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Sammanfattning
I Kiruna pågår en omfattande stadsomvandlingsprocess. Den orsakas av att gruvbolaget
LKAB arbetar med en ny huvudnivå i underjordsgruvan för järnmalm. Malmkroppen lutar in
under staden och brytningen ger sprickbildning som innebär att delar av staden, bland annat
Kiruna centrum, måste flyttas om gruvverksamheten ska kunna fortgå. Järnvägen, E10 samt
väg 870, Nikkaluoktavägen, måste också få nya sträckningar.
I samband med att E10 ska få ny sträckning har det diskuterats om E10 ska fortsätta utgöra
genomfart genom nya centrala Kiruna eller om en förbifart ska byggas, nära centrum
(tangentiell förbifart) eller lite längre från själva bebyggelsen.
Syftet med detta PM är att genom studie av forskning och utredningar öka kunskapen om
vilka effekter valet av förbifart eller genomfart kan få, och tillämpa dessa resonemang i fallet
Kiruna.
Utifrån de områden som analyserats har det framkommit att det finns både faktorer som talar
för respektive mot en förbifart i Kiruna. Flera faktorer är för osäkra för att kunna beskriva
konsekvenserna av. Genom att öka kunskapen om hur utbyggnad av trafiksystemen i Kiruna
kan påverka utvecklingen, skapas ett bättre underlag för beslutsfattande.
Faktorer för förbifart
E10 är en utpekad transportled både nationellt och internationellt och bör ha en god
framkomlighet. Med en förbifart förbättras dessutom miljön i centrum. Genomfartstrafiken
leds bort från staden och avgasutsläpp, buller mm. minskar i centrum, vilket skapar en bättre
upplevelse av stadsmiljön och trafiken. Barriäreffekter av trafiken i centrum minskar.
Faktorer mot förbifart
Trafikminskningen i staden förväntas inte bli särskilt stor om en förbifart byggs eftersom
genomfartstrafiken är låg. Förbifarten kan på sikt utvecklas till en genomfart, med följd att
staden glesas ut, vilket innebär längre avstånd till handel och service, och sämre
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Antal olyckor förväntas inte heller sjunka med en
förbifart, då de inte har ett högt antal idag och trafikmängderna i centrum inte förväntas
minska särskilt mycket.
Osäkra faktorer
Behovet av en förbifart ökar om det sker en kraftig utveckling av mängden tung trafik, till
exempel genom utveckling av globala transportkorridorer i området eller mer lokalt, om
Viscariaområdet ska byggas ut, med anslutning till vägnätet norr om Kiruna, och
vägtransporter används i hög utsträckning. Vid en utbyggnad av trafiksystemet ändras
markanvändningen. Externetableringar längs förbifarter kan innebära mer eller mindre resor
som påverkas av avstånd till etableringen, utbud mm. Fler resor med motordrivna färdmedel
ger ökade avgasutsläpp. Påverkan på cityhandeln respektive kollektivtrafiken av en förbifart
skulle troligen vara marginell i Kiruna.
Att tänka på vid fortsatt planering
Vi föreslår att en policy upprättas för utveckling runt de nya sträckningarna av vägarna E10
och Nikkaluoktavägen, i samråd mellan främst Kiruna kommun och Trafikverket. På det
sättet kan gemensamma riktlinjer tas fram för en medveten och önskad utveckling av till

exempel lokalt användande av E10. Riktlinjerna kan också utgöra ett beslutsstöd vid
etablering av trafikintensiva näringar.
I den planskiss (27) som Kiruna kommun utarbetat utgör nya E10 gräns för centrum- och
bostadsbebyggelse. Den kan på det sättet kallas tangentiell förbifart. Endast områden för
idrott och turism finns öster om vägen och mindre bostadsbebyggelse i Tuollavaara. Ett
framtida behov av ytterligare expansion av bebyggelse österut och att anläggningarna söker
sig till de stora trafiklederna kan medföra att en sådan förbifart blir en genomfart. Detta
kommer i så fall att dela staden i två delar, med en utglesning av staden och försämrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafik som följd. I dagsläget är området öster om den tänkta
sträckningen för E10 av flera skäl inte intressant för ytterligare exploatering, dels på grund av
topografin och dels på grund av att det är ett område av intresse för rennäringen. Beroende på
vilka etableringar som avses för idrott, kultur och turism kan de ändå bli välbesökta områden,
och medföra behov av att korsa E10 för åtkomst. Efterfrågan på mark för externetableringar,
med hög tillgänglighet till E10, kan bli så hög att området för idrott och turism successivt
omvandlas, vilket skett på andra orter.
De industriområden som idag finns i Kiruna, Västra industriområdet och Ställverkets
industriområde kommer att bli centrala läge i det nya Kiruna. Det finns skäl att dessa
områdens markanvändning anpassas till sitt nya läge. Ett alternativ till externhandel är större
köpcentrum centralt i staden. Kiruna har en unik förutsättning att skapa ett centralt lokaliserat
storhandelsområde i direkt anslutning till småskalig centrumhandel. På det sättet kan de båda
typerna av handel samverka, parkeringsplatser kan samnyttjas och området kommer dessutom
att ha goda förutsättningar för att skapa bra gång-, cykel- och kollektivtrafik till all handel.
Det finns i arbetskartan från kommunen avsatt reservområden för handel som tidigare varit
industriområde söder om nya centrum.
I analysen av den tunga trafiken konstateras att en stor del av den tunga trafiken i Kiruna
härrör från LKAB:s verksamhet och har LKAB som målpunkt. Trafikverkets vägutredning
anger att cirka 60 % av trafiken till LKAB beräknas komma från Kiruna tätort främst från
västra industriområdet. Med den södra infarten till LKAB och en ny Nikkaluoktaväg kommer
den tunga trafiken att behöva röra sig förbi centrumnära områden för att komma till LKAB.
Ett industriområde nära LKAB:s södra infart, utmed nya Nikkaluoktavägen kan vara en
lösning för att minska trafikstörningar för staden. På planskissen från kommunen (27) är
markområden avsatta för sådan industri och företagsverksamhet nära LKAB:s södra infart,
utmed en ny planerad Nikkaluoktaväg.

Förord
Nya Giron - God Infrastruktur för Regional Omvandling och Näringslivsutveckling - är ett
EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande 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.
Denna forskningsrapport 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).

