreliggande uppsats blir att fördjupa och i högre grad än Rönnbäck analysera även 

det tidigare miljöarbete kopplat till LLT. 

 

Vad gäller litteratur kring LLT:s verksamhet ur ett historiskt perspektiv har Bergström, T. 

m.fl. (1993) sammanställt en jubileumsskrift om LLT:s historia från det att Johan Hurtig 

började köra buss i Luleå år 1923 till LLT:s 70-års jubileum 1993. 

 

 

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel 2 kommer jag att ge en historisk bakgrund med början i Hurtig Omnibus AB:s 

verksamhet 1923 till 1976, övergången till Luleå lokaltrafik AB och sedan LLT:s verksamhet 

till år 2008. I kapitel 3 presenterar jag i sammandrag det material som jag har arbetat med, 

dvs. utredningar och rapporter rörande kollektivtrafiken och miljön, följt av tidningsartiklar 

på temat och slutligen anteckningar efter samtal med personal på LLT och Tekniska kontoret. 

I kapitel 4 kommer jag att dra sammanfattande slutsatser utifrån Tengströms modell och 

genomgånget material. 

 

                                                 
9 Rönnbäck, Peder, (2006) Politikströmmar och kommunala trafikflöden – en studie av kollektivtrafiken i 
förändring, s. 7. 
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2. BAKGRUND 

Nedan följer en kortare översikt över dels Hurtigs Omnibus AB vilket stod för Luleå stads 

kollektivtrafik fram tills 1976, dels Luleå lokaltrafik AB som tog över kollektivtrafiken efter 

Hurtigs Omnibus AB. Genom en sådan översikt blir det lättare för läsaren att följa med i 

nästkommande avsnitt. Avsnittet nedan bygger i huvudsak på Bergström, T. m.fl. (1993). 

 

2.1 Hurtigs Omnibus AB 1923-1976 

 

Grundstenen för Luleå lokaltrafik AB lades redan under 1920-talet när Johan Arvid Hurtig 

som hade kört gods mellan Pajala och Övertorneå flyttade till Luleå 1923. Han fick tillstånd 

att starta en busslinje, linje 1, mellan Svartöstaden och Luleå. På lastbilsflaket monterade han 

en passagerarkabin där c:a åtta personer fick plats. En enkelbiljett på den tiden kostade 20 öre, 

detta motsvarar 3 kronor i 2009-års penningvärde. Befolkningsantalet i Luleå uppgick till 

10840 invånare 1923. Redan under 20-talet byggdes företaget ut och kunde köpa riktiga 

bussar. I slutet av decenniet hade Bilbolaget Hurtig & C:o fyra anställda och tre fordon. 

 

På 1930 talet, då Luleås befolkning hade ökat till c:a 13 000 invånare, trafikerade bolaget tre 

linjer, bland annat en till Lövskär där en släpvagn efter bussen kunde användas för transport 

av bl.a. mjölkflaskor. Biljetten till Svartöstaden kostade nu 30 öre vilket motsvarar 8 kronor 

år 2009 och därmed förefaller vara en betydlig prisökning.  

 

År 1941 började man bygga Norrbottens järnverk på Svartön och produktionen startade 1943. 

Under andra världskriget kördes de sex bussarna på gengas av inte mindre en fem chaufförer. 

Det fanns även fem konduktörer i bussarna. På grund av världskriget och ransoneringstider 

hade bolaget som bytte namn till Hurtigs Omnibus AB fått många nya passagerare som inte 

kunde använda sina bilar. Efter kriget kunde man övergå att köra bussarna på diesel. År 1945 

hade Luleå 17 046 invånare. Enkelbiljetten till Svartöstaden kostade 40 öre. 40 öre motsvarar 

7 kronor och 50 öre år 2009 och visar därmed en liten prissänkning jämfört med 30-talet. I 

slutet av 40-talet trafikerades fem busslinjer. Nya linjer var till Lv7 och till Lulsundet och 

Björkskatan, dit det fanns 28 turer om dagen redan 1948.  
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Under 1950-talet expanderade personalstyrkan till totalt 25 anställda: nio förare, två 

mekaniker, en verkmästare, 11 konduktörer och två direktörer, och det trafikerades totat tio 

linjer.10 Biljettpriserna varierade. En enkelresa till Svartöstaden kostade 60 öre och resan till 

Skurholmen kostade 50 öre. Biljettpriserna visar ingen större prisförändring mot 40-talet 

eftersom 60 öre år 1955 motsvarar 8 kronor år 2009. Bolaget som 1955 hade tagit över 

Ringlinjen av Erikssons ägde nu tio bussar och tre släpvagnar. Även Luleås befolkning steg 

och 1955 levde 22 514 människor i Luleå Kommun. 

 

Under 1960-talet skedde många rätt stora förändringar inom bolaget. 

Högertrafikomläggningen 1967 resulterade i att alla bussar måste byggas om eftersom 

dörrarena var placerade på fel sida. Samtidig började chaufförerna att hantera 

biljettmaskinerna och konduktörerna blev därmed överflödiga, några av dem skolades om till 

chaufförer. Samma år flyttade bolaget till Skurviken där det byggdes garage och verkstad. 

Under 60-talet hade antalet invånare i Luleå ökat med nästan 20 000 och 1970 fanns det 

59 717 luleåbor. Den stora ökningen av invånarantalet kan bero på 1969-års 

kommunsammanslagning. Under samma decennium började man köra på Kallkällan, Tuna, 

Knöppelåsen och Mjölkudden. 50-kort infördes och biljetterna kostade nu exempelvis 60 öre 

till Örnäset och 1:10 kronor till Svartöstaden. I slutet av 60-talet fanns det nästan 30 bussar i 

bolaget och 39 anställda. En annan stor förändring under denna tid var det ökade antalet 

privatbilar i samhället. Antal resenärer ökade inte längre och lönsamheten var dålig. Detta 

resulterade i att Luleå kommun år 1971 köpte bolaget och drev det fram till 1976, då Luleå 

Lokaltrafik AB, bildades. LLT är idag ett helägt kommunalt bolag och ingår i Luleå 

Kommunföretag. År 1972 infördes enhetstaxan som på den tiden var 1:50 kronor, vilket 

motsvarar 9:50 kronor år 2009. Återigen kan man se att prisökningen är ganska liten jämfört 

med biljettpriset år 1955. Kommunen köpte 1975 även Gammelstads Omnibus AB. Samma år 

byggdes ett nytt garage med plats för 19 bussar på Skutviken. Av central betydelse för LLT 

skulle även starten av den Tekniska högskolan i Luleå år 1971 bli. Idag har Luleå tekniska 

universitet c:a 12 000 studenter varav många inte har bil och därför nyttjar kollektivtrafiken. 

 

                                                 
10 Bergström, Thore, m.fl., (1993) Luleå lokaltrafik AB 70 år 1923-1993, s. 10. 
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2.2 Luleå lokaltrafik LLT 1976 - 2008 

 

Under kommunens ledning på 1970-talet förnyades bussparken väsentligt och de första 

ledbussarna norr om Stockholm introducerades. I slutet av 70-talet hade LLT 61 anställda. 

Samma tid hade antalet invånare i kommunen vuxit till c:a 66 000. 

 

På 1980-talet trafikerade LLT 22 linjer varav sex industrilinjer. Nattrafiken och ett nytt 

radiokommunikationssystem infördes och en ny trafikledningscentral byggdes. År 1982 hade 

bolaget 193 anställda och ägde 77 bussar. Zonindelningen kom till under 80-talet. En biljett i 

zon 1 kostade fem kronor, som motsvarar 10 kronor år 2009  och i zon 2 åtta kronor. 

 

År 1992 hade bolaget 177 anställda och 74 bussar. Bussarna fick bättre förarmiljö och en 

datorisering genomfördes. Biljettpriset för en resa i zon 1 uppgick nu till 12 kronor. Här kan 

vi nu se en större prisökning jämfört med 80-talet. 12 Kronor motsvarar nu 15 kronor år 2009. 

Befolkningstillväxten började avta och antalet invånare steg från 71 106 år 1995 enbart med 

dryga 1 000 personer till 72 139 år 2002. 

