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OM DOKUMENTET

Aktuellt dokument är ett första steg i att formulera och ta fram en 
uppdragsbeskrivning gällande en trafikstrategi för Kiruna kommun. Dokumentet 
beskriver de huvudsakliga delarna för såväl processen med att utarbeta en 
trafikstrategi som det faktiska innehållet. Kiruna kommun har hittills inte varit 
delaktiga i denna del av processen, men är formellt ansvariga i ett fortsatt arbete.  
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Förord

Nya Giron - God Infrastruktur för Regional Omvandling och Näringslivsutveckling - 
är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyg-
gande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Projektets fokus 
ligger på infrastruktur och bebyggelse där tankar som ett gott liv, hållbar tillväxt och 
attraktiva livsmiljöer är inkluderade.

I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna kommun en vision om att skapa en ny 
mönsterstad på liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm. Nya Giron 
har som avsikt att tillsammans med kommunen och dess invånare utveckla lösningar 
där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse och 
infrastruktur. Tillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och 
näringslivet har en möjlighet att frodas.

Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper 
på Luleå Tekniska Universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik, Industriell 
produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik och Träbyggnad. 

Den här forskningsrapporten ingår som en del i projektet Nya Giron, och är ett 
resultat från delprojektet som handlar om en integrerad trafik- och 
bebyggelseplanering. 

Från forskargruppen i Arkitektur har följande personer arbetat i projektet: Kristina L 
Nilsson, professor; Charlotta Johansson, universitetslektor; Saeed Ebrahimabadi, 
doktorand; Jennie Sjöholm, doktorand; Mania Meibodi, doktorand; Maria Öberg, 1:e 
forskningsingenjör; och Sebastian Arnehed, forskningsingenjör. 

Till arbetet har en referensgrupp knutits bestående av: Thomas Nylund, Kiruna 
kommun; Joel Ahlquist, Kiruna kommun; Magdalena Wäppling, Kiruna kommun (har 
ersatt Joel Ahlquist)); Anders Lundgren, Kiruna kommun (slutskedet); Annika 
Nordqvist, Trafikverket; Annika Kieri, Trafikverket; Elin Sandberg, Trafikverket; 
Mathias Wärnhjelm, Trafikverket (har ersatt Elin Sandberg); Daniel Rova, 
Trafikverket (har ersatt Annika Kieri).
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1 Inledning

1.1 Vad är en trafikstrategi
En trafikstrategi beskriver en kommuns övergripande arbete med trafikfrågor.
Strategin omfattar nulägesbeskrivningar, detaljerade mål för trafiksystemens 
utveckling och vilken typ av åtgärder och insatser kommunen bör/skall/vill göra för 
att uppnå önskade mål och visioner kopplade till trafiksystemen och den fysiska 
miljön. Trafikstrategin skall också vara ett medel för att möjliggöra prioriteringar 
inom den befintliga strukturen, i form av underhåll och förbättringar såväl som ett 
hjälpmedel att fatta beslut om investeringar på ett transportövergripande plan. En 
trafikstrategi bör antas politiskt för att på så sätt ha en styrka vid genomförande av 
olika åtgärder och satsningar.

Det här underlaget till trafikstrategi tar sin utgångspunkt i trafikverkets handbok
TRAST, Trafik för en attraktiv stad, samt i TRAST–guiden, ett stöd för kommuner i 
framtagande av trafikstrategier. I TRAST–handboken har sju aspekter på trafik tagits 
fram, vilka ligger till grund för utarbetandet av detta underlag till trafikstrategi. Dessa 
är Stadens karaktär, Trafikens omfattning, Trafiknät, Tillgänglighet, Trafiksäkerhet, 
Miljö och Trygghet. Utifrån ovanstående utgångspunkter beskrivs sedan de 
transportslag och insatsområden som Kiruna kommun kan peka ut som centrala för att 
uppnå de långsiktiga mål som finns uppsatta. Här finns det stora möjligheter att belysa
det som är speciellt viktigt för Kiruna, såsom klimatets påverkan på de vardagliga 
persontransporterna och näringslivets transporter.

En trafikstrategi är ingen investeringsplan. De återgärdsförslag som presenteras skall i
stället ses som vägledning för att uppnå de mål och visioner som finns uppsatta för 
kommunen på ett transportövergripande plan. 

1.2 Varför en trafikstrategi i Kiruna
Världen står inför en rad avgörande utmaningar för att kunna möta de allt mer 
påtagliga klimatförändringarna. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC,2008) menar att det är människans utsläpp av växthusgaser som till största del 
har skapat och driver den pågående förändringen av jordens klimat. I Sverige står 
transportsektorn för cirka 32 % av koldioxidutsläppen (Boverket, 2010). Utsläpp som 
i hög grad påverkar vårt klimat, både på global och på lokal nivå. Med sinande 
tillgångar på fossila bränslen, en större förståelse för de hälsoeffekter som utsläppen 
har på såväl natur som på människor, samt de stora landarealer det ökade 
transportarbetet kräver är det lätt att inse att det krävs förändringar om ett hållbart 
samhälle skall kunna uppnås.

Med dessa insikter är det tydligt att det krävs en strategi och en plan för hur 
utvecklingen skall kunna vändas och hållbarhet uppnås inom transport- och 
trafiksystemet på lokal nivå. Framtidens utmaningar kräver att planeringen sker med 
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helhet och hållbarhet i åtanke. En trafikstrategi är ett steg i arbetet med att förbereda 
staden på de förändringar som kommer att krävas för att ett hållbart och resurssnålt 
transportsystem skall kunna uppnås. Trafikstrategin samlar utvecklingen och 
visionerna för de olika transportslagen för att få dessa att verka åt samma håll i 
Kiruna. Målet är att den övergripande inriktningen/strategin skall bidra till att 
planeringen och åtgärderna för de olika transportslagen kompletterar varandra och att 
utvecklingen sker i den önskade riktningen. 

1.3 Trafikstrategins syfte och roll i kommunal planering
Syftet med trafikstrategin är skapa en enad syn i kommunen på de trafikrelaterade
frågorna i Kirunas kommunala planering. En samlad syn på de övergripande målen 
och strategierna bidrar till att skapa förutsättningar för att genomföra de åtgärder som 
krävs inom respektive transportslag, för att den önskade helheten skall uppnås. 
Trafikstrategin erbjuder också en samlad nulägesanalys samt ett styrande dokument 
som såväl politiker som tjänstemän kan arbeta efter.

Trafikfrågor i den kommunala planeringen behandlas i ett flertal styrande planer och 
dokument, såsom översiktsplaner, detaljplaner, kollektivtrafikprogram, 
parkeringsnormer osv. Det stora antalet dokument som rör den kommunala 
trafikplaneringen skapar svårigheter när det gäller möjligheten att få en överblick och 
ibland anger dokumenten olika mål eller mål som står i rak motsats till varandra. 
Syftet vid utarbetandet av trafikstrategin är att identifiera, strukturera och förtydliga 
de mål som finns kopplat till transporter i de olika dokumenten samt att hänvisa till 
indikatorer som kan påvisa om de uppsatta målen nås. 

Inom ramen för arbetet med trafikstrategin finns det stora möjligheter att involvera 
och engagera såväl medborgare som näringsliv för att skapa en dialog om mål och 
visioner. 

1.4 Upplägg och disposition 
Arbetet med Trafikstrategin grundar sig i ett behov av att skapa ett dokument som 
samlar kommunens syn och ståndpunkter gällande trafiksystemets utveckling och hur 
det ska genomföras. Arbetet med Trafikstrategin kan delas upp i tre huvudsakliga 
faser. Den första fasen handlar om att formulera ett innehållsförslag samt ta fram en 
tidplan och organisation samt att förankra denna politiskt. Nästa steg i processen är 
studera nuläge, formulera mål och visioner som är välförankrade, att samråda med 
intressegrupper och allmänhet, ta fram handlingsplan samt politiskt besluta om
Trafikstrategin. Den sista fasen är att utarbeta en plan för hur de åtgärder som 
föreslagit skall genomföras och även följa upp arbetet. I detta skede är det också 
viktigt att bestämma hur dokumentet ska aktualiseras och hållas levande. Detta
underlag till trafikstrategi är ett led i arbetet med att inleda den första fasen.
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2 Utgångspunkter 

2.1 Vision och Mål 
Kommunala mål och riktlinjer 
Kiruna kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för 
Kiruna tätort med anledning av stadsomvandlingen. Dessutom finns en 
kommuntäckande översiktsplan från år 2002. Dessa dokument utgör grunden för den 
framtida användningen av kommunens mark och ska ge vägledning mellan olika 
intressen och anspråk som görs på markområden. Andra exempel på styrande 
politiska dokument som bör tas i beaktande vid framtagandet av trafikstrategin är 
parkeringsnorm, miljöplan m.fl. Vid det vidare arbetet med trafikstrategin utgör dess 
dokument grunden för att skapa väl förankrade mål kopplade till respektive 
arbetsområde. 
 
Nationella och regionala mål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål och sexton 
miljökvalitetsmål. Generationsmålet handlar om att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem i andra länder.  
 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till och är framtagna och beslutade av Sveriges riksdag. 
Länsstyrelsen har anpassat Miljömålen för regionen. Kopplat till trafikstrategin är 
främst målen om Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning samt God bebyggd miljö. Kommunens roll är att översätta de 
nationella och regionala miljömålen så att de kan anpassas till lokala mål och 
åtgärder. 
 