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kiruna, Sveriges nordligaste stad belägen norr om polcirkeln, har cirka 18 000 invånare.
Staden byggdes upp i början av 1900-talet, i anslutning till att gruvverksamheten utvecklades
i området. Gruvdriften är fortfarande den viktigaste näringsverksamheten i kommunen.
Gruvbolaget LKAB arbetar nu med en ny huvudnivå i underjordsgruvan. Eftersom
malmkroppen lutar in under staden orsakar brytningen sprickbildning som innebär att delar av
staden, bland annat Kiruna centrum, måste flyttas om gruvverksamheten ska kunna fortgå.
Järnvägen, E10 samt väg 870, Nikkaluoktavägen, måste också få nya sträckningar.
Trafikverket, och tidigare Vägverket, har arbetat fram en vägutredning som i
beslutshandlingen från 2008 resulterade i att en arbetsplan för alternativ Luossavaara syd
respektive alternativ Nikkaluokta Väst skulle upprättas. Enligt den fördjupade översiktsplanen
antagen 2006 planerades det nya Kiruna centrum ligga nordväst om nuvarande stad.

Studerade alternativ för Nikkaluoktavägen och E10. Källa: Vägutredning Kirunaprojektet beslutshandling (3)
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Därefter har placering av stadens nya centrum debatterats livligt, inte minst inför
kommunalvalet 2010. Vid kommunfullmäktiges möte i Kiruna den 19 september 2011 togs
beslut om att Kirunas nya centrum ska placeras öster om nuvarande centrum,
mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet.

Underlag för markinköp (24) som presenterades vid kommunfullmäktiges möte i Kiruna 2011-09-19.

Diskussioner har under flera år förts om E10 ska fortsätta utgöra genomfart genom nya
centrala Kiruna eller om en förbifart ska byggas, nära centrum (tangentiell förbifart) eller
längre från själva bebyggelsen (förbifart).
Kiruna kommun har i arbetet med den fördjupade översiktsplanen utarbetat en planskiss för
20-25 år framåt som visar nya E10 sträckning med centrumbebyggelse och bostadsbebyggelse
på västra sidan och med ett område för idrott, kultur eller turistintriktad verksamhet på den
östliga sidan. Kommunen anger att detaljer i kartan fortfarande kan ändras. Exakt läge för ny
väg 870, Nikkaluoktavägen och E10 samt slutligt läge för ny järnvägsstation med mera är
ännu inte bestämt. Däremot kommer större trafikleder, områden för ny och flyttad bebyggelse,
område för omlokalisering av stadskärnan och så vidare, med stor sannolikhet att planeras
ungefär som redovisas på planskissen.

2

Förslag till framtida markanvändning i anslutning till Kiruna centralort. Källa: www.kiruna.se (27)

1.2 Syfte
Syftet med detta PM är att genom studie av tidigare forskning och utredningar öka kunskapen
om vilka effekter valet av förbifart eller genomfart kan få, och tillämpa dessa resonemang i
fallet Kiruna.

2. Typer av förbifarter respektive genomfarter
Det finns principiellt fyra sätt att leda genomfartstrafiken genom eller förbi en tätort, vilka
beskrivs i Vägverkets rapport ”Förbifarter och genomfarter” (5). En förbifart utanför staden är
ett vanligt sätt att hantera frågan, med en vägsträcka förbi orten med anslutning till den gamla
vägen. En trafikprioriterad genomfart innebär en ombyggnad av befintlig väg genom att
separera gång- och cykeltrafiken, minska antal anslutningar och bygga om korsningar så att
trafiken flyter bättre. Med en miljöprioriterad genomfart menas vanligen att man bygger om
befintlig väg på ett sådant sätt att hastigheten för biltrafiken minskar, till exempel kan gupp
eller avsmalningar användas. För att styra trafiken på önskat sätt används ofta kombinationen
förbifart och miljöprioritering. Ytterligare kombinationer är också möjliga.
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3. Trafikförutsättningar i Kiruna
E10 genom Kiruna flyttades år 2003 till den ombyggda Lombololeden. Gamla E10 (numer
väg 873) som består av Malmvägen och del av Hjalmar Lundbohmsvägen, fungerar idag som
huvudgata. De största trafikflödena i Kiruna finns på Hjalmar Lundbohmsvägen, (gamla E10).
Här uppgick trafikflödet år 2003 efter vägomläggningen till cirka 8 660 fordon per
årsmedeldygn, varav cirka 490 fordon utgjordes av tung trafik.

Huvudnät för biltrafiken i Kiruna. Källa: Vägutredning Kirunaprojektet, beslutshandling 2008-06 (3)

Mätningar från 2010 visar att trafikflödena på E10 genom Kiruna varierar mellan 2 500 till
6 000 fordon per årsmedeldygn.
Den tunga trafiken längs E10 uppgår till 400-700 fordon/dygn. Det innebär i
storleksordningen 10-15 % tung trafik. Enligt dimensioneringsgrunder från Trafikverket (23)
ligger andelen tung trafik (enligt uppgifter från 1999) på europavägar på 12,8 %. Andelen
lastbilar är med andra ord normal.

4

Trafik i Kiruna, statliga vägar. Källa: Trafikverkets trafikflödeskartor online(13) Det första värdet är den skattade
årsmedeldygnstrafiken. Talet inom parentes anger mätår. Det tredje talet är ett mått på osäkerheten. HM betyder
helårsmätning.

Tung trafik i Kiruna, statliga vägar. Källa: Trafikverkets trafikflödeskartor online (13) Det första värdet är den skattade
årsmedeldygnstrafiken. Talet inom parentes anger mätår. Det tredje talet är ett mått på osäkerheten.
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3.1 Genomfartstrafik
I vägutredningen för Kirunaprojektet (2), samrådshandling från 2006, beskrivs att utifrån
nummerskrivning som genomfördes år 2005 uppskattas den totala genomfartstrafiken på E10
genom Kiruna till 390 fordon per dygn, varav cirka 60 utgörs av tunga fordon.
I förslagshandlingen (2A) som togs fram 2007 har en ny nummerskrivning genomförts 2006
och den visar på något mindre genomfartstrafik, 200 fordon per dygn varav cirka 40 tunga
fordon.
Genomfartstrafiken är låg. Det är i första hand genomfartstrafiken som har intresse av en
renodlad förbifart.