 

I det linjenät som gällde fram till omläggningen i september 2003 hade alla ordinarie linjer en 

gemensam ändhållplats vid Hermelinsparken i centrala Luleå och det fanns totalt 13 

ändhållplatser fördelade i de olika stadsdelarna. Sammanlagt fanns 25 olika linjer varav några 

var nattlinjer och lågtrafiklinjer. En stor nackdel med det gamla linjenätet var ändhållplatsen 

och den därmed förknippade slingan genom centrum. ”Oftast bestod linjernas körtider till en 

tredjedel av tiden det tog att avverka Centrumslingan.”11 

 

Redan på 80-talet bestämde Luleå Kommun att utreda lokaltrafiken eftersom antalet 

passagerare var relativt sett lågt jämfört med andra kommuner. Det första projektet där bl.a. 

en stängning av Smedjegatan för övrig trafik utreddes kallades ”Bussen i centrum”. I samband 

med detta projekt gjorde Skandiaconsult år 1992 en linjenätsutredning.12 Här kom också för 

första gången förslaget om en ringlinje som skulle förbinda ytterområdena med varandra utan 

att passera centrum. 

 

                                                 
11 Berggren, s. 5. 
12 Berggren, s.6 
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Arbetet fortsatte 1997 med att inrätta en projektorganisation kallad KiF (kollektivtrafik i 

förändring). KiF arbetade förutom med ett nytt linjenät bl.a. med frågan om en ny 

omstigningsterminal vid dåvarande Folkets hus och ett elektroniskt informationssystem. 

Arbetet resulterade i att man fick ett bidrag på 14 miljoner kronor från staten för att förbättra 

lokaltrafiken, dvs. få fler invånare att välja bussen och därmed arbeta mot ett hållbart 

samhälle. Ett annat alternativ var att välja Smedjegatan som centrumterminal. Arbetet 

fortsatte med KiF2 och resultatet blev: ”två stomlinjer, sju lokala linjer, två ringlinjer samt en 

centrumlinje för att nå västra Centrum.”13 Men inte heller det nya förslaget genomfördes och 

bussprojektet fortsatte nu under namnet Buss 2001. Trafikkonsultbolaget Trivectors utredning 

ledde fram till ett förslag om tre stomlinjer, fyra lokallinjer och en bussgata på Hertsön. 

Förslaget skulle bli förhållandevis dyrt både i förberedelse men även i driften. 

 

Frågan om Smedjegatan skulle bli enbart bussgata eller kombinerad buss- och bilgata 

avgjordes i ett rådslag år 2003. Genom detta fick Smedjegatan, förutom bussfil och 

hållplatser, även ge plats för en bilfil. Efter ytterligare en utredning om linjenätet som gjordes 

av Mattias Häggström i form av ett examensarbete vid Ltu kunde det nya linjenätet äntligen 

tas i bruk den 22 september 2003. Det nya linjenätet innebar stora förändringar. Alla linjer 

sammanstrålar nu på Smedjegatan i Luleås centrum, detta gör det lätt för resenärerna att byta 

buss och ta sig vidare till andra stadsdelar. Linjenätet består av stomlinjer och lokallinjer. 

Stomlinjera förbinder de fem största stadsdelarna med centrum på kortast möjliga väg och 

därmed också kortast möjliga restid. Stomlinjernas turtäthet höjdes och turerna kom att gå 

mer regelbundet. Lokallinjerna går inte lika ofta och har även en längre körsträcka. Det nya 

linjenätet hade en stor positiv effekt på LLT. ”Efter projekt Buss 2003, har bussresorna ökat 

från 3,0 miljoner till 3,6 miljoner resor 2006.”14 

 

Den sista mars 2008 hade Luleå en befolkning på 73 144 personer. Samma månad hade LLT 

35 2493 passagerare. En vanlig vinterdag körde LLT ca 1000 turer med i genomsnitt 16 000 

passagerare. År 2008 hade LLT 113 anställda och ägde 55 bussar varav sex ledbussar och 32 

låggolvbussar. Det fanns 436 hållplatser längs det 180 km långa linjenätet.15 Ett nytt 

informationssystem med digitala skyltar och talutrop av hållplatserna i bussarna samt digitala 

informationstavlor vid ett flertal hållplatser har införts såväl som ett nytt biljettsystem med 

                                                 
13 Berggren, s. 7. 
14 Luleå kommuns årsredovisning 2006, s. 54. 
15 http://www.llt.lulea.se/  2010-07-20. 
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nya busskort som laddas på LLT. Biljettpriset i zon 1 när man köper biljetten på bussen var 20 

kronor år 2008 och 16 kronor om man hade ett värdekort. Ett periodkort som gäller i 30 dagar 

kostade vid förköp 495 kronor. LLT trafikerade fem stomlinjer år 2008, fem lokallinjer och 

nio direktlinjer vilka enbart trafikerade vissa områden och arbetsplatser i Luleå kommun. 
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3. LULEA LOKALTRAFIKS MILJÖARBETE GENOM ÅREN 

 

I föreliggande avsnitt presenteras LLT:s miljöarbete från sent 1960-tal och framåt utifrån 

genomgånget material. Presentationen följer ett kronologiskt och till stor del materialbaserat 

upplägg. Inledningsvis behandlas kollektivtrafiken och miljön utifrån utredningar och 

rapporter. Därefter behandlas kollektivtrafiken och miljön utifrån tidningsartiklar; och 

slutligen utifrån samtal med personal på LLT och tekniska kontoret. 

 

3.1 Kollektivtrafiken och miljön i utredningar och rapporter 
 

3.1.1 Utredning om Lokaltrafiken i Luleå stad 1969 

 
I International Road Transport Unions memorandum16 från sent 1960-tal om kollektivtrafiken 

i stadsmiljön, rekommenderades bl.a. följande för att förbättra lokaltrafiken: att allmänna 

transportmedel ska få tillgång till särskilda gator, filer och zoner, att parkering förbjuds längs 

huvudleder, att busshållplatser ska klart markeras och att bussterminaler i centrum finns. Inte 

mycket av detta fanns förverkligat i Luleå i slutet av 1960-talet. I ”Utredning om 

Lokaltrafiken i Luleå Stad” (1969) konstaterar utredarna att vid: 

 

 ”planeringen av stora delar av den äldre bostads- och stadsbebyggelsen har endast 
ringa eller ingen hänsyn tagits till den kollektiva trafiken. Genomfartsleder 
saknas, gator och vägar är trånga och smala och alls inte lämpade för busstrafik. 
Detta innebär att trafiken får söka sig efter framkomliga vägar utan större hänsyn 
till snabbhet och trafikekonomi.” 17  

 

Utredningen visar vidare att sex av tio linjer i Luleå går med förlust, vilket till stor del beror 

på dåligt passagerarunderlag och onödig lång och krokig linjeföring. Samtidigt finns ett 

bidragsbehov på 275 000 kronor år 1969 och det blir tydligt att bolaget måste rationaliseras 

för att hålla nere kostnaderna. För Luleås del drar utredarna slutsatsen att man kan förbättra 

vissa gatukorsningar i Luleå genom att ljusreglera dem och att vissa busslinjer borde göras om 

för snabbare framkomlighet. Utredarna föreslår även att kostnaderna kan minska genom 

                                                 
16 International Road Transport Union arbetar för att säkerställa säkra transporter och mindra miljöpåverkan av 
vägtransporter. De ger kontinuerligt rekommendationer angående transporter. Rekommendationerna som ligger 
till grund för ”Utredning om Lokaltrafiken i Luleå Stad, 1969” är från slutet av 1960-talet.  
17 Utredning om Lokaltrafiken i Luleå Stad, 1969, s. 8. 
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förändringar i linjedragning och turlistor. Vidare rekommenderar de ordentliga vindskydd och 

att busstationen Loet moderniseras. Samtidigt ställer utredarna höga krav på lokaltrafiken där 

gångavståndet till hållplatserna inte ska vara mer än 400 meter, bussarna ska vara bekväma 

och rymliga och de ska gå ofta samt att turerna ska kosta lite. 

 

3.1.2 Attitydundersökning om kollektivtrafiken 1973 

 
Bland kollektivtrafikutredningarna i planeringsavdelningens material på stadsarkivet finns 

även attitydundersökningen ”Vad tycker ni om busstrafik?” från 1973. Den visar att 62 % av 

de tillfrågade i undersökningen ansåg att busstrafiken i Luleå var ordnad på ett helt eller 

ganska tillfredställande sätt, och bland de önskemål som yttrades vid undersökningen fanns 

bl.a. billigare resor, tätare förbindelser, utplacering av soffor och vindskydd, fler busslinjer, 

bilfritt city, enhetspriser, kortare restid etc. På femte plats fanns bilfritt city som är det 

närmaste man kan komma i ett sannolikt miljötänkande i undersökningen; 73 % av de 

tillfrågade ansåg att man borde ”satsa mer på buss-, cykel- och gångtrafik i stället för biltrafik 

i stadens centrum”.18 

 

3.1.3 Kollektivtrafiken i Luleå, förstudie, januari 1976 

 
I januari 1976 gjorde AB VOLVO, Bussar och kollektiva Transportsystem, en förstudie på 

uppdrag av Luleå kommun. Bakgrunden till denna var den förväntade expansionen av Luleå 

tätort med c:a 50% befolkningsökning under tio år pga. Stålverk 80-planerna.19 Syftet med 

förstudien var bl.a. att: ”skapa underlag för beslut om ett projekt i syfte att utforma det 

framtida kollektivtrafiksystemet i Luleå tätort.”20 Läget vid tidpunkten för studien var 

följande: det fanns sju busslinjer och fem industrilinjer som trafikerades av totalt 46 bussar. 