Det nationella transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 
hela landet” (Regeringen, 2008). Som underrubriker definieras två huvudsakliga 
inriktningsområden. Det första är funktionsmålet, som handlar om att 
transportsystemet skall vara tillgängligt med god kvalitet och användbarhet i hela 
landet. Målet belyser också vikten av ett jämställt transportsystem. Det andra målet är 
hänsynsmålet, som skall verka för en såväl ökad trafiksäkerhet som minskad påverkan 
på klimatet från transporterna. De transportpolitiska målen är statens utgångspunkt för 
de investeringar som görs inom transportsektorn men även ett stöd för exempelvis 
kommuner i arbetet med transportpolitiska frågor.  
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Vision
Förslaget till trafikstrategi tar avstamp i Vision 2099, Kiruna kommuns politiska vilja 
att hålla fast vid och förbättra Hjalmar Lundbohms vision om mönsterstaden. Vision 
2099 antogs av kommunfullmäktige 2004 och är en utgångspunkt för den fördjupade
översiktsplanen från 2006 samt i arbetet med den pågående stadsomvandlingen. 
Följande text och punkter finns med i Vision 2099 (Kiruna kommun, 2004):
Visionen om framtidens Kiruna stad ser vi som en unik stadsbebyggelse 
på kontinuerlig utveckling i överensstämmelse med dagens och 
framtidens krav på en högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt 
samhälle i arktisk miljö.

Nyckelbegrepp

� Ekologiskt anpassat framtidssamhälle

� En modern mönsterstad byggd på Hjalmar Lundbohms idéer, en stad som har en beredskap för att 
på ett bra sätt leva upp till tidens krav inte minst i fråga om miljöanpassning, ny teknik, 
energisystem och hållbarhet

� Bra lokalklimat

� Miljötillgångar såsom sjöar och vattendrag nära bebyggelsen

� Ren luft eftersträvas och kända emissionsstråk bör därför undvikas

� En sammanhållen stadsmiljö med blandning av bostäder, service och arbetsplatser väl försörjda 
med infrastruktur för god tillgänglighet, med gatunät, gång- och cykelstråk och kollektiva 
färdmedel

Infrastruktur

� Samordnad infrastruktur med god tillgänglighet

� Befintlig infrastruktur nyttjas vid utvidgning och omlokalisering av bebyggelse och verksamheter

� Vägar och resecentrum lokaliseras utifrån målpunkter och befolkningstäthet
Ny bebyggelse

� Integrering av olika boendekategorier

� I planeringen är grönstruktur likvärdig med infrastruktur och bebyggelsestruktur

� Närmiljöer

� Stor hänsyn tas till utformning av bebyggelse och val av byggnadsmaterial, byggteknik och 
funktionalitet

� Goda allmänna kommunikationer till arbetsplatser, skolor, butiker, aktivitetsanläggningar och andra 
serviceinrättningar

� Attraktiv stad genom god trafikplanering
Centrumbildningar

� Genomsyras av en hållbar miljöanpassad stadsutveckling

� Offentliga stråk och platser åtkomliga för alla
Arbetsplatser

� Lokaliseras trafikorienterat eller i nära anslutning till bostadsbebyggelse
Kulturomvandlingen av staden

� Historisk dokumentation

� Bevarande av den äldre kulturhistoriska bebyggelsen
Återvinning

� Nyttjande av material från den äldre staden högprioriteras
Liten stad i stora nätverk och regionförstoring

� Nya allianser och partnerskap

� Underlätta pendling

� Regionförstoring Malmfälten med gemensam arbetsmarknad innefattande ett genomtänkt 
lokaliserat resecentrum och snabba tågförbindelser

Trygg och säker stad För alla

� Social miljö beaktas vid planering av centrum och bostadsbebyggelse

� Risk för hotfulla miljöer kring gång- och cykelbanor, mörka prång och viadukter beaktas i 
planeringen

En ny vision väntas antas under våren 2013.
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2.2 Transportsystemets utveckling i Kiruna
Redan 1907 invigdes spårvagnstrafiken i Kiruna. Spårvagnen, vars huvudsakliga syfte 
var att transportera gruvarbetarna mellan hemmet och gruvan finansierades av LKAB.
För arbetarna i gruvan var resorna gratis och spårvagnen var ett populärt transporsätt.
Varje år gjordes cirka 1,2 miljoner spårvagnsresor. I takt med Kirunas utveckling 
ansågs det i slutet på 1950-talet inte ekonomiskt hållbart att bygga ut spårvagnsnätet. 
Detta i kombination med bilens allt mer centrala roll i trafiksystemet gjorde att man år 
1958 rev samtliga spårvagnsspår, vilket utgjorde slutet för spårvagnsepoken i Kiruna. 
I samband med rivningen av spårvagnsnätet diskuterades möjligheten att ersätta 
spårvagnarna med trådbussar. Ett förslag som dock aldrig blev verklighet då
trådbussarnas ledningsnät ansågs påverka stadsbilden på ett allt för negativt sätt. 
Mellan åren 1984 och 1993 återuppstod dock spårvagnen i Kiruna, i form av en 
museispårväg. (Blommegård, 2010)

Transporterna till och från Kiruna underlättades avsevärt i och med malmbanans 
utbyggnad, först till Gällivare 1888 och sedermera till Kiruna 1903. Först under 1980-
talet byggdes en väg mellan Kiruna och Narvik, en sträcka som tidigare endast 
trafikerats via malmbanan. (Vägverket, 2007)

Det pågår idag och har under de senaste åren genomförts en rad stora förändringar i 
transportinfrastrukturen i Kiruna. Under åren 2001-2003 drogs E10 om i ny 
sträckning förbi de centralaste delarna av Kiruna för att minska trafikens påverkan.
Gamla E10, nuvarande väg 873 är numera en huvudgata i det lokal trafiknätet. 
(Vägverket, 2005)

De stora förändringar som sker idag och som är planerade inom en snar framtid har 
starka kopplingar till gruvbrytningen och dess konsekvenser för Kiruna stad. Sedan 
2009 pågår arbetet med omlokaliseringen av järnvägen genom Kiruna. Den nya 
dragningen, väster om gruvberget Kirunavaara invigdes i oktober 2012.

2.3 Omvärldsbevakning
Med dagens globalisering påverkas Kiruna av det som händer på global, nationel,
regional och lokal nivå. Den lokala planeringen måste således ta hänsyn, inte bara till 
de lokala förutsättningarna, utan också det rådande läget i världen. Förändringarna 
handlar såväl om världsekonomi och råvarutillgång som ändrade beteenden.  

De ändliga resurserna
Begreppet peak oil (oljeproduktionstoppen) är den tidpunkt då den globala 
oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta. Detta inträffar då 
produktionen av olja från nya fyndigheter inte kan kompensera för avtagande 
produktion i gamla fyndigheter. Om efterfrågan på olja fortsätter att öka eller är 
konstant efter det att oljeproduktionstoppen har inträffat blir konsekvensen en ökning 
av oljepriset. Eftersom olja är en ändlig resurs kommer produktionstoppen att inträffa 
någon gång i framtiden; tidpunkten är dock en mycket omdiskuterad fråga.
(Nationalencyklopedin, 2012).

Vissa analytiker menar att peak oil redan är här, medan andra menar att det inte
kommer ske förrän 2030 (Naturvårdsverket, 2006). 
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Konkurrensen om de ändliga resurserna ökar då nya ekonomiska stormakter såsom 
Kina och Indien strävar efter att uppnå samma välfärd som de etablerade 
industriländerna i väst.  

Det råder ingen tvekan om att de fossila bränslena, som världsekonomin till stor del är 
beroende av kommer att ta slut. Frågan är bara när och hur världen kommer att 
hantera det faktum att dagens samhällsstrukturer är beroende av de fossila bränslena. 
Arbetet med att skapa ett samhälle som klarar så pass omfattande strukturella 
förändringar är således en viktig del i dagens planering.  
 
Klimatfrågan 
Den stora majoriteten av världens klimatforskare menar att det finns ett samband 
mellan människans påverkan på miljön och de stigande temperaturerna i världen. 
Forskare spår att jordens medeltemperatur kan öka mellan 1.1 och 6.4 grader till följd 
av de mänskliga utsläppen (Naturvårdsverket, 2011). Sverige har undertecknat ett 
avtal, precis som övriga EU-länder om att minska utsläppen av de klimatpåverkande 
gaserna. Avtalet, det såkallade ”2-gradersmåler” innebär att den globala 
uppvärmningen skall begränsas till endast 2 grader, genom minskade utsläpp fram till 
år 2050. För att Sverige skall uppnå de målen krävs en sänkning på 85% av 
klimatpåverkande utsläpp (Åkerman, 2007). 
 