3.2 Pendling
Pendlingen beskrivs i vägutredningen för Kirunaprojektet (2), samrådshandling från 2006.
Uppgifterna är från 2003 och då uppgår pendlingen till 783 personer till/från andra kommuner
i Norrbottens län. Utpendlingen från Kiruna kommun uppgår till 355 personer. Med 428
personer som pendlar in, innebär det ett pendlingsnetto på drygt 70 personer. Inpendling
kommer främst från Gällivare (210 personer), Pajala (86 personer) och Luleå (62 personer).
Utpendling sker främst till Luleå (140 personer) och Gällivare (85 personer). Antal personer
som har Kiruna som både bostads- och arbetsställekommun uppgår till 9 832 personer.
I förslagshandlingen (3) som togs fram 2008 har statistiken för arbetspendling uppdaterats till
2005 års siffror. Totalt pendlar nu 781 personer till/från annan kommun i Norrbottens län. Det
totala antalet pendlare ligger på samma nivå som 2003, men utpendlingen har minskat medan
inpendlingen har ökat. Utpendlingen uppgår nu till 249 personer och inpendlingen till 532
personer. Pendlingsnettot är 283 personer. Inpendling kommer fortfarande främst från
Gällivare (218 personer), Pajala (121 personer) och Luleå (91 personer). Utpendlingen sker
främst till Luleå (108 personer) och Gällivare (67 personer). Antal personer som har Kiruna
som både bostads- och arbetsställekommun uppgår till 10 318 personer.
Statistik från Regionfakta (4) över arbetspendling inom länet 2009 visar att både inpendlingen
och utpendlingen till/från Kiruna har ökat, särskilt inpendlingen. Totalt pendlar nu 939
personer till/från andra kommuner i Norrbottens län. Utpendlingen uppgår 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 (195 personer), Gällivare (177 personer) och Luleå (76
personer). Utpendlingen sker främst till Luleå (125 personer) och Gällivare (118 personer).
Antal personer som har Kiruna som både bostads- och arbetsställekommun uppgår till 10 665
personer.
Enligt SCB:s statistik (7) 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. Långpendling till Stockholm förekommer också.
Eftersom antalet 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 inom länet har ökat med 20 %. Pendlingen har ökat relativt sett, och
noterbart är att särskilt inpendlingen från östra Norrbotten har ökat.
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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 (6) ställs två krav i SCB:s statistiska kriterier för att en kommun ska bilda
centrum i en LA-region, att andelen av de förvärvsarbetande som arbetspendlar till andra
kommuner får inte överstiga 20 %, och att andelen utpendlare till någon annan enskild
kommun får inte överstiga 7,5 %. 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. Med den kraftiga expansion
av gruvnäringen som väntas i Malmfälten och samtidigt också i östra Norrbotten är det troligt
att vi kommer att få en arbetskraft i norra Sverige med god kompetens inom denna bransch,
och att förutsättningar finns för ett ökat utbyte mellan kommunerna.

3.3 Tung trafik
Enligt vägutredningens förslags- och beslutshandling (2A, 3) från år 2006 uppgår den tunga
trafiken till och från LKAB till cirka 700 fordon per dygn via Gruvvägen och 50-100 fordon
per dygn via Viscariainfarten, men variationerna kan vara stora beroende på pågående
verksamheter inne på gruvområdet. Cirka 60 % av trafiken till LKAB beräknas komma från
Kiruna tätort främst från västra industriområdet. Övrig trafik till LKAB kommer till största
delen från E10 österifrån.
Trafiken till och från LKAB gick tidigare främst via Gruvvägen. På grund av pågående
markdeformationer har Gruvvägen (bron över järnvägen) inte längre full bärighet. Därför
hänvisades den tunga trafiken till Viscariainfarten norr om staden under en period. Hösten
2010 invigdes en ny södra infart för den tunga trafiken till LKAB från Nikkaluoktavägen.
Sammantaget försvann enligt LKAB (8) upp till 200 tunga fordon därmed per dygn från
Kiruna centrum. Den gamla infarten via Viscaria har stängts.
Med en ny sträckning av Nikkaluoktavägen och den nya södra infarten till LKAB kommer
den tunga trafiken i stor utsträckning att kunna använda dessa vägar och behöver inte åka
genom nuvarande stadskärna.
Det australiska gruvbolaget Avalon Minerals har planer på att åter öppna Viscariagruvan, som
då den lades ned 1996 var norra Europas största koppargruva med underjordsbrytning. Det är
oklart om transporterna i så fall kommer att ske med lastbil eller järnväg, men detta kommer
att öka transportbehoven ytterligare. Enbart att bygga upp själva gruvverksamheten kommer
att ge upphov till ökade tunga transporter.
Om det förväntas stora ökningar av den tunga trafiken, och den trafiken måste åka genom
staden, kommer det att innebära ett ökat intresse för att bygga en förbifart. Den lösning som
planeras för den tunga trafiken till och från LKAB innebär att transporterna inte kommer att
belasta centrala Kiruna i någon större utsträckning, varken nuvarande centrum eller det som
planeras i nytt läge. Däremot kan en utbyggnad på Viscariaområdet, strax norr om staden,
medföra transporter som berör det nya planerade centrum.
7

4. Stadstyper
I rapporten ”Vägen runt byn” (1) analyseras tre trafikscenarier för Hörby (s 40-41)
Landsortshålan, pendlarorten och centralorten
Landsortshålan
Denna beskrivs som att en ansenlig mängd trafik ska förbi orten på väg mellan två andra
målpunkter, och att resenärernas behov möjligen består i säkerhet i tillgång till bensin och
förnödenheter. Resenärerna har litet intresse av själva orten och deras intresse tillgodoses bäst
genom att vägen flyttas bort från bebyggelsen.
Pendlarorten
De grundläggande kvaliteterna handlar här om närhet till andra orter med snabba regionala
förbindelser, samt en lugn och säker boendemiljö. Fysiskt innebär det att närhet till
kommunikationsvägen är viktig, samt en bebyggelse som inte syftar till handel eller offentlig
verksamhet.
Centralorten
Som en livaktig centralort för omgivande landsbygd är det viktigt att infarterna till orten
utformas så att trafik kan tas emot från omlandet. Tillfartslederna är också de viktigaste
handelslederna, med större etableringar.
I ”Vägen runt byn” (1) analyseras vidare effekter av utbyggda förbifarter i Hurva och Hörby.
Genom att förbifarter har anlagts har trafiken minskat på genomfartsgatorna. Detta har ökat
tillgängligheten för kvarvarande trafik. Sammanfattningsvis konstateras att förbifarterna inte
tycks påverka de gamla, centrala gatornas betydelse för ett samhälle. Av detta dras två
slutsatser, att anläggandet av en förbifart inte behöver leda till att ortens centrala delar
utarmas, samt att en förbifart inte är ett tillräckligt skäl för att flytta centrumverksamheter till
externa lägen.
Kiruna passar här bäst in i beskrivningen av centralorten. Staden har en låg andel
genomfartstrafik och är en viktig målpunkt i sig själv för många resenärer längs vägen. Det är
också ganska långt till omkringliggande målpunkter. De målpunkter som kan vara aktuella för
resenärer norr om Kiruna är främst Abisko, Björkliden och Riksgränsen som vintersportorter
och utgångspunkt för naturupplevelser. Därefter fortsätter E10 in till Narvik i Norge. Söderut
är Gällivare närmaste större ort, ca 12 mil bort, med koppling via E10 och E45. Vägen går
därefter söderut vidare mot kusten. Jukkasjärvi ishotell är en turistmagnet i området, och
turisttrafik norrifrån Norge till Jukkasjärvi skulle gynnas av en förbifart. Kiruna kan inte
heller sägas utgöra en pendlingsort. Både in- och utpendling utgör små trafikströmmar och
kommunen är i sig själv en egen arbetsmarknadsregion.
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5. Vägarnas funktion
5.1 Genomfart och tätortsanvändning
Genomfartens effektivitet respektive tätortsanvändningen i anslutning till genomfarten
beskrivs som motstående krafter i en förstudie från ARKUS från 2008 (9).