Alla linjer gick genom centrum där den krokiga linjesträckningen gjorde restiden onödig lång 

jämfört med bil, medelhastigheten i tätorten var enbart 20 km/h. Även driftkostnaderna för 

lokaltrafiken var därför förhållandevis höga. Luleå tätorts speciella utformning begränsade 

möjligheterna att bygga ut de stora trafiklederna och gjorde det därför nödvändigt ”att 

fördelningen mellan individuellt och kollektivt resande ändras till kollektivresandets fördel 

                                                 
18 ”Vad tycker ni om busstrafik?” 1973, s.11. 
19 Inom stålverk 80 projektet skulle man bygga ut Norrbottens järnverks anläggningar i Luleå. Projektet 
stoppades och lades ner av regeringen pga. neråtgående konjunktur i samband med oljekrisen. 
20 Kollektivtrafiken i Luleå, Förstudie 1976, s. I. 
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om framtidens tätortstrafik skall fungera tillfredställande.”21 Man konstaterade även att 

problemen med dåtidens kollektivtrafik berodde på att man vid städernas utbyggnad inte hade 

tagit hänsyn till kollektivtrafiken. Förstudiens slutsatser var att ett attraktivt 

kollektivtrafiksystem bl.a. borde innebära:  

 

• ”Effektiva transportlösningar 
• Minsta möjliga inverkan på stadsmiljön 
• Harmonisk anpassning till annan trafik.”22 

 

 

3.1.4 Förändringar i trafikmiljön och stadsmiljön 

 
Harry Persson, som i 20-års tid var överingenjör vid gatukontoret i Luleå, var en sann visionär 

när det gäller trafikmiljön och stadsmiljön i Luleå kommun. Han skrev 1980 en uppsats som 

han kallade ”Luleå sett med 2000-talets ögon”. Givet Perssons position i stadsförvaltningen 

ger rapporten oss en bild över en del av de diskussioner som sannolikt fördes i Luleås dåtida 

stadsförvaltning på planeringssidan. Uppsatsen var först ”tänkt som ett diskussionsunderlag 

till planeringskollegor”23 inför generalplanen24 1982, men innehållet blev mer omfattande än 

planerat och fick i stället bli en vision om framtiden. Persson spånade om att exploatera 

Sandön med ett bostadsområde för 3000 invånare, såväl som med flera stugbyar, ett flertal 

hotell, fritidsområden i form av stränder och slalombackar samt t.o.m. en djurpark. Om 

kollektivtrafiken skriver han:  

 

”Tendenserna till dyrare energi och framförallt högre transportkostnader har avsatt 
tydliga spår i stadens planering. [...] Kollektivtrafiken har fått inte bara ett 
ideologiskt utan även ett ekonomiskt genombrott som följd av den växande 
kundkretsen och de nya greppen med tätare bebyggelser”.25  

 

I Perssons planer ingick en vägförbindelse över Svartösundet till Sandön. Eftersom norra 

sidan av Sandön skulle bli industriområde med bl.a. den nya malmhamnen behövdes även en 

järnvägsförbindelse mellan centrum och Sandön där järnvägsstationen skulle ligga i närheten 

av den planerade stadsdelen Sörviken. Kollektivtrafiken i Luleå kommun skulle därmed 

                                                 
21 Kollektivtrafiken i Luleå, Förstudie 1976, s. 4. 
22 Kollektivtrafiken i Luleå, Förstudie 1976, s. 5. 
23 Persson, H. (1980) Luleå sett med 2000-talets ögon, s.8. 
24 En generalplan genomförs för att ange hur marken skulle användas ex. trafikleder eller bebyggelse. 
Generalplanen motsvarar dagens översiktsplan för en kommun.  
25 Persson, H. (1980), s. 7. 
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kompletteras med järnvägsförbindelsen Sandön - Centrum. I samma uppsats skriver Persson 

även om en tunnel som skulle förbinda Bodenvägen med Varvsgatan. Tunneln återkommer 

även i senare skrivelser av Persson.  

 

Persson skrev flera rapporter om trafik- och stadsmiljön under sina år på gatukontoret. I sina 

Centrumanteckningar från 1982 skrev han: ”Om målsättningen är att centrum till större eller 

mindre del skall bebos av människor ställs också kraven på en mänsklig miljö (vilket påverkar 

trafikutformningen, markdispositionen, servicebehoven, naturmiljön)”26. Persson menade att 

en trafiktunnel under Smedjegaten borde ha hög kapacitet och att den även kunde lösa 

kollektivtrafikens problem i centrum. Enligt hans förslag skulle busshållplatsen för 

kollektivtrafiken byggas vid kvarteret Uttern.  

 

Han tog också upp trängselproblemet för bussarna vid Pilgatan i Centrumanteckningarna och 

menade att busslinjerna borde ge måttligt gångavstånd till hållplatserna och att bra 

bussförbindelser borde kunna möjliggöra en infartsparkering invid Kungsgatan – Pilgatan. Ett 

av hans förslag för att förbättra kollektivtrafiken gick ut på att linjerna i Timmermansgatan 

och Hermelingatan skulle stå för områdets trafikförsörjning och att linjen längs 

Timmermansgatan skulle få en ny sträckning.  

 

Ett annat förslag för att kunna få en snabbare busslinje från Malmudden mot Centrum, gick ut 

på att anlägga en bussväg som skulle ”börja vid Västra Brogatan, följer utmed befintlig GC-

väg, utnyttjar vägbanan över gamla viadukten, för att sedan angöra hållplats vid SJ-

stationen.”27 Därifrån skulle bussen fortsätta mot Storgatan. 

 

Persson kommer också in på förutsättningar och problemområden för kollektivtrafiken såsom 

att den är utsatt för konkurrens där pris och kvalitet får en framstående roll. Vidare att hög 

trafikbelastning på morgonen och eftermiddagen, där skol- och arbetsresor sammanfaller, 

leder till trängselproblem. Han skriver också: ”Kollektivtrafiken skall ses som ett system där 

alla detaljer måste samverka för en god funktion (gångavstånd, turtäthet, klimatskydd, 

komfort, byten, väntetider)”28. Viktiga åtgärder som främjar kollektivtrafiken anser han vara: 

bussfiler, separata bussvägar och bussprioriterade trafiksignaler. Han beskriver kortfattat den 

                                                 
26 Persson, H. (1982) Centrumanteckningar, del 10, s. 5. 
27 Persson, H. (1982), del 13, s.1. 
28 Persson, H. (1982), del 14, s. 1. 
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s.k. Rep-principen och Spindel-prinicipen för linjesträckningen. Med Rep-principen, som 

länge gällde för Luleå kommuns lokaltrafik, dvs. att alla linjer har samma ändstation, såg han 

många nackdelar:  

 

”Nackdelarna är hög trafikkoncentration, låg hastighet, problem med buller och 
avgaser, trängsel vid hållplatserna vissa tider, ojämn beläggning på bussarna, stora 
gångavstånd och förhållandevis kostsamt för trafikbolaget.”29  

 

Persson ansåg redan då att den dåvarande linjesträckningen inte kunde vara lönsamt och 

konkurrenskraftig i framtiden.  Han ger t.o.m. ett förslag på en reviderad linjesträckning 

genom Luleå centrum. Förutom de redan ovan nämnda förslagen för att förbättra 

kollektivtrafiken menar Persson att det behövs en del anläggningar som måste byggas såsom 

exempelvis en bussväg genom Residensparken, bussväg med bussgrindar mellan 

Sandviksgatan och Rådstugatan, ringlinje i centrum för att öka turtätheten och minskad 

gatuparkering genom parkering i p-hus och därmed förbättrad framkomlighet för bussarna. 