Det ökande transportarbetet 
Det totala transportarbetet ökar i Sverige och har under lång tid gjort så, vilket 
framgår av figur 1. Globaliseringen och en allt mer öppen världsmarknad skapar 
förutsättningar att transportera såväl människor som gods flera varv runt jorden för att 
uppnå hög lönsamhet. Andra faktorer såsom förstorade arbetsmarknadsregioner, 
effektivare och snabbare transporter bidrar till att öka det totala transportarbetet. 
Globaliseringen skapar i många fall en positiv samhällsutveckling med ökad tillväxt 
och högre levnadsstandard. Det ökande transportarbetet har länge setts som en 
nödvändig del av den. Lösningen på problemet med det allt mer ökandet 
transportarbetet har varit att vi inom kort kommer att köra såväl bilar, bussar som 
lastbilar och flyg på förnyelsebara bränslen, vilket enligt många är lösningen på 
problemet. Men detta är enligt Åkerman (2007) en felaktig uppfattning. Om målet om 
en minskning med 85 % av växthusgaser skall nås till år 2050 så måste även mängden 
resor minska.  
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Figur 1 Transportarbete i Sverige år 1970-2010 (Trafikanalys, 2012) 
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Tänkbara åtgärder för att påverka utsläppen av växthusgaser rör flera områden inom 
såväl effektiviseringar och förnybara bränslen som samhällsplanering och minskning 
av resor med t.ex. resfria möten.

3 Nulägesbeskrivning
Kapitel 3 beskriver nuläget i Kiruna, kopplat till de aspekter som identifierats.
Rådande rekommendationer och normer för de olika aspekterna beskrivs i generella
termer. Övergripande mål och riktlinjer för Kiruna kommun beskrivs också, dessa tar 
sin utgångspunkt i styrande dokument såsom översiktsplan, fördjupad översiktsplan
m.fl. Nulägesbeskrivningen bör naturligtvis anpassas till Kiruna kommun, och 
vidareutvecklas i kommande arbete om det finns behov av att belysa ytterligare 
aspekter.

I kapitlet presenteras nuläget inom respektive utgångspunkt för det som sedermera 
skall utgöra grunden i Trafikstrategin. Som en av utgångspunkterna i framtagandet av 
en Trafikstrategi för Kiruna kommun används TRAST (Trafik för en attraktiv stad,
2007), där sju olika aspekter för transportsystemet behandlas. Dessa aspekter är:

Stadens struktur – den struktur som beskrivs av stadens byggnader, gator, 
verksamheter, vatten, grönstruktur etc. 
Trafiksystem – hur vägar, gator och bytespunkter är uppbyggda och hur de hänger 
samman. Beskrivs i termer av differentiering (trafiknätens olika uppgifter), 
integrering (blandning av trafikslag i gaturummet) eller separering (att trafikslagen 
skiljs åt i tid och rum).
Trafikens omfattning – trafikens storlek i tid och rum. Beskrivs i termer av var, när, 
hur och varför man reser.
Tillgänglighet – den lätthet med vilken alla medborgare, näringsliv och offentliga 
organisationer kan nå önskat utbud i samhället. Tillgänglighet kan beskrivas på flera 
olika sätt. I trafiksammanhang används ofta restiden mellan olika målpunkter/utbud 
som ett mått på tillgänglighet men ibland kan tillgänglighet uppnås även utan en 
förflyttning. Skillnader i tillgänglighet med olika färdsätt är viktigt att belysa, till 
exempel med restidskvoter.
Trygghet – en blandad och livfull stad medverkar till trygghet. Man kan här skilja på 
trygghet relaterat till våld och överfall och trygghet relaterat till trafiksituationen. 
Trafiksäkerhet – bestäms av de risker som trafikanterna utsätts för. Risken består av 
delarna sannolikhet och konsekvens.
Miljöpåverkan och hälsa – miljö- och hälsofaktorer, såväl ekologiska som kulturella 
har stor betydelse för skapandet av en attraktiv stad.

Utöver de ovanstående aspekterna är det av stor vikt att studera och anpassa 
transportsystemet till lokalklimatets inverkan på systemets funktion och struktur. 
Samt i vilken utsträckning rådande rekommendationer och vedertagna 
planeringsnormer inom respektive transportslagsområde behöver anpassas till Kirunas
topografi samt subarktiska klimat.

Inom respektive aspekt finns förslag till övergripande mål för hur det hållbara 
transportsystemet i Kiruna skall kunna uppnås kopplat till aspekten. Målen är en 
tolkning av målen i Vision 2099 samt i Kiruna kommuns översiktsplan samt 
fördjupade översiktsplan.
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3.1 Stadens karaktär
Att identifiera en stads karaktär i jämförbara och kvantifierbara mått är en krävande
uppgift. Målet är att stadens karaktär skall vara av sådan art att transportarbetet 
minskas och möjligheten till en hållbar utveckling stärks. 

Enligt TRAST så karaktäriseras det socialt och trafikmässigt väl fungerande 
stadsrummet av möjligheten att bedriva många olika aktiviteter samtidigt. Det väl 
fungerande stadsrummet kräver också att alla stadens användare ges möjlighet att 
påverka och vara delaktiga i utformningen. För att uppnå ett väl fungerande stadsrum 
är det därför av stor vikt i vilken ordning staden planeras. Tidigare har det som gett 
staden liv, såsom gångstråk, grönytor osv. planerats utifrån befintlig trafik och 
vägstruktur. Planeringsordningen har varit trafik, byggnader, rum och stadsliv. En 
omvänd ordning där planeringen utgår från stadslivet skapar möjligheten att anpassa 
trafiksystemet till en önskad hållbar utveckling. TRAST – underlaget (s30) ger fem 
exempel på stadsbyggnadsprinciper som bör användas för att öka stadens kvalitet.

• Att samla istället for att sprida
• Att integrera istället for att segregera
• Att invitera istället for att avvisa
• Att öppna upp istället for att stänga ute
• Att förtäta istället for att sprida

Kiruna kommun, till ytan Sveriges största kommun har drygt 23 000 invånare, varav 
drygt 18 000 är boende i centralorten. I Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan för 
centralorten från 2006 beskrivs två tänkbara scenarier för den framtida 
befolkningsutvecklingen. En som följer den rådande trenden med en utflyttning från 
kommunen och en mer positiv utveckling som talar om en viss ökning av 
befolkningen. Det finns inget som tyder på en långsiktigt stor befolkningsökning. Det 
finns således inget behov någon omfattande produktion av helt nya bostäder, men det 
finns ett stort behov av produktion av bostäder som ersätter de bostäder som måste 
rivas på grund av gruvans utbredning. De kommande 30 – 50 åren skulle 1 500 -2 000
nya bostäder täcka ett eventuellt ökat behov av bostäder (Kiruna kommun, 2006).

De senaste åren har malmpriserna stigit kraftigt, vilket medfört att gruvnäringen 
expanderar kraftigt. Det medför en hög efterfrågan på bostäder, mark och lokaler i
Kiruna. Många vill hyra en lägenhet, men utbudet är för tillfället lågt, beroende på att 
ungdomar efterfrågar hyreslägenheter samtidigt som delar av bostadsbeståndet hyrts 
ut till entreprenörer. Villa priserna har stigit med 25-30 procent jämfört med några år 
sedan. Tillgången på villor är låg. För närvarande pågår utarbetning av ett 
bostadsförsörjningsprogram i Kiruna kommun (Kiruna kommun, 2012).

Inom Kiruna tätort finns lite förenklat fyra områden med tydliga strukturella 
skillnader. Det centrala stadsområdet på fjällsluttningen består av bostäder, kontor,
service och handel. Bebyggelsen här är samlad och består av såväl friliggande 
enfamiljshus som 2-5 våningshus. Det finns även inslag av högre bebyggelse. Den 
andra delen är gruvområdet och järnvägen. Områden tydligt karakteriserade av sina 
funktioner. De två sista delarna av centrala Kiruna är bostadsområdena Lombolo som 
ligger i direkt anslutning sydöst om stadens centrum samt Tuollavaara som är 
lokaliserat öster om centrum. 
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Stadens form samt tydliga tyngdpunkt med gruvan längst i väst skapar långa avstånd 
inom staden i öst-västlig riktning. De betydligt kortare avståenden i nord-sydlig 
riktning innehåller dock kraftiga höjdskillnader, vilket motverkar viljan att 
exempelvis cykla eller gå. (Vägverket, 2007). De stora gatorna som utgjorde grunden 
i Kirunas första stadsplan finns fortfarande kvar idag och utgör huvudgator i stadens 
trafiknät.