Genomfartens effektivitet för genomfartstrafik och tätortsanvändningen i anslutning till genomfarten betraktade som
motstående krafter. Källa: Genomfarters kvalitet och tätorters användning (9)

En utveckling som kan följas i de flesta orter är att ju mer tätorten utvecklas i anslutning till
genomfarten och nya förutsättningar skapas avseende lokal trafik, rörelser tvärs vägen, krav
från annan markanvändning osv., ju mer blir den integrerad i tätorten och effektiviteten för
genomfartstrafiken minskar. Till sist behövs en ny genomfart, oftast förbifart, byggas, och
processen startar igen. Det finns också exempel på när genomfarten ”förstör”
tätortsanvändningen på grund av för stor genomfartstrafik (9).

Relationen mellan genomfartens effektivitet och tätortsanvändningen förändras med tiden. Källa: Genomfarters kvalitet och
tätorters användning (9)

5.2 Väg- och gatunätsindelning
Väg- och gatunätet indelas efter vägens/gatans primära funktion enligt Trafikverkets
dimensioneringsgrunder (23), dvs. vilken typ av resbehov som primärt ska prioriteras.
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På europeisk nivå har ett särskilt transeuropeiskt vägnät (TEN-T) pekats ut av EU. På
landsbygden indelas vidare det statliga vägnätet i nationella stamvägar respektive regionala
vägar. E10 utgör både en nationell stamväg och är en del av det transeuropeiska vägnätet.
I tätort indelas gatorna i huvudnät respektive lokalnät. Huvudnätet består av gator för trafik
genom tätorten och gator för trafik till/från tätorten samt mellan stadsdelar i tätorten. Utöver
indelningen i ett huvudnät och ett lokalnät utpekas också ett övergripande huvudnät. Det
består av vägar och gator som har funktionen att förbinda landsdelar, regioner och dess centra
med varandra och som berör tätorten. Övergripande huvudnät ingår i det nationella
stamvägnätet och nätet av regionala vägar – normalt med vägnummer upp till 499. Vägverket
är normalt väghållare för dessa vägar trots att dessa ligger i kommunens väghållningsområde.
Kraven på tillgänglighet, särskilt för stora fordon, är större på det övergripande huvudnätet.
Väg 870 ligger per definition inte i det övergripande huvudnätet, men har en viktig funktion,
inte minst för tung trafik.

Indelning av det allmänna vägnätet och kopplingen till väg- och gatunätet i tätort för biltrafik. Källa: Vägar och gators
utformning, dimensioneringsgrunder (23).

Enligt dimensioneringsgrunderna (23) utgör referenshastighet ett sammanvägt funktionellt
begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur hastighets- och
säkerhetssynpunkt ska utformas. Den används bl.a. för att bestämma minimilängd för olika
typer av sikt, t.ex. stoppsikt och siktområde i korsningar, möjliga korsningstyper och avstånd
mellan korsningar. Referenshastighet har också stor betydelse för val av typsektion och
separering.
För närvarande pågår en översyn av hastighetsgränserna som bygger på hastighetsstrategin
med en successiv omställning mot ett system med 30-40-60-80-100-120 km/h. Syftet är att
successivt anpassa hastighetsgränserna med hastighetsstrategin på vägen till nollvisionen samt
övriga krav på vägnätet.

5.3 E10 del i transnationell transportkorridor
I januari 2007 antog EU-kommissionen riktlinjer (30) för förlängda transportkorridorer för att
knyta ihop EU med omgivande länder. Utgångspunkten var rapporten (31) som den så kallade
högnivågruppen, ledd av Loyola de Palacio tagit fram i november 2005. En av fem utpekade
transnationella transportkorridorer i EU är Northern axis, där den nordligaste delen utgörs av
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en multimodal (samtliga transportslag) transportled St Petersburg – Vartius – Tornio –
Haparanda – Narvik.
Transportleden är en del av NEW-korridoren, som förbinder Nordamerika med Europa och Asien.
Det arbetades intensivt med leden med bland annat bildandet av ett transportbolag år 2006, med
ägare från Nordlands fylkeskommun och UIC (International union of railways) för att få igång
transporterna på sträckan. Korridoren har stora potentialer tidsmässigt jämfört med traditionell
sjöfart. Fokus låg på en kombination av sjöfart och järnväg. Det visade sig dock svårt att få igång
transporter i nämnvärd omfattning, bland annat beroende på svårigheter att passera flera länder
med olika syn på transporterna.
Fraktflyg vid Luleå airport, där verksamheten tidigare utvecklats via Kallax Cargo AB men numer
i statliga Swedavias regi, är en annan intressant del av den multimodala transportkorridoren. För
några år sedan transporterades lax som fraktades med lastbil från norra Norge och sedan
transporterades vidare ut i världen från Luleå, till Asien, med flyg, för att behålla färskheten.
Lastbilstransporterna gick mest längs E8, och E10 utgjorde alternativ möjlig väg vid problem.
Arbete för att återuppta koncept för laxtransporter pågår.

Möjligheterna att transportera gods runt Arktis har förbättrats de senaste åren, antagligen
beroende på klimatförändringarna. De olika passagerna Northern Sea Route (norr om
Skandinavien, Ryssland och Kina), Northwest Passage (norr om Nordamerika) och Arctic
Bridge (mellan Nordamerika och norra EU, söder om Grönland) får ökat intresse. Dessutom
finns generellt ett ökat intresse för Arktis beroende på de råvarutillgångar som finns i
området.
Även om genomfartstrafiken längs E10 idag är mycket låg kan framtida transportbehov
genom norra Skandinavien komma att förändras.