 

3.1.5 Luleå lokaltrafiks miljöplan  

 
Luleå lokaltrafik upprättade sin första miljöplan 1997. Syftet med planen var att ”LLT skall 

internt och externt arbeta med miljöfrågor för att öka kunskapsnivån och medvetenheten hos 

våra anställda, kunder och intressenter så att LLT framstår som det miljövänligaste 

alternativet.” Strategin för att nå framgång hos kunderna var bl.a. att ”satsa på miljövänliga 

bussar och drivmedel [och] informationsaktiviteter som visade kollektivtrafikens betydelse 

för en hållbar utveckling.” 30 

 

1997 års miljöplan innehåller en kort historik över LLT:s miljöarbete. Här nämns således ett 

försök med en tryckackumulatorbuss31 1988-89 samt hur LLT samma år deltog i ett projekt 

där snabbuppvärmning av bussarna med ett hetoljesystem provades. Under åren 1989-1991 

medverkade LLT aktivt i utvecklingen av Citydieseln32 och av ny teknik till bussar; alla 

LLT:s bussar drivs med miljödieseln Mk1 sedan år 1993. Under åren 1992/93 utrustades två 

bussar med partikelfällor i ett särskilt projekt och år 1993 undertecknades ett avtal om 
                                                 
29 Persson, H. (1982), del 14, s. 2. 
30 LLT (1998) Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 2. 
31 En tryckackumulatorbuss är en buss där bromsenergin lagras i en hydraulisk ackumulator. Den lagrade energin 
används sedan när bussen ska accelerera igen. 
32 Citydiesel är en ny  och förbättrad diesel som introducerades 1990 och som finns i ytterligare förbättrad form 
idag. 
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tomgångskörning i högst en minut mellan LLT och Luleå kommun. Dessutom genomfördes 

ett antal motorbyten till miljöklassade motorer. Men inte bara på själva bussidan hade 

miljöarbetet pågått. Sedan 1990 hade man tillämpat pappersinsamling och sedan 1994 sortrat 

lysrör och oljefilter. Plastkorten som infördes 1995 är återanvändningsbara och samma år 

ersattes alla engångsartiklar på LLT med porslin i personallokalerna. Sedan 1996 var 

motorvärmaruttagen på personalparkeringen tidsstyrda och samma år hade alla anställda fått 

delta i kommunens Agenda 21-utbildning.  

 

LLT satte i miljöplanen upp några mål där exempelvis den interna elenergiförbrukningen 

skulle minska med 35 % år 2000 relativt 1995 års nivå. Under samma period skulle 

dieselförbrukningen per passagerarkilometer minska med 17 %. Det fanns även en lång rad 

aktiviteter som LLT ville utföra för att nå sina miljömål. Dit hörde bl.a. upphandlingen av 

etanolbussar och ersättningen av fyra bussar per år mot de miljövänligaste alternativen på 

marknaden med särskilt mål att på lång sikt övergå till förnyelsebara biobaserade drivmedel.  

Vidare att det skulle bytas till lågenergilampor i lokalerna, såväl som genomföras interna 

miljöutbildningar, kampanj mot tomgångskörning, avfallssortering i lokalerna och  

förarutbildning i ”mjukkörning”. I 1998 års miljöplan kan man i sin tur se att de första fyra 

etanolbussarna var beställda och skulle börja köras i Luleå året därpå.  

 

Tre år senare, i miljöplanen från år 2001, kan man läsa följande om LLT:s miljöpolicy: ”LLT 

skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av miljön genom att erbjuda och utveckla 

effektiva persontransporter med minsta möjliga miljöpåverkan.”33 Långsiktiga mål som LLT 

satte upp detta år var att LLT:s emissioner av kväveoxider och partiklar år 2007 skulle 

motsvara SLTF:s basalternativ34. Vidare skulle ”utsläppen av växthusgaser i Luleå [ ] minska 

genom att kollektivtrafikens marknadsandel ökas”.35 LLT satte även upp en vision för 

miljöplanen som löd: 

 

• ”Kollektivtrafiken skall ständigt förbättras ur miljösynpunkt och vara en 
föregångare i fråga om låga utsläppsnivåer och en kretsloppinriktad 
helhetssyn. 

• Kollektivtrafiken skall utvecklas mot att bli ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

                                                 
33 LLT (2001), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 1. 
34 SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. De ställer upp mål för maximala utsläpp av exempelvis 
kväveoxider och partiklar. 
35 LLT (2001), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 3. 



 21 

• Kollektivtrafiken skall bli ett naturligt medel för resenärer och politiker 
att uppnå ett hållbart samhälle.”36 

 

Fram till miljöplanen från år 2005 hade LLT genomfört en rad förändringar för att nå 

miljömålen. Man hade minskat drivmedelförbrukningen genom att chaufförerna hade deltagit 

i utbildningen ”Heavy ecodriving” och år 2003 hade 30 bussar utrustats med partikelfilter. 

Det hade också visat sig att det nya linjenätet under första året minskat 

drivmedelförbrukningen med 3,13 % för diesel och 3,5 % för etanol. I Miljöplanen från 2006 

kan man se att minskningen ökat för diesel till 3,9 % jämfört med år 2004 och för etanol till 

6,4 %. I denna miljöplan satte LLT även upp långsiktiga mål när det gällde partiklar, 

kväveoxider och koldioxider: medelutsläppen för partiklar skulle år 2010 ha minskat med 80 

% jämfört med 2001. Under samma period skulle kväveoxider minska från 7,1g/kWh till 

3,0g/kWh. Koldioxiden skulle minska med 40 % fram till år 2010, dvs. från 212g/pkm till 

125/pkm. Målet skulle nås på följande sätt: ”utsläppen av växthusgaser i Luleå skall minska 

genom att kollektivtrafikens marknadsandel ökas. Användning av förnybara drivmedel skall 

öka till 30 % förnybara bränslen av total användning bränsle till 2010.”37 Aktiviteter som 

skulle genomföras var bl.a. att öka andelen biodiesel för delinblanding38 samt att man skulle 

försöka sig på direktdrift av vissa bussar med biodiesel. Man skulle även investera i att bygga 

om motorer för att minska kväveoxidutsläppen. Vidare kan man läsa i 2006-års miljöplan att 

biodiesel redan kunde användas i bussarna utan att minska på effektiviteten. Om man 

dessutom utrustade bussarna med SCR avgasrening39 och partikelfilter så skulle emissionerna 

som påverkade luften bli mycket låga. Här konstateras också att; ”LLT har ambitionen att 

ställa om mer trafik till förnybart bränsle och det bör vara möjligt att utan allt för stora 

uppoffringar nå upp till total 40 % förnybart år 2012. Det motsvarar hela dieselförbrukningen 

för tio bussar.”40 

 

 

 

                                                 
36 LLT (2001), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 2. 
37 LLT (2001), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 3. 
38 Med delinblanding menas att man blandar vanlig diesel med biodiesel. Blandningen beror på temperaturen ute, 
ju varmare, desto mer förnyelsebar biodiesel kan blandas i. 
39 SCR avgasrening reducerar kväveoxider i avgaserna. 
40 LLT (2006), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 4. 
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3.2 Kollektivtrafiken och miljön i tidningsartiklar  
 

Det har varit svårt att hitta förstahandskällor som ligger längre tillbaka i tiden än 1990- och 

2000-talen rörande kollektivtrafiken och miljön i Luleå. Detta har motiverat mig att använda 

tidningsartiklar om ämnet. Eftersom tidningar tar upp aktuella ämnen och speglar samhällets 

intressen för en viss tidpunkt kan följande avsnitt ses som ett komplement till rapporter och 

utredningar om kollektivtrafiken och miljön. Jag har haft fördelen att kunna använda mig av 

LLT:s tidningspärm som innehåller tidningsartiklar rörande LLT och kollektivtrafik i övrigt 

från 1976. I avsnittet nedan redovisar jag artiklar som berör miljön i olika former dvs. trafik-, 

stads-, hälsomiljön och den ekologiska miljön. Redovisningen är delvis kronologiskt upplagd 

men delvis också tematisk, efter trafik- och stadsmiljön respektive hälsomiljön och den 

ekologiska miljön. 

 

 

3.2.1 Tidningsartiklar om lokaltrafiken och trafik- respektive stadsmiljön 

 
”Trafikkaos, enorma bilköer, moln av stinkande bilavgaser [...] Är det den framtiden vi kan 

vänta oss i Luleå”? Den frågan ställdes i artikeln ”Nu är det bråttom” i Norrbottens Kuriren 

(NK) den 12 mars 1976. ”Bara fram till 1980 kommer vi att behöva 32 nya bussar! Vi 

behöver investera omkring 20 miljoner kronor”41 sa Thore Bergström, VD för Hurtig buss. 