Kiruna karaktäriseras till stor del av sina geografiska förutsättningar. Dels genom den 
kuperade stadsmiljön men också genom sitt nordliga läge, med ett vinterklimat som
sätter sin prägel på stadens utformning och liv. Lokalklimatet påverkas i hög 
utsträckning av stadens struktur och karaktär. Byggnader och gaturum kan förstärka, 
mildra eller på annat sätt påverka klimatets inverkan på den bebyggda miljön. En 
ensam hög byggnad kan exempelvis skapa turbulens och blåsiga ”baksidor” medan en 
välplanerad grupp av hus kan minska vindens effekter. På samma sätt kan ett 
välplanerat torg eller innergård skapa vindskyddade platser (Kuismannen, 2005)

Att ta tillvara soltimmarna under de mörka årstiderna är viktigt och möjligheten att 
göra det har ett starkt samband med stadens bebyggda struktur. Hög eller felplacerad 
bebyggelse skapar skuggiga partier, vilket minskar attraktionen att röra sig längs de 
sträckor som inte får solljus. En annan viktig aspekt mellan stadens transporter och 
den fysiska miljön är planeringen för snön. Saknas platser att förvara snön lokalt i 
stadens genereras en stor mängd transporter för bortforsling av snön (Persson, 1992)

Beskrivningen av stadens karaktär måste också ta hänsyn till planerna för 
stadsomvandlingen och hur det ”nya Kiruna” kommer att ta form under ett par 
decennier. Nulägesbeskrivningen kan med fördel innehålla en analys om var 
befintliga målpunkter (arbetsplatser, skolor, centrumfunktioner, service, handel, 
bostäder mm.) är belägna i staden i förhållande till resandet. Analysen kan vidare visa 
möjlig placering av målpunkter i en nära framtid samt på längre sikt utifrån 
kommunens planeringsmaterial, samt hur målpunkternas fysiska placering skulle 
påverka resandet och utvecklingen av hållbart resande.

Förslag till mål:
� Staden skall planeras med blandstaden som ideal.
� Ny bebyggelse skall planeras så att möjligheten att cykla, gå eller åka 

kollektivt till såväl skola, arbete, handel, aktiveter samt service är god.
� Stadens attraktivitet skall stödjas av trafikplaneringen.
� Strävan att ha korta avstånd mellan stadens olika funktioner

3.2 Trafikens omfattning
Det moderna samhället bygger till stor del på transporter, av såväl varor som 
människor. Ökningen av transportarbetet har under det senaste seklet varit konstant 
och vi fortsätter att öka det totala transportarbetet. Att en större del av detta skall ske 
genom gång-, cykel- och kollektivtrafik är önskvärt för att målet om ett hållbart 
samhälle skall kunna uppnås. 

Underlaget för beskrivningen av trafikslagens omfattning, presenterat i detta stycke 
bygger på en resvaneundersökning om Kirunabors resvanor vintertid, framtagen år 
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2011 vid Luleå tekniska universitet i samband med projektet Nya Giron.
Undersökningen gäller boende i Kiruna tätort. Dess siffror kommer att kompletteras 
av en liknande undersökning, som gäller för sommarmånaderna (LTU, 2011).

Resvanor
I Kiruna sker en lägre andel av det totala transportarbetet med gång, cykel eller 
kollektivtrafik, i jämförelse med andra kommuner med samma befolkningsmängd. 
Bilens dominerande ställning som det huvudsakliga transportmedlet visas i tabell 1. 
Tabell 1 visar fördelningen av de olika transportslagen under vintertid i Kiruna, i 
procent. Värdena för Kiruna kommer från den resvaneundersökning som nämns ovan. 
Fördelningen mellan de olika transportslagen i de jämförbara kommunerna, med 
12 500 – 25 000 invånare är hämtade från den nationella resvaneundersökningen från 
2005.

Tabell 1 Fördelning mellan transportslagen, procent (LTU, 2011 )

Bil Passagerare i 
bil Buss Cykel Till fots Total

Fördelning i procent mellan de 
olika transportslagen i KIRUNA 65,93 12,30 1,04 1,35 18,13 100

Fördelning i procent mellan de 
olika transportslagen, i Svenska
kommuner med 12 500 –
25 000 invånare

47,14 14,81 4,22 9,51 24,32 100

Gång – och cykeltrafik
Kirunas klimat och topografi är två faktorer som delvis kan förklara varför andelen 
cykel- och gångtrafik är betydligt lägre i Kiruna än i jämförbara städer. God 
tillgänglighet och framkomlighet med bil kan också vara tänkbara orsaker, liksom den 
goda tillgången på parkeringsplatser. Undersökningen visar att 51 % av invånarna 
aldrig eller sällan går till jobbet eller skolan under vintertid. Närmare 78 % cyklar 
aldrig eller sällan till jobbet under samma period.

I enkätundersökningen angav 43 % av de svarande att låga temperaturer har en 
negativ påverkan om de ska välja att gå. Samma siffror för nederbörd, halka och vind 
var 65 %, 87 % respektive 78 %. Siffrorna visar att låga temperaturer i sig själv inte 
utgör den största anledningen till varför personer väljer att inte gå under 
vintermånaderna, utan det i större utsträckning handlar om i vilken grad man utsätts 
för exempelvis vind och nederbörd. Att halka har så stor negativ inverkan på 
personers vilja att gå visar på stor potential att genom riktade åtgärder öka andelen 
gående. 

Bland cyklisterna menar 68 % att en låg temperatur har en negativ inverkan på deras 
val av cykel som transportmedel. För nederbörd, halka och vind var samma siffror 84
%, 87 % samt 78 %. 

Kollektivtrafik
I undersökningen (LTU, 2011) uppger hela 88 % att de inte har tillgång till ett 
busskort (vid enkätens genomförande var det inte gratis kollektivtrafikresor i Kiruna). 
Även 88 % uppger att de aldrig eller sällan använder buss som transportmedel för att 
färdas till eller från skola och arbete under vintertid. 93 % säger att de aldrig eller 



 15 

sällan nyttjar kollektivtrafiken för inköpsresor. Kiruna kommun har efter 
undersökningens genomförande under hösten 2011 startat upp ett försök med gratis 
lokaltrafik. 
 
Biltrafik  
I Kiruna finns det 558 bilar i trafik per 1000 invånare i jämförelse med hela riket där 
det finns 461 bilar per 1000 invånare. Kiruna skiljer sig inte jämfört med andra 
kommuner i regionen, där bilen har en central roll i transportsystemet (Regionfakta, 
2011). 
 
62% av de tillfrågade i enkätundersökningen sade att de vanligtvis eller alltid körde 
bil till arbetet eller skolan, medan endast 8% var passagerare. Som transportmedel till 
inköpsresor var det 65% som uppgav att de vanligtvis eller alltid körde bil. Det finns 
således en tendens att Kirunabor kör mycket bil, och de kör ensamma.  
 
Som Figur 2 visar är det relativt höga flöden av fordonstrafik på de stora 
genomfartslederna i Kiruna. En majoritet av trafiken har dock sina start- eller 
målpunkter inne i de centrala delarna av Kiruna och endast en liten andel färdas 
genom staden.  
 

 
Figur 2 Total fordonstrafik i Kiruna (Trafikverket, 2011) 
 
 
Pendling 
Detta avsnitt är hämtat från ett PM som är under framtagande i projektet Nya Giron 
som ska belysa konsekvenser av dragningen av E10 och Nikkaluoktavägen som 
förbifart eller genomfart i ett framtida Kiruna (LTU, 2011). 
  
Pendlingen i Kiruna uppgick 2003 till 783 personer till/från andra kommuner i 
Norrbottens län. Utpendlingen från Kiruna kommun uppgick till 355 personer. Med 
428 personer som pendlade in, innebar det ett pendlingsnetto på drygt 70 personer. 
Inpendlingen kom främst från Gällivare, Pajala och Luleå. Utpendlingen var främst 
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till Luleå och Gällivare. Antal personer som hade Kiruna som både bostads- och 
arbetsställekommun var 9 832 personer.

År 2009 visar att både inpendlingen och utpendlingen till/från Kiruna har ökat, 
särskilt inpendlingen. Utpendlingen uppgår nu till 313 personer och inpendlingen till 
626 personer. Pendlingsnettot är 313 personer. Pendlingen från Pajala har ökat, och 
det är till och med fler som pendlar från Pajala än Gällivare. Inpendlingen kommer nu 
främst från Pajala, Gällivare och Luleå. Utpendlingen sker främst till Luleå och 
Gällivare. Antal personer som har Kiruna som både bostads- och arbetsställekommun 
uppgår till 10 665 personer.

Enligt SCB:s statistik var det 2008 en arbetspendling till Norge från Kiruna kommun 
på 77 personer. Under de senaste åren har det rört sig om 50-70 personer som 
arbetspendlat till Norge. 

Eftersom det antal som både bor och arbetar i Kiruna har ökat sedan 2003 så är det 
naturligt att också pendlingen har ökat. De som bor och arbetar i Kiruna har ökat med 
8%, och de som pendlar till/från Kiruna har ökat med 20%. Pendlingen har ökat 
relativt sett, och noterbart är att särskilt inpendlingen från östra Norrbotten har ökat. 

Sammantaget är dock pendlingen till/från Kiruna kommun på en så pass låg nivå att 
kommunen anses som självförsörjande och utgör en egen lokal arbetsmarknadsregion. 
Enligt Tillväxtverket ställs två krav i SCB:s statistiska kriterier för att en kommun ska 
bilda centrum i en lokal arbetsmarknadsregion (LA-region), att andelen av de 
förvärvsarbetande som arbetspendlar till andra kommuner får inte överstiga 20 
procent, och att andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får inte 
överstiga 7,5 procent. Antalet lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige mer än 
halverades mellan 1970 och 2008. Från att ha varit 187 stycken blev de 75. Det 
innebär att regionerna har blivit större. Regionförstoringen har gått fortare i södra och 
mellersta Sverige än i norra Sverige. Allra snabbast har utvecklingen gått runt 
storstäderna och andra universitets- och högskoleorter.