6. Markanvändning/etableringar
I projektet ”Förändringar av stadens markanvändning till följd av förbifarter”, som bedrivits
på Chalmers (10), har studier av förändrad markanvändning i anslutning till förbifarter gjorts i
sju svenska städer med en spridning på när förbifarten byggts. Problematiken består i att när
en förbifart byggts börjar andra anläggningar byggas kring förbifarten. Ofta rör det sig om
handel och målgruppen är bilburna kunder. Allteftersom tiden går får bebyggelsen mer
differentierat innehåll. Det uppstår vad som på engelska kallas ”ribbon development”.
Successivt integreras förbifarten och blir en genomfart, en trafikled kantad av bebyggelse.
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Markanvändningen före, strax efter och en tid efter förbifartens tillkomst. Källa: Förändringar av stadens markanvändning
till följd av förbifarter (10)

Samma studie (10) visar på att ett stort antal hus byggts i närheten av förbifarten sedan den
öppnades. I de studerade orterna hade vart sjätte hyreshus och vart fjärde småhus lokaliserats
inom en kilometer från förbifarten med undantag för en ort där utvecklingen istället
lokaliserats till en annan trafikled. Den bransch som visar störst tendens att lokalisera sig i
anslutning till förbifarten är detaljhandel och service för motorfordon (t.ex. bensinstationer).
Uppsökande hantverk och service (underleverantörer för byggindustrin som t.ex.
glasmästerier och installationsföretag) samt övrig detaljhandel (inom denna bransch
byggvaru- och växthandel, men även stormarknader och livsmedelsbutiker). Det är också de
branscherna som genererar mest trafik, särskilt stormarknader, livsmedelsbutiker och
bensinstationer.
Vid en genomgång av den kommunala planeringen vid de utvalda orterna konstateras att
redan i översiktsplaneringen har kommunerna varit medvetna om och planerat för den nya
vägen med tanken att dess funktion så småningom ska vara att bära stora delar av
lokaltrafiken.

6.1 Handel
I den studie som kartlagt förändrad markanvändningen till följd av förbifarter (10) beskrivs att
en av de studerade sju orterna, Lund, inte har någon större butiksetablering i anslutning till
förbifarten, vilket är ett resultat av kommunens restriktiva politik. Etablering av bostäder och
verksamheter har dock varit omfattande och många lundabor söka sig därför istället till någon
av stormarknaderna i grannkommunerna.

6.2 Tätortsutveckling
De flesta tätorter i studien (10) har i huvudsak växt centriskt från den gamla stadskärnan. De
studerade städerna har generellt genomgått en tätortsutveckling sedan 40- och 50-talen där
befolkningstillväxten varit större än förväntat och markkonsumtionen per capita ökat snabbt.
I fem av de sju studerade orterna i samma studie (10) har förbifarten lokaliserats relativt nära
tätorten, i utkanten av den tätortsexpansion som planerades då. Oavsett planernas
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tidsperspektiv har tätorterna kommit att eller kommer att expandera utanför förbifarten, som
då alltmer övergår till en genomfart. Studien anger att en konsekvens av att förbifarter
efterhand blir genomfartsleder är en utglesning av tätorten.
På grund av gruvans expansion i Kiruna måste delar av stadens funktioner flyttas, bland annat
centrum. Det kan planeringsmässigt jämföras med en expansion i nya områden. Intresset för
etableringar förväntas vara högt i anslutning till det nya centrumområdet.

6.3 Policy för samordning av intressen
För att markanvändningen och därtill hörande etableringar ska utvecklas på ett genomtänkt
sätt som stödjer andra målsättningar i samhället kan olika policys och program upprättas.
Ett samverkansprojekt i Skåne (25) utgör ett exempel på där ett kvalitetsprogram antagits
gemensamt av ett antal kommuner, länsstyrelsen och Vägverket. Syftet var att ta fram
kvalitetsmål för utformning av landskap, bebyggelse och anläggningar inom Yttre Ringvägens
närområde, samt ange riktlinjer för hur dessa mål kan tillämpas i vägplanering samt inom
kommunal plan-och bygglovshantering. Närområdet angavs som det område som kan
överblickas av trafikanterna samt det område som på grund av vägens närhet kommer att
attrahera nya etableringar, såsom boende- och verksamhetsbebyggelse, serviceanläggningar
mm.
Kvalitetsprogrammet (25) beskriver att attraktiviteten i en utvecklingskorridor i sämsta fall
leder till ett slumpartat exploateringsmönster som resulterar i onödiga påfrestningar på miljö,
trafikföring och visuella störningar. Samordning kan bidra till en mer balanserad helhet som
gagnar alla. En samordnad planering innebär en möjlighet att hantera markanvändningen så
att i detta fall vyer och utblickar kan nyttjas på ett bra sätt samtidigt som etableringsintressena
tillvaratas. Istället för att etablera verksamheter inom en värdefull landskapsutblick kan man t
ex lokalisera och utforma verksamheter så att de kan ersätta en befintlig bullervall inom ett
planerat verksamhetsområde.