Han ansåg att det var bråttom att ta fram planer för nyinvesteringar och trafiklösningar inför 

stålverk 80 bygget. Möjliga lösningar för kollektivtrafiken beskrevs i artikeln ”Lyft på luren. 

Beställ buss!” i NK den 6:e juni samma år.  Enligt utredningsgruppen för kollektivtrafiken var 

tänkbara förslag att göra om Köpmangatan till bussgata med en tunnel under Domus och att 

trafiksvaga områden fick ringa efter buss vid behov. Enligt Folke Blandfors gick det hela ut 

på att ”bussen ska prioriteras i city i förhållande till biltrafiken. Det är nödvändigt och 

billigare än att ordna planskilda korsningar för att klara den ökade biltrafiken.”42 I artikeln 

talades även om planeringsmissen på Hertsön där en bussgata hade blivit billigare att både 

driva och anlägga än att bussarna var tvungna att köra in och ut från området flera gånger för 

att hämta upp passagerare. Att denna planeringsmiss kostade 400 000 kronor extra om året 

skrev Norrländska Socialdemokraterna (NSD) den 6:e maj 1976. ”Planmiss kostar 400 000 

                                                 
41 NK (1976), ”Nu är det bråttom”. 
42 NK (1976), ”Lyft på luren. Beställ buss!”. 
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om året” lyder rubriken och kritiken är hård mot att man inte tänkte på att ”synkronisera 

busstrafiken med gång- och cykelvägar”43 när man planerade Hertsön. 

 

Förändringarna i linjedragningen som genomfördes 1976 resulterade i en ökning av resenärer 

med 20%  enligt NKs artikel ”Ny attityd” den 19 april 1977. I artikel framhölls vikten att öka 

bussåkandet och hotet med ökande biltrafik beskrivs på följande vis: ”Bortslängd bensin, 

mera avgaser och en allt mer hopgyttrad innerstad.”44 En ny attityd angående bussåkande 

efterlystes samt konstaterades att ett sätt att förbättra miljön i innerstaden var att befria 

Storgatan från all trafik. Men LLT motsatte sig förslaget, många bussar körde där dagligen 

och man trodde att folk inte skulle välja att ta bussen om de inte fick kliva på vid Storgatan 

längre. Kompromissen blev då att stänga Storgatan för all biltrafik. Bara bussar och taxi fick 

åka på Storgatan vilket i NK:s artikel ”Bilfritt” i september 1977 resulterade i kommentaren 

att ”någon större förbättring för de gående blir det alltså inte på en gång”45. Även på Porsön 

bestämmde man sig i slutet av 70-talet att lägga om linje 5 för att förbättra tillgängligheten för 

bl.a. studenterna. Linje 5 skulle nu dras genom Högskolans område. Enligt ”Buss på 

villoväg?” den 27 januari 1978 i NK så var linjesträckningen lite olycklig. Den intervjuade 

busschauffören Åke Nilsson menade att ”sträckningen av busslinjen in på skolans område inte 

är riktig ur trafiksäkerhetssynpunkt”46. Man hade tom. behövt sätta upp en meterhög 

metallbåge framför ena byggnaden för att förhindra att studenterna skulle springa rakt ut på 

gatan och därmed rakt in i bussen. Även närpolisen var starkt kritisk mot linjedragningen. 

Husen låg så nära varandra, många gick på vägen och den skar dessutom av ett cykel- och 

gångstråk. Polisen hade blivit väldigt förvånad över linjedragningen eftersom det i övrigt 

”nuförtiden” var vanligt att man drog busslinjer och all övrig trafik utanför områden som 

skolor där det gick och cyklade mycket folk. 

 

År 1983 kom nästa stora förändring i Luleå centrum gällande lokaltrafiken; ”Sedan gågatan 

byggdes har busstrafiken på sträckan besvärat. Bussarna har av många ansetts ”störa” 

intrycket av gågatan.”47 Detta kan man läsa om i NSD:s artikel ”Bussarna bort från gågatan” 

den 6:e december 1983. Vidare att ledningsgruppen för centrum tagit beslutet att göra 

Storgatan ”hel” som gågata, dvs. att bussarna inte fick köra på den längre och måsta ta vägen 

                                                 
43 NSD (1976, )”Planmiss kostar 400 000 om året”. 
44 NK (1977), ”Ny attityd”. 
45 NK (1977), ”Bilfritt”. 
46 NK (1978), ”Buss på villoväg?”. 
47 NSD (1983), ”Bussarna bort från gågatan”. 
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via Stationsgatan och Skeppsbrogatan. Beslutet hade berott mycket på att de 16 000 av- och 

påstigningarna utanför Domus varje dag har ”skapat en farlig trafikmiljö för gång- och 

cykeltrafikanterna”48. Arbetet med att göra gågatan bussfri och lägga om linjerna skulle enligt 

planerna börja i maj 1984. 

 

Året därpå kan man i ”Kritikerna fick rätt” den 3 juli i NSD läsa om förslaget att förlänga 

gågatan mot stadshuset och göra också den delen bussfri. Detta skulle innebära att bussarna 

skulle behöva köra ner mot norra hamn och åka på Skeppsbrogatan. Kommunalrådet Folke 

Blandfors visade sig vara tveksam till en förlängning eftersom den skulle innebära längre 

bussresor, dyrare resor och därmed färre resenärer. De nya linjerna från året innan innebar 

redan en ökning av restiden på två minuter i genomsnitt och därmed ökade bränslekostnader 

och avgaser.  

 

3.2.2 Tidningsartiklar rörande lokaltrafiken och hälsomiljön samt den 
ekologiska miljön 

 
I artikeln ”Hyresgäster vill ha bort busstrafiken” i NSD den 15 april 1981 kan man läsa att 

hyresgästerna i två fastigheter vid Stationsgatan i Luleås centrum besväras av busstrafiken. 

LLT bryter enligt dem mot tomgångskörningsförbudet i tätorten och låter bussarna gå på 

tomgång utanför hyreshusen långa perioder, vilket leder till olägenhet i form av dålig luft och 

buller för de boende. 

 

I artikeln ”Nästan som en spårvagn” beskriver NSD:s reporter Kerstin Anttila 25 februari 

1986 den nya miljövänliga och energisnåla stadsbussen som LLT skulle komma att köra på 

försök. Det var en s.k. tryckackumulatorbuss där bromsenergin lagrades i en hydraulisk 

ackumulator som användes för att accelerera bussen när den skulle köra iväg. I artikel berättas 

vidare att bussen på så vis skulle förbruka 30 % mindre bränsle och därmed också minska 

avgasarna med 30 %. Även utsläppen av asbest från bromsbanden skulle försvinna nästan 

helt. Bussen var den första i Sverige och tillverkaren ville testa hur tekniken fungerar i kalla 

förhållanden. I samtalet med LLT:s tekniska chef Ove Holmström visade det sig att 

tryckackumulatorbussen inte var någon större succé. Tekniken fungerade inte i stadstrafik där 

det ofta förekommer att bussen bromsas ner kort efter att den har accelererad. 

                                                 
48 NSD (1983), ”Bussarna bort från gågatan”. 
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Forskningsprojektet dog ut och efter två år togs tryckackumulatorn bort ur bussen och bussen 

kördes på enbart diesel.49  

 

Nästa innovation för hälsomiljön inom busstrafiken kan man läsa om i ”Se, så rent” 2 oktober 

1990. Här konstateras att ”De tjocka, illaluktande och cancerframkallande avgaserna från 

lokaltrafikens (LLT) bussar i Luleå går upp i rök.”50 LLT satsade på två nya miljöbussar med 

katalysatorer (och ytterligare fyra året därpå) och övergick till ett nytt, renare dieselbränsle. 