Möjligheten till matchning på arbetsmarknaden genom regionförstoring stärker 
näringslivets förutsättningar för att rekrytera personal med rätt kompetens och 
samtidigt ger det större möjligheter för individen att kunna välja var man vill bosätta 
sig. Sammantaget leder det till en ökad attraktivitet för både invånare och näringsliv. 

Näringslivets transporter/Godstrafik
Från Kiruna och Malmberget fraktas ca 25 miljoner ton malmprodukter årligen på 
järnväg längs Malmbanan, ungefär två tredjedelar mot Narvik och ca en tredjedel mot 
Luleå. LKAB transporterar också tåg med tillsatsmedel och bränsle till 
produktionsorterna. I returvagnar transporteras olivin och kvartsit från Narvik samt 
kalk och kol från Luleå. Dessutom transporteras olja och bentonit i egna tankvagnar. 
Undantaget är dolomit från Masugnsbyn som transporteras med lastbil. LKAB:s 
strategiska mål är att öka leveransförmågan till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter 
per år senast år 2015. Uppgifterna beskrivs i ett PM som är under framtagande i 
projektet Nya Giron som ska belysa konsekvenser av dragningen av E10 och 
Nikkaluoktavägen som förbifart eller genomfart i ett framtida Kiruna.(LTU, 2011)
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Den övervägande delen av godstrafiken till och från Kiruna sker på järnväg men cirka 
700 tunga fordon passerar Gruvvägen i centrala Kiruna per dygn och cirka 50–100 
tunga fordon per dygn går via Viscaria- infarten till och från LKAB. Det är stora 
variationer i flödena av den tunga trafiken, främst beroende av vilka verksamheter 
som pågår i gruvan (Vägverket, 2007).  
 
Som Figur 3 visar har den största delen av den totala tunga trafiken sina målpunkter 
inom Kiruna tätort och till och från Kiruna sker den störa delen av trafiken via E10 
söderifrån.  

 
Figur 3 Tung fordonstrafik på det statliga vägnätet i Kiruna (Trafikverket, 2011) 
 
 
Förslag till mål: 

• Bilberoendet skall minska till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
• Färre bilar/invånare. 
• Öka antalet korta resor med cykel. 
• Omställning från godstrafik med lastbil till tåg 
• Stärka möjligheter till regionförstoring 
• Öka pendling med kollektivtrafik 
 

3.3 Trafiksystemets uppbyggnad 
Trafiksystemet består av den infrastruktur och de system som finns för att svara upp 
till de behov och krav som finns för att tillgodose kommunens invånare med 
transportmöjligheter. Under många år har de stora investeringarna som gjorts i tätorter 
i Sverige fokuserat på att öka tillgängligheten och framkomligheten för bilen. 
Möjligheten att kunna färdas med gång, cykel eller kollektivtrafik har av Boverket 
identifierats som en av de fem viktigast delarna för att uppnå ett hållbart samhälle 
(TRAST s.202, 2007).  
 
Fokus ligger på transporterna inom tätorten. Det finns dock en stor fördel i att se 
sambanden och kopplingarna till såväl regionen som övriga landet, då Kiruna är en 
del av en stor region med långa avstånd där transporter av såväl personer som gods är 
centralt för utvecklingen.  
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Gångtrafiknät 
Ett väl fungerande gångtrafiknät ska vara sammanhängande, tryggt och estetiskt 
tilltalande för att det ska vara attraktivt att använda. Faktorer såsom lutning, 
beläggningsstandard, belysning, separeringsgrad mellan cyklister och fotgängare, 
sittmöjligheter samt möjligheten att träffa andra människor är några av de parametrar 
som avgör i vilken utsträckning nätet används. Vidare är det av stor vikt att 
gångtrafiknätet utformas med största möjliga genhet så sträckorna blir så korta som 
möjligt. Att nätet är sammanhängande och att det går att nå såväl matvarubutiker som 
annan service är viktigt för att inte vissa grupper i samhället ska hindras från att 
använda nätet (TRAST, 2007).  
 
Klimatets inverkan på människors vilja att transportera sig till fots visar sig bland 
annat i enkätundersökning beskriven i kapitel 3.2 (LTU,2011). Bland annat så säger 
närmare 50 % att de skulle gå mer om gångvägnätet snöröjdes bättre. Samtidigt säger 
87 % att halka påverkar deras val att välja gång som transportsätt negativt. Detta visar 
på vikten av god tillgänglighet och framkomlighet för gående samt hur kvaliteten på 
nätet har stor betydelse för i vilken omfattning människor väljer att gå.  
 
Som visas i Figur 4 är kvaliteten på gångnätet, med avseende på gåendes säkerhet 
relativt god inom hela Kiruna tätort. För att ”god kvalitet” ska uppnås ska separata 
gångbanor finnas vid vägar med en hastighet som överstiger 30 km/h. På lokalgator 
med hastigheter på 30 km/h eller lägre anses god kvalitet uppnås även vid blandtrafik.  
 

 
Figur 4 Gångtrafiknätets kvalitet (Kiruna kommun, 2007) 
 
 
I Kiruna finns ett relativt välutbyggt gångtrafiknät, med en förhållandevis hög 
separeringsgrad och planskildhet i kontakt med framförallt biltrafiknätet. I Figur 5 går 
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det att se att en stor del av gång- och cykelnätet samsas på gemensamma gång- och 
cykelbanor. 
 

 
Figur 5 Gång & cykelnät med typ av separering (Kiruna kommun, 2007) 
 
Cykeltrafiknät 
Några av de avgörande faktorerna för om ett cykeltrafiknät skall uppfattas som 
attraktivt är om det är säkert och tryggt. Men möjligheten att få cykla i en vacker och 
lugn omgivning utgör också viktiga parametrar. Precis som för gående finns det en 
rad parametrar som avgör kvaliteten på cykeltrafiknätet. Vägvisning, 
beläggningsstandard, vinterväghållning, belysning, separeringsgrad mellan cyklister 
och gående, utformning av cykelöverfarter samt topograf och lutning är några av de 
faktorer som spelar in för att skapa en god transportkvalitet. Det är också viktigt att 
det finns god tillgång på cykeluppställningsplatser med väderskydd för cyklarna där 
det också går att lämna sin cykel utan att riskera att få den stulen. Restidskvoten 
mellan cykel och bil bör inte överstiga 1,5 om cykeln skall vara ett attraktivt alternativ 
till bilen. Det medför att cykeltrafiknätet måste byggas så gent som möjligt för att 
cyklisterna ska använda cykeltrafiknätet och inte bilvägen eller helt avstå från att 
använda cykeln.(TRAST, 2007) 
 
Klimatets inverkan på människors vilja att transportera sig med cykel visar sig bland 
annat i enkätundersökningen beskriven i kapitel 3.2 (LTU, 2011). Bland annat så 
säger cirka 51 % att de skulle cykla mer om det var bättre snöröjning av cykelnätet. 
87 % menar att halka påverkar deras val av cykel som transportsätt på ett negativt sätt. 
Två parametrar som genom god planering och en prioritering av snöröjning och 
halkbekämpning av cykelnätet går att åtgärda.  
 
Som visas i Figur 6 är kvaliteten på cykelnätet, med avseende på säkerhet varierande 
inom Kiruna tätort. För att ”god kvalitet” ska uppnås skall separata cykelbanor finnas 
vid vägar med en hastighet som överstiger 30 km/h. På lokalgator med hastigheter på 
30 km/h eller lägre anses god kvalitet uppnås även vid blandtrafik. 



 20 

 
Figur 6 Kvalitet på cykelnät i Kiruna (Kiruna kommun, 2007) 
 
Kollektivtrafiknät  
Ett väl fungerande kollektivtrafiknät bygger i grunden på en rad faktorer som avgör 
huruvida nätet är attraktivt eller ej. Det är dock viktigt att inse att olika grupper i 
samhället har olika prioriteringar gällande vilka parametrar som anses vara viktigast i 
valet av färdsätt. Medan vissa grupper ser priset för resan som den viktigaste 
parametern så prioriterar andra hög turtäthet eller korta restider. Men generellt kan 
några faktorer pekas ut såsom restid, säkerhet, tillgänglighet, pålitlighet, komfort och 
trygghet (Blommegård, 2010).  
 
I Kiruna består kollektivtrafiknätet av fyra linjer under vintertid och två sommartid. 
Nätet har på senare år effektiviserats för att korta restiden. Kollektivtrafiken trafikerar 
de olika linjerna måndag till lördag. Under söndagar finns ingen kollektivtrafik i 
Kiruna tätort. Från hösten 2011 och under hela 2012 pågår ett försök med gratis 
kollektivtrafik för alla invånare i Kiruna kommun (Kiruna kommun, 2011). 
 
Figur 7 visar samtliga hållplatslägen inom Kiruna tätort (ej linjenät). Som kartan visar 
har de flesta som bor inom Kiruna tätort mindre än 400 m till närmsta hållplats, vilket 
är det maximala avståendet för att god tillgänglighet skall vara uppfyllt gällande 
avstånd. 
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Figur 7 Hållplatslägen i Kirunas kollektivtrafik (Kiruna kommun, vintertidtabell 2011/2012) 
 
Generellt så är det komplicerat att skapa en effektiv och väl fungerande kollektivtrafik 
på små orter, som är ekonomiskt försvarbara för kommunen. Det är därför av större 
vikt i en mindre stad att systemet är tillgängligt, effektivt och lättförståligt för att få 
människor att välja kollektivtrafiken framför bilen (Blommegård, 2010).  
 