Planeringssituationen längs Yttre Ringvägen enligt respektive kommuns översiktsplaner 2000. Siffrorna hänvisar till
ytterligare beskrivningar i kvalitetsprogrammet. Källa: Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde – Kvalitetsmål
och gemensamma riktlinjer för utformning av Yttre Ringvägens närområde inom Burlövs, Lomma, Malmö och Staffantorps
kommuner (25).
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7. Trafiksäkerhet
Enligt Vägverkets studie (5) visade VTI:s undersökning ”Förbifarter” (VTI 396/1994) att
trafikskadorna minskat med totalt 12 % i de fall som studerats. Däremot hade trafikskadorna
ökat i tätorter med mer än 10 000 invånare. Antalet olyckor på den gamla genomfarten
minskar, men samtidigt bidrar den nya förbifarten till nya olyckor. Dessa olyckor är ofta
allvarligare med högre hastigheter på den nya vägen. Olyckor uppstår också i korsningarna
mellan förbifarten och den gamla vägen.
Nilsson (1994) anger i nämnda VTI:s undersökning (14) att för de större tätorterna 10 000 –
20 000 invånare leder förbifartslösningar av typen förbifart generellt till färre rapporterade
egendomsskador. Personskadeolyckorna minskar inte i samma grad som
egendomsskadeolyckorna. I vissa fall ökar antalet olyckor med oskyddade trafikanter på
genomfarten och på förbifarten tillkommer viltolyckor. Analysen omfattar ett litet antal orter.
Tätorter med över 20 000 invånare har inte analyserats. Rapportens huvudanalys har gjorts på
tätorter med 2000 – 10 000 invånare. Sammantaget har skadekvoten, dvs. antal skadade per
miljon fordonskilometer minskat med 12,3% för samtliga undersökta förbifartslösningar.
Skadeföljden, antal döda och skadade/olycka, har dock ökat.
Elvik et.al. (2004) har i sin handbok för trafiksäkerhet (11) visat på en minskning av antal
olyckor med trafikskada med 19% i en studie av 20 förbifarter i Norge. Genom en analys av 9
olika studier (bland annat VTI:s ovan), genomförda under åren 1962 – 2000, med 93 fall
uppgick minskningen till 25%, (16% - 33%) med 95% konfidensintervall (statistisk säkerhet).
Bidragande faktorer för att uppnå stora positiva trafiksäkerhetseffekter är ett högt antal
olyckor i utgångsläget, att en stor andel av trafiken flyttas över till förbifarten, att förbifarten
inte leder till ökad trafik generellt, att genomfarten anpassas för lägre hastigheter, säkra
övergångar m m. och att korsningspunkterna mellan gammal väg och den nya förbifarten
utformas på ett trafiksäkert sätt.
Andersson P.K. (2001) har studerat trafiksäkerhetseffekter av förbifarter för Danmarks
transportforskning (18). Totalt ingick 19 förbifartsprojekt i studien. Resultatet visar att
förbifarter förbättrar trafiksäkerheten längs genomfartsvägen. Det totala antalet olyckor med
personskador på hela vägnätet ökade dock och personskadorna är mer allvarliga efter att
förbifarterna byggts. Olyckorna på förbifarten visade sig främst vara korsningsolyckor. Det
noteras också att resultaten visar genomsnittliga resultat och resultaten för respektive projekt
kan variera kraftigt.
Olycksstatistik från Kiruna visar att det är främst vid korsningar som olyckor händer, med
lindriga skador som följd. Inga olyckor med tung trafik finns noterade.
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Symboler

TextFärger

Texter

Sjukhusrapport

Grön :

Oskadad/Okänd

ISS = 0

S

Singel (motorfordon)

Polisrapport

Gul :

ISS 1 - 8

M

Möte (motorfordon)

Röd :

Lindrigt skadad
Svårt skadad

ISS > 8

O

Omkörning (motorfordon)

Svart:

Död

U

Upphinnande (motorfordon)

A

Avsväng (motorfordon)

K

Korsande (motorfordon)

C

Cykel/Moped (motorfordon)

F

Fotgängare (motorfordon)

G

Fotgängare /Cykel/Moped

J

Spårbundna fordon

W

Vilt

V

Övriga(Varia)

Utdrag ur STRADA, statistikdatabas över olyckor, polisrapporterade olyckor 2003-2010 inom begränsat område. (gul färg
för lindrigt skadad motsvarar orange färg i kartan)