”Här handlar det i stället om förbättringar av lokaltrafiken – men kanske inte för resenärerna i 

första hand. Det är framför allt den som vistas utanför bussen som märker skillnaden.” Det 

nya bränslet OK promil citybränsle 1 var mycket renare än vanlig dieselolja och gav samtidigt 

mer energi. Thore Bergström, VD för LLT, medverkade i projektet som tog fram den nya 

miljövänligare dieseln. Det var ett samarbete mellan dels svenska lokaltrafikföreningen, dels 

branschorganisationen för de olika lokaltrafikbolagen, OK, Scania, Volvo och 

Naturvårdsverket, som drogs igång 1986. Särskilt när det gällde svavelutsläppen var det nya 

citybränslet miljövänligt och gav bara en tiondel så stora utsläpp som lättdiesel. När det gällde 

vanlig diesel så gav den bara en hundradel så stora utsläpp. Att de nya bussarna fungerade väl 

kan man läsa om i artikeln ”Miljöbussen toppen!” i NSD 23 december 1990. En bussförare 

som intervjuades berättar om fördelarna med de nya bussarna: ”Det är inga problem med 

avgaser. Med vanliga bussar kommer avgaserna in och då får jag huvudvärk.”51 Även Thore 

Bergström konstaterar att bussarna var ”i det närmaste luktfria, tysta och skonsamma mot 

hälsa och natur”.52 

 

Att tomgångskörning av bussarna i Luleå var ett fortsatt problem kan man läsa om i NK:s 

artikel ”LLT – en stor syndare” 28 januari 1993. Trots att LLT hade utlovat sig att 

tomgångsköra i max en minut, gick LLT:s bussar på tomgång i långa perioder. ”Tidigt på 

morgnarna körs bussarna ut av garagepersonalen och får sedan stå på tomgång i upp till en 

halvtimme.”53 Det framgår i artikeln att problemet var svårlöst, speciellt eftersom det är 

mycket kallt i Luleå. Resenärerna och framförallt chaufförerna ville sitta i varma bussar och 

det fanns inga el-stolpar som klarade av att en buss anslöts till dem. Även vid ändhållplatserna 

gick bussarna ofta på tomgång när chaufförerna väntade på att börja på en ny tur. 

                                                 
49 Samtal med Ove Holmström, teknisk chef på LLT, 08-05-26 
50 NK (1990), ”Se, så rent”. 
51 NSD (1990), ”Miljöbussen toppen!”. 
52 Ibid. 
53 NK (1993), ”LLT – en stor syndare”. 
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Att inte bara hälsomiljön utan även den ekologiska miljön påverkades av trafiken kan man 

läsa om i ”Bli bussig mot miljön” i NK 22 november 1996. Tord Pettersson skriver:  

 

”I våras presenterades ett utkast till trafikprogram för Luleå centrum. Där 
utpekades biltrafiken som det största miljöhotet på jorden. Personbilarna sades 
svara för en tredjedel av de totala utsläppen av kväveoxider. De dieseldrivna tunga 
fordonens andel angavs vara lika stor. [...] Det hävdades att biltrafiken orsakar 
bullerproblem, svåra olyckor och luftföroreningar, samt att den är mycket 
utrymmeskrävande.”54  

 

Vidare står det att de enda förslag till åtgärder för att minska bilismen som kommunen kom 

med är: ”attraktivare gång- och cykelvägar samt en attraktivare kollektivtrafik”. Att stimulera 

kollektivtrafiken för att få en bättre hälsomiljö skriver Conny Viklund om i NSD 26 februari 

1997: ”Köer och ryckig körning mellan trafikljusen skapar tomgångskörning med utsläpp av 

miljöfarliga ämnen, främst kvävedioxider som drabbar allergiker.”55 Vidare framhålls att 

luftkvaliteten i Luleå varierade kraftig från bra luft långt ifrån gränsvärdena till mycket dålig 

luft speciellt när det blev inversion56. Målet var enligt Viklund inte att förbjuda biltrafiken 

men att stimulera till ökad kollektivtrafik. År 1999 kan man i artikeln ”Grönare stad med sprit 

i tankarna” i NK 3 februari läsa om att LLT  investerat i fyra etanoldrivna bussar. Fördelarna 

med de nya grönare bussarna var att de hade lägre utsläpp av sot, kväveoxider, kolmonoxid 

och kolväten mot tidigare bussar. De släppte visserligen ut samma mängd koldioxid som en 

dieseldriven buss men fördelen var att etanol var ett biobaserat bränsle, vilket bidrog till att 

nettotillskottet av koldioxid i atmosfären minskade. 

 

3.3 Samtal med personal på LLT och Tekniska kontoret  
 

Syftet med denna uppsats är att studera framväxten och innehållet i LLT:s miljöarbete. 

Bristen på material har föranlett samtal med personer som har jobbat med kollektivtrafiken 

respektive med miljöfrågor. I detta avsnitt redovisar jag samtal jag fört med personer som 

jobbar på LLT, Ove Holmström och Thomas Höglund, respektive information jag erhållit av 

Mikael Sundvall på Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun. Under samtalen har jag även fått 

                                                 
54 NK (1996), ”Bli bussig mot miljön”. 
55 NSD (1997), ”Miljöfarligt Luleå”. 
56 Inversion är ett väderläge som innebär att varmluft inte kan stiga i höjden som vanligt och att avgaser och 
luftföroreningar stannar nära marknivå. 
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viss skriftlig information som delvis också redovisas här. Avsnittet behandlar i turordning 

information om bussparken och inköp av olika bussar, frågor rörande bränsleförbrukningen, 

och slutligen frågan om bullerskydd längs gatorna i kommunen. Tyvärr är informationen i 

huvudsak begränsad till 1990- och 2000-talet. Detta kan eventuellt delvis förklaras med att de 

personer jag samtalat med endast varit anställda på LLT under dessa decennier. 

 

Ove Holmström, teknisk chef på LLT, berättar att partikelfilter, s.k. CRT-filter, installerades i 

36 bussar under år 2003.57 Att montera CRT-filter som innehåller både katalysator och 

partikelfilter på bussar är ett effektivt sätt att minska utsläppen av hälsofarliga ämnen. Särskilt 

positiv blir effekten eftersom bussarna ofta är ute hela dagen och kör och därmed även håller 

katalysatorerna varma. Holmström visade ett dokument där det framgick att partikelutsläppen 

minskade drastiskt från 0,17 g/kWh år 2002 till 0,07 g/kWh 2003 och ytterliggare till 0,4 

g/kWh året därpå.58 De nya bussarna som köptes in idag (2009) är emellertid ännu renare än 

de som har CRT-filter, då nya bussar har Euro 5 standard vilket är senaste tekniken. 

 

Ser vi till drivmedel finns åtta etanolbussar i drift inom LLT, vilka klarar 18 % förnyelsebart 

bränsle. Holmström berättar vidare att de första fyra etanolbussar togs i drift år 1999, året 

därpå köptes ytterligare fyra etanolbussar. Andelen kilometer som LLT:s bussar kör med 

etanol har ökat från 12.5 % år 2002 till 21 % år 2006. Sedan hösten 2007 planerar LLT enligt 

Ove Holmström att köra etanolbussarna på RME (rapsmetylester) RME framställs ur raps och 

är därmed klimatneutralt. Men tyvärr förekom problem med leveransen. RME levererades 

sommaren 2008 bara upp till Gävle och Statoil, som var lokaltrafikens leverantör, kunde inte 

leverera RME till Luleå. Man funderade på att frakta RME på egen hand till Luleå men 

kostnaderna skulle vara allt för stora i jämförelse med vinsten av att använda RME. 

Nackdelen med RME är enligt Holmström att den bara kan köras till -15 grader. Men man 

skulle kunna köra blandad körning en bit in på hösten.59 

 

Holmström berättar vidare om etanolbussen att den är mycket renare än en dieselbuss men 

däremot har en förbrukning som är på ca 50 % högre än för dieseldrivna bussar (ca 4,5 

respektive 7 l per mil). Etanolen är däremot än så länge billigare, nästan halva priset mot 

dieseln, vilket leder till att själva prisskillnaden på förbrukningen inte är så stor. Däremot är 

                                                 
57 Samtal med Ove Holmström, teknisk chef på LLT, 08-05-26. 
58 Emissioner krav och LLT utsläpp 2001-2010, s.1. 
59 Enligt LLT:s hemsida har man kört med en diesel RME blandning under 2009 (15 % REM i vanlig diesel): 
www.llt.lulea.se/  2010-07-20. 
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servicen 30 % dyrare eftersom etanolbussar behöver tätare oljebyten etc. Därför blir det 

dyrare att köra etanolbussar än dieselbussar. En annan nackdel konstaterar Holmström är att 

bara Scania tillverkar etanolbussar vilket gör att inköpspriset inte utsätts för konkurrens och 

ligger relativt högt. LLT har därför inte satsat på fler etanolbussar mellan 2000 och 2008.60 

 

Miljösatsningar i fråga om bussparken före 1999 när de första etanolbussarna köptes in, var 

bl.a. att köpa de miljövänligaste dieselbussar som fanns. Miljötanken gick ut på att köpa 

bussar med den modernaste tekniken. År 1996 köptes exempelvis enligt Holmström åtta nya 

bussar. Annars köper LLT ca fyra bussar per år. Utöver etanol körs LLT:s bussar på diesel. 