Biltrafiknät 
Kiruna utgör inget undantag då det gäller bilens plats i transporthierarkin. Som i de 
flesta städer är trafiksystemet i huvudsak dimensionerat efter bilen. För att skapa ett 
väl fungerande och väl balanserat biltrafiknät krävs en differentiering, kopplat till den 
önskade funktionen. Nätets olika delar skall fylla olika funktioner vilket betyder att de 
måste utformas för att på bästa sätt uppfylla de krav som finns. Vissa delar av nätet 
ska leda stora flöden av trafik, medan andra delar av nätet skall begränsa möjligheten 
att färdas med bil. Huvudmålet är dock att komma ifrån bilens dimensionerande 
ställning och istället värdera och väga de olika transportslagen mot varandra med 
syftet att uppnå en mer hållbar stadsmiljö (TRAST, 2007).  
 
Vid utformning av ett väl fungerande och för framtiden anpassat biltrafiknät finns det 
således ett antal parametrar att ta hänsyn till. Skillnaden på huvudnät och lokalnät bör 
tydliggöras genom att på huvudnätet tillåta såväl högre hastigheter som större flöden. 
En ”Rätt Fart”-analys kan genomföras för att få en anpassning till de nya jämna 
hastighetsgränser som också finns i dagens system. Syftet med det övergripande 
huvudnätet är att skapa kopplingar mellan stadsdelar men också binda samman 
tätorten med andra, omkringliggande orter. Huvudnätet bör dimensioneras för den 
trafik som råder idag eller en eventuell framtid som förutspåtts. På lokalnätet, till 
skillnad från huvudnätet, är det fullt acceptabelt med farthinder. På huvudnätet bör 
fartdämpande åtgärder användas mer sparsamt. Lokalnätets huvudsakliga syfte är att 
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möjliggöra god tillgång till viktiga målpunkter inom respektive stadsdel. Andra 
viktiga parametrar för biltrafiknätet är funktion sommartid respektive vintertid, 
trafiksäkerhet och orienterbarhet. 
 
Som Figur 8 visar är kvaliteten på vägnätet i Kiruna, med avseende på framkomlighet 
generellt sett hög inom hela Kiruna tätort. De få sträckor med låg kvalitet är sträckor 
med hastighetsbegränsning på 30 km/h.  
 

 
Figur 8 Kvalitet och framkomlighet på Vägnät (Kiruna kommun, 2007) 
 
Järnväg och regionaltrafik 
Malmbanan utgör en central och viktig funktion i Kiruna. Dels för transporterna av 
gods men också för persontransporter för regionala och nationella resor, samt till 
Norge. Järnvägsstationen är lokaliserad ca 500 meter väster om stadens centrum. År 
2005 hade järnvägsstationen 56 000 avresande och 53 000 ankommande resenärer. 
Järnvägsstationens framtida lokalisering är föremål för utredning kopplat till 
stadsflytten och flytten av järnvägsspåret. Busstationen i Kiruna är lokaliserad till de 
centrala delarna av centrum, nära stadshuset. En mindre del av den regionala 
busstrafiken trafikerar järnvägsstationen. (Blommegård, 2010).  
 
I Kiruna finns det idag inget resecentrum, utifrån definitionen att ett resecentrum skall 
möjliggöra byte mellan två eller flera kollektiva transportslag. Möjligheten att på ett 
smidigt och effektivt sätt byta mellan ett eller flera transportslag utgör en av 
grunderna för att skapa ett konkurrenskraftigt kollektivtrafiksystem. För att ett 
resecentrum skall uppfattas som attraktivt bör det vara gång eller cykelavstånd till det. 
En av fördelarna med ett välplacerat resecentrum är att möjliggöra snabba och 
bekväma byten mellan transportslag och att skapa närhet till såväl bostäder, service, 
handel och arbetsplatser (TRAST, 2007).  
 
Flyg 
Kiruna flygplats är lokaliserad cirka 9 km sydöst om Kiruna tätort och är Sveriges 
nordligast belägna flygplats. Normalt trafikeras Stockholm två gånger per dag. År 
2008 var antalet passagerare vid Kiruna flygplats 168 000. Flygbusstrafiken mellan 
Kiruna och flygplatsen är begränsad till vissa delar av året och till specifika avgångar.  
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Kirunas geografiska läge gör flyget till ett viktigt transportmedel för att minska 
transporttiderna, såväl regionalt som nationellt. Goda flygförbindelser är viktigt för 
såväl näringslivet som turistnäringen men också som transportmedel till 
samhällsservice såsom specialistsjukvård. 

Det fortsatta arbetet kan gärna ytterligare belysa vilka särskilda hänsyn som bör tas 
för att få ett väl fungerande samspel mellan olika transportslag, väg, järnväg och flyg, 
idag och i framtiden.

Förslag till mål:
� Trafiknätet för gång-, cykel- och kollektivtrafik skall prioriteras i den 

framtida planeringen, såväl vad gäller investeringar som underhåll.
� Kollektivtrafiken ska utgöra ett attraktivt alternativ till biltrafik.
� Restiden med kollektivtrafik ska vara låg för att ha en hög attraktivitet.
� En ökad samverkan mellan de olika transportslagen, genom exempelvis 

resecentrum ska öka attraktiviteten.
� De regionala och nationella transporterna ska integreras i stadens 

transportsystem.

3.4 Tillgänglighet
Såväl byggnader som offentliga platser ska enligt Plan och bygglagen, 8 kap., vara 
tillgängliga för alla oavsett nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eventuella 
hinder mot tillgänglighet och användbarhet skall avhjälpas. Kiruna kommun har sedan 
mitten på 90-talet arbetat med att säkerställa tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. Arbetet har skett tillsammans med handikapprådet och 
resultaten går att utläsa i rapporter presenterade på kommunens hemsida.
(Kiruna.kommun, 2000 - 2009).

Två km är ofta det avstånd som betraktas som acceptabelt gångavstånd till service, 
handel och arbete om god tillgänglighet skall anses vara uppnått. För cyklister är det 
avståendet cirka 5 km, och 3 km vintertid. Det kan tänkas att Kirunas klimat och 
topografi kan bidra till att minska dessa avstånd (LTU, 2011).

God tillgänglighet i staden skapas genom att lokalisera verksamheter och funktioner 
på platser där kollektiv-, gång- och cykeltrafik går att integrera på ett bra sätt. I det 
vidare arbetet med stadsomvandlingen är det viktigt att studera tillgängligheten för 
respektive transportslag såväl som övergripande i den befintliga stadsstrukturen. 

Förslag till mål:
� Tillgängligheten för oskyddade trafikanter, såsom gång- och 

cykeltrafikanter skall öka.
� Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla.
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3.5 Trygghet
Det är viktigt att förklara skillnaden mellan begreppet trygghet och säkerhet. Trygghet 
hänvisar till människors upplevelse av en plats eller situation och kan således variera 
från person till person. Säkerhet är den faktiska risken att råka ut för något.

En trygg plats för en person kan för en annan upplevas som otrygg, beroende på vilka 
variabler som skapar trygghet för individen. Det är dock så att en otrygg plats minskar 
människors vilja att röra sig där och därmed minskas tillgängligheten och rörligheten i 
samhället. Färre rörelser i stadsbilden bidrar sedan i sin tur till en ökad otrygghet. 

Tryggheten kan antingen studeras på specifika utsatta platser, såsom i tunnlar, parker 
eller öde torg eller i stort genom att studera risken för individen att utsättas för brott. 

Förslag till mål: 
� Identifiera vilka platser som Kirunaborna anser känns otrygga
� Otrygga platser i Kiruna skall åtgärdas.
� Andelen personer som känner sig otrygga i Kiruna skall minska.

3.6 Trafiksäkerhet
Nollvisionen innebar att antalet personer som omkom till följd av trafikolyckor i 
Sverige skulle minska med 50% mellan åren 1997 och 2007. Visionen uppnåddes inte 
men följdes under 2009 av ett nytt etappmål som innebär att antalet döda ska halveras 
och antalet svårt skadade minska med en fjärdedel fram till år 2020 från 2007 års nivå
(Trafikverket, 2011).

Den officiella svenska statistiken över antalet skadade och döda i trafiken kommer 
från informationssystemet STRADA, och bygger på uppgifter från två källor. 
Trafikolyckor rapporteras och registreras av polisen. Denna registrering är 
rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Informationssystemet får också 
uppgifter från ett stort antal akutsjukhus. Dessa arbetssätt innebär en stor skillnad 
jämfört med tidigare registrering av skador och olyckor inom vägtransport- systemet 
(Transportstyrelsen, 2011).