Under de senaste 8 åren har en person omkommit, fem personer skadats svårt och 33 personer
skadats lindrigt i det valda området. De vanligast förekommande olyckstyperna är korsande
(motorfordon), med 16 lindrigt skadade, respektive singel (motorfordon), med 1 död, 3 svårt
skakade och 6 lindrigt skadade. Bland cykel/moped och fotgängare har fem personer skadats.
Tre personer har skadats som befunnit sig i en lastbil och fyra personer har skadats som
befunnit sig i en personbil men som haft en trafikkonflikt med en lastbil. Samtliga konflikter
med lastbil inblandad avser lätt lastbil.
För Kirunas del bedöms trafiksäkerhetsaspekten mest röra sig om att en ny trafiklösning
måste utformas på ett trafiksäkert sätt, oberoende av om det blir en genomfart eller en ny
förbifart med nya korsningspunkter mellan gammal väg och ny förbifart. Potentialen för att
uppnå stora trafiksäkerhetseffekter med en förbifart som Elvik et.al. beskriver (11), med ett
högt antal olyckor i utgångsläget och där en stor andel av trafiken flyttas över till förbifarten,
bedöms inte vara relevant för Kiruna.
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8. Miljö
Med en förbifart leds genomfartstrafiken förbi staden och belastar inte centrum med
emissioner, som luftföroreningar, vibrationer och buller. Det är särskilt viktigt för tung trafik,
lastbilar orsakar 10 ggr högre vibrationsnivåer än personbilar (5). Trafikmängderna måste
minska kraftigt för att ljudnivån ska minska märkbart (5), men nattetid kan bullret minska
betydligt då långväga lastbilstrafik kan nyttja förbifarten. Generellt minskar
drivmedelsförbrukningen något med en förbifart, då längre körsträckor och högre hastighet
kompenseras av färre stopp och starter. Med ett centrum med främst lokal trafik kan intresset
för att återställa stadsbilden öka (gata med stadskaraktär, fasader m m). Själva förbifarten ger
ofta stor påverkan på landskapsbilden, intrång i natur- och kulturmiljöer och påverkan på
rekreation och friluftsliv. Det finns analyser som visar på att förbifarters intrångseffekter ofta
undervärderas (5).
Som beskrivits ovan, när en förbifart byggs tenderar också verksamheter som genererar
mycket trafik att etablera sig i närheten. Stormarknader är ett exempel som medför mer
biltrafik. Om trafiken med bil ökar, ökar också emissioner och energianvändningen. En viktig
fråga är hur resandet förändras.
Resultat från Vägverket (2006) i en studie som genomförts av Trivector i Lund, ” Tätortsnära
externa affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp” (19), visar att såväl externa som
halvexterna handelsetableringar alstrar mer biltrafikarbete än om inköpen hade gjorts på det
sätt som intervjupersonerna själva tror att de skulle göra. Dels finns de som tidigare åkte ännu
längre bort till en annan stormarknad och nu får kortare väg, men de finns också de som
lockas mer till andra handelsetableringar än de som ligger närmast. Med längre avstånd ökar
resandet med bil, även om det finns tillgång till gång- och cykelstråk.
Trafikverket har i en litteraturstudie (17) beskrivit handelns utveckling. Där finns exempel på
studier som visar att antal inköpsresor blir färre vid inköp i externa handelsetableringar
jämfört med inköp i centrum. I samma studie som anges ovan, visas att de bilburna besökarna
till Lunds centrum gör i genomsnitt 18 % fler inköpsresor per vecka än de som besöker de
externa eller halvexterna stormarknaderna. Andelen som använder kollektivtrafik, går eller
cyklar är dock betydligt fler till centrum. En studie som Asplan Analyse gjort på uppdrag av
norska Naeringsdepartementet år 1991 (17) visade resultatet att en tur till externetableringar
motsvarar 1,5-1,6 turer till ”vanliga” butiker. I samma studie beskrivs i diskussionen kring
handelns konsekvenser att leveranser av varor kan vara mer miljövänlig till externa
köpcentrum än till utspridda butiker. En del av trafikarbetet läggs då över på kunderna istället.
Garvillet.al (2003) har studerat betydelsen av lokalisering av handel för resmönster.
Rapporten beskriver ett flertal undersökningar som visar att det är mycket ovanligt att man
åker kollektivt till ett externt köpcentrum. Två undersökningar visar att endast runt två
procent av besökarna åker kollektivt. Däremot är det betydligt fler som åker kollektivt till
köpcentra i staden och cityhandeln, runt 20 procent. De kommer också fram till att det är
betydligt fler som kan tänka sig att cykla eller gå till butiker i staden eller bostadsområdet än
till det externa köpcentra.
Sammantaget kan man konstatera att de mer långtgående miljöeffekterna av en förbifart inte
är enkelt att tydligt klarlägga. De beror bland annat på vilka eventuella etableringar som sker
längs förbifarten, människors preferenser och beteende och avstånd till olika målpunkter.
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9. Barriäreffekter
I planeringsunderlaget TRAST (22) beskrivs barriäreffekter. Biltrafiken inverkar på cyklisters
och fotgängares säkerhet, tillgänglighet och trygghet när de ska korsa bilnätet. Det ”hinder”
som biltrafiken utgör kallas barriäreffekt. Barriäreffekten påverkas bland annat av trafikflöde,
andel tung trafik och trafikens hastighet. Barriärer för gående och cyklister är framför allt
trafikerade vägar och järnvägar. Gator som är minst 6 m breda och har trafikflöden som
överstiger 600 fordon per timme motsvarar låg standard, eftersom den gåendes väntetid blir
mer än 60 sekunder. Detta kan motverkas om passagen är reglerad med mittrefug,
planskildhet eller liknande.
En förbifart som kan avlasta de centrala delarna från trafik kan minska barriäreffekterna av
den tidigare genomfarten. En förbifart kan dock också skapa andra barriäreffekter eftersom en
förbifart ofta sträcker sig utanför tätbebyggda områden där natur- och friluftsliv är viktiga
intressen. Förbifarten påverkar även viltets rörelser.
Hagson et.al. (10) menar att en förbifart på sikt blir en genomfart och därmed blir en barriär
som delar orten i två delar. Situationen liknar den som gav upphov till att en förbifart
aktualiserades från början, förutom att standarden på den nya vägen är höge än i utgångsläget
och omgiven av buffertzoner som gör att bebyggelsen har ett längre avstånd till vägen. Den
har då mer karaktär av trafikled än en stadsgata trots att den går genom staden.
Trafikmätningar i Kiruna visar att max timtrafik längs E10 överskrider 600 fordon på den
mest trafikerade delen av vägen, men flödena varierar kraftigt under dygnet. De högsta
trafikmängderna uppmättes år 2010 strax öster om Nikkaluoktavägens anslutning. E10
sträcker sig centralt genom Kiruna, men Hjalmar Lundbohms väg (tidigare E10) och Adolf
Hedinsvägen också utgör transportvägar för att nå själva centrum. Enligt Kiruna kommuns
trafiknätsanalys (29) uppgick trafiken genom Kiruna C år 2007 till ca 26400 fordon om man
räknar vägarna Lombololeden, Hjalmar Lundbohmsvägen, Thulegatan, Kyrkogatan och Adolf
Hedinsvägen. Den trafiken har sina start- eller målpunkter antingen i eller nordväst om
nuvarande stadskärna eller LKAB-området den på ena sidan av staden. Och på andra sidan av
staden i öster, dvs. Lombolo-, industri eller Tuolluvaaraområdet.
Datum för mätning

101001-101004
100930-101001
100712-100713
100330-100403
061010-061011

Max timtrafik antal
fordon
E10 Kiruna, strax
norr om Gruvvägen.
(Trafikverkets
mätpunkt
29940015).
ÅDT : 2500
fordon/dygn

Max timtrafik antal
fordon
E10 Kiruna, strax söder
om Gruvvägen.
(Trafikverkets
mätpunkt 29940040).
ÅDT*: 2670
fordon/dygn

Max timtrafik antal
fordon
E10 Kiruna, strax
öster om väg 870
(Trafikverkets
mätpunkt
29940034).
ÅDT*: 6090
fordon/dygn

240
265
310
290
170

260
280
300
280
190

650
720
600

Max timtrafik
antal fordon
E10 Kiruna,
ytterligare längre
öster om väg 870
(Trafikverkets
mätpunkt
29940029).
ÅDT*: 3140
fordon/dygn
340
350
340
350

560

*ÅDT= Årsdygnsmedeltrafik
Max timflöden på E10 genom Kiruna under aktuella stickprovsmätningar. Källa: Trafikverkets klickbara karta online (28)

17

Sammantaget kan barriäreffekter av vägarna i nya Kiruna C bli märkbara beroende på hur
trafiken kommer att ledas i anslutning till ett nytt centrum, vilka tillfartsvägar som trafiken
ska fördela sig på, och på gatornas utformning.

10.

Boendes uppfattningar

Boendes uppfattningar om förbifarter har undersökts av Nilsson (1994) i VTI:s rapport del 2
(15). Trafiksituationen upplevs generellt vara bättre i orter med förbifart än utan.
Trafiksäkerheten upplevs vara bättre för cyklister och gående i orter med förbifart. Avseende
trafikmiljön är den största skillnaden att möjligheterna att korsa vägen i orten som gående
upplevs betydligt bättre i orter med förbifart. För resor inom orten uppfattas bilåkning som
mest tryggt, därefter gående och lägst trygghet vid cykling.
I orter med förbifart uppfattas ingen försämring av servicenivån efter tillkomst av förbifarten.
Däremot befarar de som inte har en förbifart att det skulle bli en försämrad servicenivå om en
förbifart byggs. Förbifarten har inte heller förändrat de privatekonomiska förutsättningarna för
boende i området.
Den största skillnaden i uppfattning mellan de som bor i orter med respektive utan förbifart är
förekomst av lastbilstrafik. I orter utan förbifart uppfattas förekomsten av lastbilstrafiken som
mycket hög. I orter med förbifart anses lastbilstrafiken på genomfarten vara relativt låg.
Lastbilstrafiken är också kopplad till uppfattningen om effekter av förbifart på buller, avgaser
och vibrationer från trafiken. Undersökningen är relativt omfattande och ca 4500 personer har
tillfrågats i arton små och medelstora tätorter i Sverige (4000 – 19000 invånare).