När den renare dieseln Mk1 kom började man köra på den trots att den var dyrare än 

eldningsolja 1 fortsätter Holmström. Det var mest svavelutsläppen som minskade genom det 

miljövänligare drivmedlet. När det gäller hybridbussar, där en dieselmotor laddar batterier 

som sedan driver hjulen med el, berättar Ove Holmström att man i slutet av 1990-talet 

funderade på att köpa en hybridbuss och köra den på en ringlinje runt staden. Tyvärr så fanns 

då inga serietillverkade hybridbussar och en buss kostade över 5 miljoner kronor. Det visade 

sig att det således skulle bli väldigt kostsamt att driva en busslinje med en hybridbuss med 

tanke på anskaffningspriset. Hybridtekniken var inte heller särskilt bra utvecklad då. Man 

ansåg därför att det var en bättre miljösatsning att utrusta befintliga bussar med partikelfilter i 

stället för att köpa en hybridbuss. Det skulle bli en större miljövinning sett på hela 

kollektivtrafiken. Framtiden ser bättre ut för en satsning på hybridbussar enligt Holmström. 

Redan vid nästa upphandling av bussinköp dvs. inom ett år kollas tre alternativ: etanolbussar, 

dieselbussar och hybridbussar. En hybridbuss har 20 % lägre dieselförbrukning. Men 

eftersom man inte kan påverka var utsläppen kommer, dvs. bestämma när bussen går på diesel 

eller på el, blir det enligt Holmström emellertid inte nödvändigtvis en direkt förbättring av 

innerstadsmiljön när det gäller luftföroreningar. 61 

 

Holmström berättar vidare att det år 2008 fanns fyra bussar kvar i drift som inte hade någon 

rening alls i from av partikelfilter eller nya miljövänliga motorer. Dessa skulle tas ur drift i 

och med att nya bussar skulle köpas in de närmaste åren. På frågan om huruvida LLT:s bussar 

planeras drivas med biogas förklarar Ove Holmström att det än så länge är en logistikfråga 

eftersom en biogasanläggning borde finnas i kommunen för att klara leveransen av biogas. 

Biogas torde enligt Holmström vara det miljövänligaste drivmedlet eftersom man kör på 100 

                                                 
60 Enligt LLT:s hemsida finns nu elva etanolbussar i drift i Luleå: www.llt.lules.se/  2010-07-20. 
61 År 2010 har LLT inte köpt in några hybridbussar ännu. 
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% återvinningsbart material. Han berättar att Skellefteå har en anläggning och att man 

sommaren 2008 körde med tio bussar i tätorten, där bussarna klarade en dags körning på en 

tankning. Alternativet naturgas hade fram till år 2008 enligt Holmström inte diskuterats på 

LLT. 

 

Vid samtalet med Thomas Höglund på LLT berättar han att det länge har diskuterats på LLT 

hur man kan minska bussarnas bränsleförbrukning först och främst i syfte att spara pengar 

men på senare år även mer och mer för att spara på miljön. Han förklarar att före 

linjenätsomläggningen år 2003 hade tidtabellen en starttid men inga stolptider per 

busshållplats. Detta ledde till att många förare tryckte gasen i botten för att komma fram till 

ändhållplatsen i Hermelinsparken och på detta vis kanske hinna med en kopp kaffe innan 

turen fortsatte. Införandet av stolptider vid alla busshållplatser längs de olika linjerna år 2003 

minskade bränsleförbrukningen avsevärt. Efter linjenätsomläggningen år 2003 gick antalet 

resenärer upp och allt eftersom märktes återigen en ökning av bränsleförbrukningen. Fler 

personer som steg av och på vid fler hållplatser gjorde det nödvändigt för förarna att köra 

snabbare mellan hållplatserna för att hålla stolptiderna. Vid sommartidtabellen 2008 tog man 

hänsyn till denna förändring och ökade körtiden för olika linjer för att på så sätt såväl 

förbättra förarnas arbetsvillkor som minska bränsleförbrukningen. 

 

Ett annat sätt för att minska bränsleförbrukningen är enligt Thomas Höglund att prioritera 

bussar vid trafikljusen. Bussprioriteringen infördes i samband med linjenätsomläggningen och 

införandet av infosystemet år 2003. Infosystemet är kopplat till trafikljusen och gör det 

möjligt för bussarna att få grönt ljus och därmed slippa bromsa ned vid korsningarna. 

Höglund berättar att bussprioriteringen gäller för alla trafikljusförsedda korsningar utefter 

busslinjerna förutom på Bergnäset. Den ändrade trafikmiljön i form av att allt fler rondeller 

byggs i Luleå kommun får emellertid en negativ effekt för kollektivtrafiken. 

Bussprioriteringen faller bort och det blir fler inbromsningar vid korsningar för busstrafiken. 

 

I ett samtal med Mikael Sundvall på tekniska förvaltningen fick jag lite information om olika 

bullerskyddsåtgärder i kommunen. Det första bullerplanket byggdes år 1974 på Bredviken 

längs Hertsövägen. År 1977 följde bullerdämpning längs Mjölkudden med hjälp av plank, 

vallar och vegetation. Två år därpå breddades Svartövägen och fönsterbyte bekostades på 

Östermalm närmast vägen. Breddningen av Hertsövägen nödvändiggjorde förlängningen av 

bullerplanket på Bredviken. Sedan hände inte mycket förrän nya bostadshus byggdes på 
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Regnvägen/Björkskatan och bullerplank byggdes längs Bensyvägen år 1994 och 1999. 

Därefter skedde flera åtgärder under 2000-talet: bullerplank på Notviken år 2002, på Örnäset 

år 2003 och på Lulsundet år 2004, alla längs starkt trafikerade vägar.62 

 

                                                 
62 Samtal med Mikael Sundvall på tekniska förvaltningen 2008-04-29. 
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4. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

Syftet med denna uppsats har varit att titta närmare på framväxten av och innehållet i 

miljöarbetet inom Luleå lokaltrafik sedan sent 1960-tal. I detta sammanfattande avsnitt 

kommer jag att koppla teorin till resultatet från huvudkapitlet. 

 

Att klimathotet föranleder ett nytänkande när det gäller bilismens framtid är allmänt känt. Det 

visar sig också att lösningar i syfte att stärka kollektivtrafiken inte är tillräckliga. 

Kollektivtrafikbolagen måste bli än mer miljövänliga och hjälpa till att minska CO2 

utsläppen. Miljöarbetet inom kollektivtrafiken är inget nytt fenomen, vilket bl.a. denna 

uppsats visar. I Luleå kommun har kollektiv busstrafik funnits ändå sedan år 1923, då Hurtig 

buss AB öppnade sin första linje. År 1976 blev bolaget det kommunägda bussbolaget Luleå 

Lokaltrafik AB som år 2008 hade 55 bussar som trafikerade 19 linjer inom kommunen. 

 

Läser man Tengströms studie ”Bilismen – I Kris” växer det fram en bild över hur bilismen 

påverkat människors miljö genom tiderna. Från att bilismen och trafikmiljön stod i centrum 

på 1960- och 70-talet försköts tyngdpunkten så småningom till stadsmiljön och de påtagliga 

problem som bilismen skapar för stadsbilden. Utvecklingen gick därefter vidare mot 

människornas hälsomiljö under 1980-och 90-talet, när de skadliga effekterna av bilismen på 

själva människokroppen blivit allt tydligare. Under senare år har en förskjutning av 

tyngdpunkten åter blivigt tydligt. Nu är det bilismens påverkan på den ekologiska miljön och 

klimathotet som är centralt. Hur speglas då detta i LLT:s verksamhet? 