Olycksstatistiken för Kiruna kommun respektive Kiruna tätort visar på en viss 
minskning av antalet svårt och lindrigt skadade, medan antalet döda i trafiken har 
förblivit relativt konstant. Som graferna nedan visar varierar antalet skadade och 
dödade relativt mycket från år till år. 
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Figur 9 Olyckssdata för hela Kiruna kommun (uppgifter från STRADA, statistikdatabas över olyckor) 
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Figur 10 Olyckssdata för Kiruna Tätort (uppgifter från STRADA, statistikdatabas över olyckor) 
 
Snöskoter.  
På uppdrag av Trafikverket har förening SNOFED (Sveriges snöskoterägares 
riksorganisation) sedan 2004 fört statistik över snöskoterrelaterade olyckor. 
Statistiken bygger dels på uppgifter från STRADA samt från medierapportering. 
Generellt i Sverige går det att utläsa en viss positiv utveckling av antalet olyckor 
relaterade till snöskoteråkning. Trenden i Kiruna är inte lika tydlig, utan framförallt 
antalet rapporterade skador skiljer sig kraftigt från år till år. Antal döda är dock 
relativt konstant, med i snitt knappt en död per år. En majoritet av skoterolyckorna 
sker i fjällvärlden och inte i direkt närhet till Kiruna tätort.(SNOFED, 2011) 
 
Förslag till mål:  

• Noll döda eller svårt skadade i trafiken. 
• Antal olyckor med lindrigt skadade skall minska. 
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3.7 Miljö och hälsa
Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från transporter i stadsmiljöer står för 
cirka 80 % av de skadliga ämnen som människor andas in via luften. Utsläppen från 
fordonstrafiken i Kiruna är cirka 945 ton kvävedioxider, 3000 ton koloxid och 590 ton 
kolväten. I centrala Kiruna är kvävedioxidhalterna halterna tre gånger så höga under 
vardagar, då trafiken är som störst, jämfört med helgerna (Kiruna kommun, 2008). 

Ett annat miljö- och hälsoproblem som uppkommer i och med transportarbete är 
buller och vibrationer. Bullerstörning är den miljöstörning som drabbar flest personer 
i Sverige, mellan 1,6 och 2,4 miljoner människor anses vara utsatta för buller över 
gällande normer (Boverket, 2008). I Kiruna kommer buller främst från järnvägen, 
flyget och biltrafiken. Längs järnvägen finns det idag ett antal fastigheter där kraven 
på buller överstigs. Flygets buller, påverkar i normala fall delar av de östra delarna av 
Tuollavaara, men vid flygningar med militärens JAS – plan är området som är utsatt 
för buller något större. Buller från biltrafiken har minskat i och med omläggningen av 
E4 som gjordes 2003, samt annan reglering av trafiken centrala Kiruna. Det får dock 
ses som troligt att områden närmast de mest trafikerade vägarna i Kiruna är utsatta för 
buller över gällande riktvärden (Kiruna kommun, 2011).

Förslag till mål:  
� Utsläppen från fordonstrafiken skall minska.
� Påverkan från buller, vibrationer och andra trafikrelaterade störningar 

ska minska.

4 Principer, inriktningar och strategier
Kapitel 4 är tänkt att utgöra det kapitel där kommunen visar vilka intentioner den har 
kopplat till de olika trafikslagen och insatsområden som pekats ut. Kapitlet utgörs nu 
av exempel på vilka principer och strategier Kiruna skulle kunna ha för sitt 
trafiksystem. Rubriksättning är förslag på områden/trafikslag. Vilka kommunen 
väljer bygger på vilka områden de ser som viktiga och centrala i utvecklingen av 
stadens trafiksystem. 

4.1 Huvudstrategi
Kirunas huvudsakliga mål är att skapa ett transportsystem som främjar såväl stadens 
utveckling som en hållbar utveckling, och som är tillgängligt och trafiksäkert. Målet 
är också att skapa ett trafiksystem med en inbyggd flexibilitet och en förmåga att 
anpassa sig till såväl förändrade lokala som globala förutsättningar.

Den s k fyrstegspincipen utgör en bra grund för att studera vilka åtgärder som är 
lämpliga för att önskade mål skall kunna nås. Principen innebär att åtgärder skall 
väljas i följande ordning:

Steg 1: Åtgärder som påverkar val och efterfrågan på transporter
Steg 2: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
Steg 3: Förbättringar av befintlig infrastruktur
Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnationer
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4.2 Anpassning till säsongsklimat
Generella lösningar för att öka andelen kollektiv-, gång- eller cykeltrafik är allt som 
oftast inte anpassade till Kirunas specifika förutsättningar, främst gällande klimatet. 
Det är därför av stor vikt att åstadkomma en trafikmiljö som skapar förutsättningar för 
ett hållbart resande, året runt.

Följande principer, inriktningar samt strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� De fysiska strukturerna ska underlätta och uppmuntra användandet av gång- och 
cykelnätet även under vintertid.

� Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelnätet skall vara prioriterat. 
� Gång- och cykelnätet skall byggas så att påverkan från vind och nederbörd 

minimeras.
� De fysiska strukturerna ska underlätta och uppmuntra användandet av 

kollektivtrafik även under vintertid.
� Nät ska skapas och underhållas som stimulerar transporter med icke motordrivna 

snöfordon, skidor, spark etc.

4.3 Näringslivets transporter/Godstransporter
Inom Kiruna kommuns gränser sker idag ett stort transportarbete av framförallt gods 
relaterad till gruvindustrin, men också till övriga verksamheter i kommunen. Som ett 
led i arbetet med den övergripande trafikstrategin för Kiruna är det därför av stor vikt 
att även godshaneringen ges utrymme och möjlighet att utvecklas för att främja en 
hållbar utveckling, ur såväl ekonomisk som ekologisk synvinkel. Det är viktigt att 
studera och utveckla godstransporterna på ett trafikslagsövergripande plan, med målet 
att skapa goda förutsättningar för godstrafik, oavsett transportslag eller vara. 

Som ett led i arbetet med att skapa förståelse för olika aktörers intressen och 
behov är det därför viktigt att samla de grupper med stark anknytning till 
transporter och godshantering såväl inom som med anknytning till kommunen. 
Nedan finns några exempel på möjliga aktörer:

� Trafikverket
� MTAB – dotterbolag till LKAB som sköter transporterna av malm på järnväg
� MTAS – den Norska motsvarigheten till MTAB
� Narviks hamn
� Luleå hamn
� BDX m.fl.

Följande principer, inriktningar samt strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:
� Samla de grupper med stark anknytning till transporter och godshantering såväl 

inom som med anknytning till kommunen.
� Öka samlastningen av varor för att minska distributionstrafikens omfattning i 

Kiruna.
� Minska företagens totala transportbehov, även när det gäller de anställdas resor till 

och från arbetet.
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� Ställ miljökrav vid upphandling av transporter.
� Minska inköpsresorna med bil.

4.4 Gångtrafik - Attraktiva miljöer och stråk för gående
En ökning av gångtrafiken, som ersättning för de korta bilresor som ofta görs inom 
centrum är en viktig del för att uppnå önskade mål. En ökad gångtrafik medför också 
en rad andra positiva effekter som ett mer levande stadsrum, mer hälsosam befolkning 
samt minskade utsläpp. 

Följande principer, inriktningar samt strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� Skapa ett sammanhållet och gent gångtrafiksystem.
� Skapa trafiksäkra gångpassager (alternativt gång- och cykelpassager) vid större 

gator.
� Skapa ett gångtrafiksystem som upplevs tryggt i olika delar av staden och dess 

omgivningar. Åtgärda gångmiljöer som upplevs som otrygga. Prioritera barn, 
kvinnor och äldre.

� Satsa på en god vinterväghållning, belysning och kontinuerligt underhåll av 
gångtrafikstråk/nät.

� Prioritera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att självständigt 
förflytta sig i staden och dess omgivningar.

4.5 Cykeltrafik - Cykelvänligt Kiruna
Cirka hälften av alla bilresor som görs i Sverige är kortare än 5 km. I tätorter är cirka 
70-80 % av resorna kortare än 3-4 km (Vägverket, 2000). Dessa siffror visar att det 
finns en stor potential att överföra en stor del av dessa korta resor till cykel. 

Följande principer, inriktningar samt strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� Skapa ett sammanhållet och gent cykeltrafiksystem.
� Skapa cykeltrafiknät som undviker de brantaste backarna.
� Bygg ut cykeltrafiknätet i staden samt mellan de stadsdelar och tätorter som ligger 

inom cykelavstånd.
� Skapa expresscykelstråk mellan ytterområdena och innerstaden för att främja 

arbetspendling med cykel.
� I tätorterna ska cykeltrafiknätet byggas med en tät maskvidd som ger genare 

färdväg än bilnätet.
� Cykelvägarnas attraktivitet ska utvecklas genom vindskydd, bra sikt, få hinder,

tydliga vägmarkeringar, vägvisning och upplevelserikedom.
� Utöka och förbättra möjligheterna att parkera cyklar på ett säkert sätt i

stadskärnan, vid stora hållplatser, nära entréer och bytespunkter.
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4.6 Kollektivtrafik - Konkurrenskraftig och attraktiv 
kollektivtrafik

Vad som klassas som en attraktiv kollektivtrafik, i generella termer, finns väl 
beskrivet i litteraturen. Vad som gör den attraktiv och konkurrenskraftig i Kiruna 
kräver vidare studier. 

Följande principer, inriktningar samt strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� Utbyggnad av attraktiva separata körfält och banor för buss där sedan stomlinjerna 
på sikt eventuellt kan byggas om för spårvagnstrafik eller motsvarande (LinkLink-
principen).