 

Det äldsta materialet som jag använder i denna uppsats är Utredning om lokaltrafiken i Luleå 

stad från 1969. Här uppmanades Luleå Kommun att förbättra lokaltrafiken eftersom många 

linjer var olönsamma. Man konstaterade att stora förändringar måste genomföras för att kunna 

ändra på detta. Förslag som att ljusreglera gatukorsningar och göra om linjesträckningen visar 

att trafikmiljön stod i centrum för frågeställningen. Tyvärr hittade jag inte mer material 

rörande miljöarbetet på 60-talet. Därför får utredningen stå som den enda indikatorn för om 

och hur miljöarbete bedrevs i relation till Luleås kollektivtrafik för 40 år sedan. Den slutsats 

jag drar är att miljöarbetet under denna tid när det gäller kollektivtrafiken i Luleå ligger i linje 

med Tengströms uppfattning om att 60-talet präglades av bilismen och trafikmiljön. Den 

förskjutning av intresset mot bilismen och stadsmiljön som Tengström framhåller, speglas 
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även i materialet om Luleås kollektivtrafik. Exempelvis visar attitydundersökningen från 

1973 att ett bilfritt centrum önskades av hela 73 % av deltagarna i undersökningen. AB 

VOLVO:s studie från 1976 tydliggör att utformningen av kollektivtrafiken var starkt 

begränsad av Luleå stads utformning. I samband med denna utredning föreslogs en 

trafiktunnel för att få bort bilar och bussar ur centrum och också det därmed förknippade 

trängselproblemet. Samma fokus speglas i de tidningsartiklar som behandlar kollektivtrafiken 

på 1970-talet, och även på början av 80-talet. Där behandlas exempelvis frågan om 

bussprioriteringar, en ny linjesträckning och ett bilfritt centrum, dvs. en stängning av 

Storgatan för trafik. Inte minst Harry Persson hade tankar om stadsmiljön i Luleå under denna 

period. Han hade stora visioner om hur stadsmiljön och inte minst kollektivtrafiken skulle 

utformas. När det gällde kollektivtrafiken förespråkade han bussfiler, separata bussvägar, 

bussprioriterade trafiksignaler, i viss mån linjeomläggning och även trafiktunnel i centrum i 

syfte att underlätta för busstrafiken. Några viktiga delar i förbättringen av kollektivtrafiken 

menade han var turtäthet, komfort, väntetider, gångavstånd och inte minst klimatskydd 

(begreppet användes i en utredning för första gången år 1982).  

 

Under 1980-talet verkar samtidigt frågor som berör tomgångskörning som leder till dålig luft 

och buller samt andra farliga utsläpp som påverkar människornas miljö, en mer central 

ställning. I tidningsartiklarna från mitten av 1980-talet diskuteras frågan huruvida gågatan 

som nu bara fick trafikeras av bussar skulle vara bussfritt eller inte. I artiklarna framgår den 

komplexa relationen mellan bilismen och kollektivtrafiken. Det visar sig att de negativa 

effekterna av bilismen även gällde för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken var också en 

störande faktor i stadsmiljön. I denna fråga ställdes stadsmiljön mot miljötanken. En bussfri 

Storgata skulle förbättra stadsmiljön men försämra hälsomiljön i form av fler utsläpp pga. 

längre körsträckor och färre passagerare dvs. fler bilister. Här ser man att stadsmiljön och 

hälsomiljön är frågor som intresserar på 80-talet och att i detta fall hälsomiljön får ge vika för 

stadsmiljön. En bussfri gågata och därmed förbättrat stadsmiljö anses väga mer än kortare 

körsträckor och därmed mindre avgaser. 

 

År 1997 upprättade LLT sin första miljöplan där målet var att öka kunskapen om miljöfrågor 

och att bli ett miljövänligt alternativ till bilismen. Men även dessförinnan satsade LLT på att 

förbättra miljön. Enligt personalen på LLT valde man redan tidigt att köra bussarna på 

miljövänligare diesel trots att ett billigare alternativ fanns. Detta pga. att det billigare 

alternativet var betydligt mera miljöfarligt. På 1980-talet deltog VD:n för LLT aktivt i att 
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utveckla ett miljövänligare dieselbränsle som minskade svavelutsläppen med 90 % och från 

och med år 1993 drevs alla bussar med miljödieseln Mk1, vilket i sin tur ledde till att 

busschaufförerna äntligen slapp huvudvärk när de körde bussen. 

 

Vid inköp av nya busar satsade man också på bussar med den nyaste tekniken, vilket 

automatiskt innebar mindre utsläpp. Ett exempel på detta är tryckackumulatorbussen som 

NSD skrev om år 1986. Utsläppen förväntades minska med 30 % med den nya tekniken men 

tyvärr så fungerade den inte i stadstrafiken. När katalysatorerna kom satsade LLT på denna 

teknik och kunde därmed minska utsläppen av de cancerframkallande avgaserna. 

 

År 1993 tog man även beslutet att tomgångskörning var tillåtet i högst en minut. Under denna 

period investerades också i de första partikelfällorna, vilka ytterligare minskade utsläppen av 

hälsofarliga ämnen. Ännu stod den direkta hälsomiljön i centrum och man försökte förbättra 

luften i Luleå genom att minska på skadliga utsläpp, vilket går helt i linje med Tengströms 

resonemang.  

 

I 1997 års miljöplan satte LLT upp olika mål för att förbättra miljön. Man ville exempelvis 

minska elförbrukningen med 35 % på fem år. Under samma period ville man även minska 

bränsleförbrukningen med 17 %. Man bestämde sig för att köpa etanolbussar och för att 

ersätta fyra bussar per år med nya miljövänligare bussar. Men redan 1997 skrev man in det 

långsiktiga målet att övergå till förnyelsebara drivmedel i framtiden. I den lokala dagspressen 

kan vi vidare vid sent 1990-tal läsa att köer och många stop vid trafikljus ökar utsläpp som 

främst drappar allergiker varför man ville stimulera kollektivtrafiken för att minska bilismen i 

Luleå. Även mer globala motiv, såsom det globala klimathotet, lyfts fram för en attraktivare 

kollektivtrafik. 

 

År 2001 skrevs för första gången klimatmål in i LLT:s miljöplan. Nu ville man tydliggöra 

målet att: ”bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av miljön.”63 Målet var att minska 

utsläppen av växthusgaser vilket skulle åstadkommas genom att öka kollektivtrafiken men 

även göra kollektivtrafiken i sig miljövänligare. En central väg för att nå målet var 

linjenätsomläggningen 2003. Med denna minskade förbrukningen av bränsle med 3 % trots 

att fler turer kördes. Det visar sig i 2005-års miljöplan att LLT har genomfört ett flertal 

                                                 
63 LLT (2001), Miljöplan Luleå lokaltrafik AB, s. 1. 
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åtgärder för att nå målen, bl.a. har man 2003 utrustad 30 bussar med partikelfilter. Bidragande 

faktorer till minskad bränsleförbrukning var också utbildningen av chaufförer i ecodriving 

och förändringen av körtiderna för olika linjer – ett arbete som fortfarande pågår eftersom 

ökat eller minskat passagerarantal påverkar utsläppen om samma körtid bibehålls. Målet för 

2010 när det gäller bränsle är i 2006-års miljöplan att 40 % av all bränsle som LLT förbrukar 

ska vara förnyelsebart. Tyvärr visade det sig i samtalet med Ove Holmström på LLT att det 

inte är så lätt att nå detta mål så levereras RME inte till Luleå ännu år 2008 (År 2010 är 

andelen REM i dieseln 15 % under sommarmånaderna) och även en biogasanläggning finns 

inte i planerna för Luleå Kommun samma år. 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån denna undersökning dra slutsatsen att utvecklingen av 

miljötänkandet inom Luleås kollektivtrafik i stora drag följer Tengströms fyra faser, både i 

innehåll och i hur de infaller i tid. Bilismen och trafikmiljön stod i centrum på 1960- och 70-

talen och var också början till det som så småningom kommit att benämnas miljöarbete. Man 

försökte förbättra trafikmiljön i Luleå för att kunna underlätta för kollektivtrafiken. Vidare 

gick fokus över till bilismen och stadsmiljön, där invånarna och deras behov fick en mer 

central roll. På 1980-talet fick stadsmiljön ge plats för tankar rörande bilismen och 

hälsomiljön. Det blev allt tydligare vilka negativa konsekvenser bilismen och även 

kollektivtrafiken hade för människornas hälsa och LLT visade intresse för att förbättra bl.a. 

luften i Luleå. Hälsomiljön var central i miljöarbetet ända fram till början av 2000-talet, men 

redan under mitten av 90-talet framgår hur ett större perspektiv tog form, nämligen tankar 

rörande bilismen och den ekologiska miljön. Nu började man fokusera på minskningen av 

CO2- utsläppen och därmed på minskningen av växthusgaserna. LLT har genom flera 

decennier bedrivit ett aktivt miljöarbete och lyckats med många stora och bra förbättringar när 

det gäller stadsmiljö och hälsomiljö. Förhoppningsvis kan även målen rörande den ekologiska 

miljön nås i en snar framtid. LLT är ju vilket trafikbarometern visar på god väg att vara 

Luleåbornas första val när det gäller resor inom tätorten. 
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