� Ge utrymme för en eventuell framtida kabinbana.
� Prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet längs stomlinjerna och de 

regionala linjerna in i staden framför bil- och cykeltrafik.
� Prioritering i signalreglerade korsningar och utbyggnad av särskilda 

kollektivtrafiksignale.r
� Åtgärder för snabbare av- och påstigning.
� Tydlig avvägning mellan tillgänglighet med antalet hållplats-stopp och behovet av 

en snabb resa.
� Utbyggnad av tydliga stråk med raka, gena linjesträckningar.
� Förstärkning av trafikutbudet genom ökad turtäthet i stråk med stora resbehov.
� Differentiering av trafikutbudet med hänsyn till resbehov och marknadspotential.
� Ökad marknadsandel genom överflyttning av resor från biltrafiken.
� Att alla fordon i kollektivtrafiken drivs med förnyelsebara drivmedel.
� Att välja fordon och utforma körfält och banor så att bullernivåerna minskar.

4.7 Kabinbana – nytänkande 

Inom Kiruna finns det ett stort utrymme att skapa attraktiva och nyskapande
kollektivtrafiklösningar, framförallt i samband med de stora strukturella förändringar 
staden står inför. Kabinbana har fördelar genom att den  inte behöver följa 
gatustrukturen och på det sättet skapa genare linjedragning. Den är inte beroende av 
snöröjning, förutom  hållplatserna.

Följande principer, inriktningar och strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� Vid utveckling av kollektivtrafiksystemet skall alternativa lösningar utredas, där 
funktionen, inte lösningen skall vara i fokus. 

� Kiruna skall vara en föregångare i utvecklingen innovativa lösningar för ett 
hållbart transportsystem. 

4.8 Biltrafik - Miljö- och trafiksäkerhetsmässigt hållbar 
biltrafik

Bilen kommer med stor sannlikhet även inom en överskådlig framtid vara en viktig 
del av Kirunas transportsystem. Den stora utmaningen är minska beroendet av bilen 
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som huvudsakligt transportmedel. Det är också viktigt att utarbeta ett biltrafiknät som 
stödjer arbetet med att skapa en stadsstruktur som inte är bilcentrerad. 

Följande principer, inriktningar och strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:
.
� Hastigheterna på biltrafiknätet ska anpassas på ett sätt som gör att övriga 

färdmedel förbättrar sin konkurrenssituation och ökar trafiksäkerheten.
� Stadsrummen längs gatunätet ska utvecklas på ett sådant sätt att biltrafikens 

hastigheter upplevs som acceptabla både för biltrafikanten och för omgivande 
stadsliv.

� Hastigheter på huvudvägnätet ska vara som lägst i stadskärnan för att sedan 
stegvis kunna bli högre ju längre ut från stadens centrum man kommer.

� Minska genomfartstrafiken i innerstaden.
� Komplettera med avskärmande bebyggelse, trafikomläggningar och tyst 

asfaltbebyggelse längs huvudgatorna.
� Upprätta åtgärdsprogram för befintlig och ny bebyggelse.
� Minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser från biltrafiken genom att 

minska andelen resor som görs med bil.
� För de bilresor som görs ska kommunen stimulera till användning av fordon med 

låga utsläpp av växthusgaser.
� För de bilresor som görs ska kommunen stimulera till ett körsätt som ger låga 

utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser.
� Minska biltrafikens negativa påverkan på dagvattnet.
� Verka för bilfria områden och miljözoner i innerstaden.

4.9 Transportmedel för vinter - snöskoter, spark och 
skidor

Snöskoter är generellt förbjudet i detaljplanelagt område och på allmänna vägar.
Samtidigt är det en verklighet att snöskotern utgör en central roll för transporter 
vintertid. Exempelvis kan skoterleder genom staden och/eller ut från staden minska 
användandet av bilen för att frakta skotern till leder utanför staden. Att således belysa 
hur Kiruna bör jobba med det är viktigt om man tar ett helhetsgrepp på 
transportfrågan. Andra transportmedel anpassade för vinter har potential att utgöra en 
viktigare del i transportsystemet.

� Vid planering för snöskoterleder skall fokus vara att skapa god trafiksäkerhet, för 
såväl skoterförare som övriga trafikanter.

� Övriga snöberoende transportslag, såsom spark och skidor skall ses som reella 
alternativ för transporter vintertid.

4.10Parkering
Parkering, eller snarare tillgången till parkering har ett nära samband med människors 
nyttjande av bilen som transportmedel. I målet att minska biltrafiken är därför 
regleringen av tillgång på parkering en central fråga. 

Följande principer, inriktningar och strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:
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� Mark för parkering ska nyttjas effektivt.
� Parkeringsnormen ska revideras för större flexibilitet och anpassning till lokala 

förhållanden. Relativt långa gångavstånd till p-plats ska kunna accepteras.
� Miniminormen för bilparkering ska ses över så att det inte leder till överetablering 

av parkeringsplatser. En maxnorm bör i vissa fall kunna användas istället.
� Boendeparkering på gatumark ska vidareutvecklas i halvcentrala stadsdelar.
� Arbetsplatsparkeringar bör avgiftsbeläggas för att få de anställda att använda 

andra färdmedel till arbetet.
� Kommunen ska stimulera till att bilpooler och bilkooperativ etableras och 

utvecklas i befintliga och nya bostads- och arbetsplatsområden.
� För att skapa god tillgänglighet till innerstaden bör parkeringsutbud, -avgifter och 

tider anpassas så att parkering för boende och besökare prioriteras före 
arbetsplatsparkering.

� För att minska antalet bilar i centrum och öka stadskärnans attraktivitet ska ytor 
för lastning och lossning, handikapparkering, cykelparkering, gående, 
kollektivtrafik och uteserveringar prioriteras före allmän kantstensparkering.

4.11Mobility managment – beteendeförändringar
För att öka andelen transporter med transportmedel som stödjer en hållbar utveckling 
räcker det med största sannolikhet inte med att bygga ny infrastruktur i form av nya
gång- och cykelbanor eller öka antalet turer i kollektivtrafiken. En stor del i arbetet 
handlar om att förändra människor beteende och värderingar. Därför är arbetet med 
beteendeförändringar centralt för att uppnå ett långsiktigt hållbart transporsystem. 

Följande principer, inriktningar strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål:

� Utveckla förutsättningarna för MM-verksamheten i form av en utökad, stabil och 
långsiktig grundnivå.

� Kommunen ska arbeta med MM- verksamheten i bred samverkan med andra 
viktiga aktörer som medborgare, organisationer, det lokala näringslivet samt andra 
kommuner.

� Inrikta en del av MM-verksamheten mot utveckling, omvärldsbevakning, 
spjutspetsaktiviteter, kunskapsspridning och marknadsföring. 

� Stötta/hjälpa medborgarna att bryta vanor och skapa ”klimatsmarta” hållbarare 
resmönster.

� Inarbeta fyrstegsprincipen som en naturlig del i den dagliga 
samhällsbyggnadsprocessen.

� Låt en del av MM-verksamheten utgå ifrån behov som identifieras inom 
samhällsbyggnadssektorn och öka integrationen med det dagliga arbetet inom 
detta område. För maximal effekt samordnas MM-aktiviteter med 
infrastrukturinsatser.

4.12Samverkansplan
Transportsystemets uppbyggnad och funktion berör en majoritet av såväl befolkning 
som näringsliv. Att involvera berörda grupper i samhället är därför av stor vikt för att 
skapa enighet kring de förändringar, strategier som kommunen identifierar för att 
uppnå önskade mål. 
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Följande principer, inriktningar och strategier kan vara tänkbara i arbetet för att nå 
uppsatta mål

� Kommunen skall ha en tydlig plan för vilka som skall initieras i arbetet med att 
skapa ett hållbart transportsystem.

� Den breda allmänheten skall vara delaktig i processen.

5 Detaljerade mål och mått för utpekade 
insatsområden och strategier

Kapitel 5, är tänkt att vara den del där kommunen pekar ut vilka exakta mål man 
önskar uppnå inom ramen för transportsystemet och dess utveckling. Vad innebär 
t.ex. en minskad bilanvändning för Kiruna kommun? Hur stor andel av befolkningen 
skall åka kollektivt? Hur många timmar får det ta innan alla cykel- och gångbanor är 
snöröjda? Rubriksättningen visar exempel på dessa områden. Bör förslagsvis stämma
överens med Rubrikerna i kapitel 4 .

6 Handlingsplan
I en handlingsplan beskrivs vad som behöver göras för att det man beslutat om 
faktiskt skall kunna genomföras, på både lång och kort sikt. Det kan utgöra ett separat 
dokument som kan skapas utifrån utarbetad trafikstrategi. 

7 Kommunikationsplan
Under hela arbetets gång är det av stor vikt att samråda med och involvera både
näringsliv, organisationer, akademi och allmänhet. Detta kan ske genom olika 
expertgrupper eller andra metoder för samverkan och dialog. En kommunikationsplan 
underlättar ett systematiserat arbete med frågorna.

8 Uppföljning

I upprättad handlingsplan bör det ingå en beskrivning av hur åtgärderna ska följas 
upp.
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