11.

Ett levande centrum

I Trafikverkets litteraturstudie (17) anges att Trivector i Vägverkets Publikation 2003:148
konstaterar att stadscentrat inte påverkas nämnvärt av etablering av handelsområden i
ytterkant, men det är baserat på ett fåtal studier. Det som där anses avgöra om centrumhandeln
utarmas vid externa handelsetableringar är:
- vilken dragningskraft city/centrum har i övrigt i form av serviceutbud, restauranger,
kulturellt utbud, yttre miljö osv.
- Hur stor den totala köpkraften är i kommunen och omgivande region.
I samma studie (17) redovisas resultat från Bergström (1999) angående handelsutveckling i 28
svenska kommuner. Resultaten visar att ett externt köpcentrum attraherar köpkraft från
intilliggande kommuner. Effekten är större i större kommuner. Effekten av externa
köpcentrum på cityhandeln är marginell, och skillnaden mellan stora och små kommuner är
försumbar.
Nelson et al.(2000) har i en studie (20) undersökt hur ringleder påverkar den ekonomiska
aktiviteten i 44 storstadsområden i USA. Resultaten visar en minskad försäljning inom
detaljhandel och tjänster med i genomsnitt ca 6 % per person när det finns en ringled runt
staden. Finns det två eller fler ringleder rör det sig om ca 7 %. Anledningen antas vara att
ringleder sprider ut populationen så att det försämrar underlaget för detaljhandel och
tjänsteverksamhet i stadsområdet. Köpkraften försvinner dock inte utan kanaliseras andra
vägar, t ex via Internet-handel. Åtgärder som föreslås för att motverka
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försäljningsminskningar är täta städer, olika boendemöjligheter och multimodala anslutningar
till detaljhandel och tjänste- och serviceinrättningar.
Handy et al. (2002) menar att det finns för- och nackdelar med förbifarter förbi mindre
samhällen (21). Å ena sidan minskar genomfartstrafiken och med den också buller,
emissioner och trafiksäkerhetsrisker. Å andra sidan kan handeln i staden tappa köpkraft,
särskilt branscher som är beroende av förbipasserande trafik. Nya etableringar kan också
uppstå längs förbifarten. Utifrån 14 fallstudier i Texas, USA, har faktorer som påverkar hur
samhällena utvecklas när en förbifart byggs identifierats. Två typer av faktorer visade sig vara
betydelsefulla. Strukturella faktorer som beror av nationell ekonomi och demografi, och
lokala faktorer som handlar om geografi, typer av etableringar samt kommunala policys.
Strukturella faktorer (21), de övergripande trenderna i samhället, visar på en generellt
minskad befolkning på landsbygden, samtidigt som de stora städerna växer, en ökad skala
avseende detaljhandel och en konsolidering av distribution av bränsle. Låga priser kan
erbjudas av större kedjor, och dessa etablerar sig ofta i utkanten av en stad eller längs en
förbifart. Konsumenterna åker också gärna till ett regionalt shoppingcentrum för att handla,
även om det är lite längre avstånd.
Avseende lokala faktorer är det geografin som påverkar mest (21), där närhet till en
storstadsregion ofta ger ett positivt utfall på den lokala ekonomin. Närhet till andra samhällen
och deras storlek är också betydelsefull, de utgör konkurrenter om konsumenterna. Isolerade
samhällen utgör naturliga stopp på vägen och etableringarna fångar både den lokala
konsumenten och den som passerar igenom. Samhällen som ligger längs större transportleder
stödjer utvecklingen av vägrelaterade etableringar. Korsande vägar och möjlighet till
utveckling av områden i förbifartens närhet påverkar samhället då många externa etableringar
förlitar sig både på den lokala marknaden och genomfartstrafiken. Det finns också exempel på
olika lokala program för stadsutveckling som kan påverka utfallet av en förbifart, det finns
program som verkar för att bevara traditionell handel i stadskärnan, program som verkar för
ökad utveckling längs förbifarten, program för att utveckla turism i stadskärnor där
trafikrelaterade verksamheter minskat osv.
Effekterna på cityhandeln i Kiruna av en eventuell förbifart förväntas vara marginella utifrån
att Kiruna är ett naturligt stopp längs en glesbebyggd väg och annan känd kunskap enligt
ovanstående. Policies, planer och program kan användas som strategiska verktyg för att styra
utvecklingen av etableringar och därmed konsekvenser av en förbifart eller genomfart.

12.

Regional kollektivtrafik

Gustafsson(1995) har analyserat effekterna av förbifarter för kollektivtrafik (16). Slutsatsen är
att kollektivtrafiken generellt påverkas relativt lite av en förbifart, och 80 % av befolkningen i
de orter som undersökts har inte märkt av att kollektivtrafiken förändrats efter att en förbifart
byggts. Rent konkret har ca 80 % av bussturerna påverkats av förbifarten, med förlängd
körsträcka på i snitt ca 100 m och en tillkommande korsning per busstur. Kollektivtrafikens
konkurrenskraft gentemot biltrafiken försämras för en resa som har målpunkter på var sin sida
om bussen behöver köra in i tätorten. Viktiga parametrar för påverkan på kollektivtrafiken är
tätortens relativa funktion och storlek respektive hur tätorten ansluts till förbifarten.

19

För kollektivtrafiken är det viktigt att de gamla infarterna får behålla sina funktioner i
huvudvägnätet med tanke på att de har en viss täckning av målpunkter för resenärerna.
Anslutning via de båda gamla infarterna på var sin sida om tätorten samt en eller flera nya
centrala anslutningar förordas. Det ger också möjlighet för snabbussar att ansluta endast
ortens centrala delar på ett bra sätt. Alternativt kan endast de båda gamla infarterna användas.
Större tätorter eller orter som är huvudort i kommunen tenderar enligt undersökningen (16) att
inte få försämrad kollektivtrafikförsörjning. Generellt gäller att för mindre tätorter flyttas en
större del av trafikflödet på den gamla genomfarten över till förbifarten, vilket innebär att
framkomlighetsvinster för kollektivtrafiken på den gamla genomfarten blir större i mindre
tätorter. Detta styrks av andra studier refererade till i Vägverkets studie ”Förbifarter och
Genomfarter” (5).
Hagson et.al (10) hävdar att förutsättningarna för kollektivtrafik försämras med förbifarter.
Genom den utglesningseffekt som följer av att staden delas av en trafikled försvåras
möjligheterna till ett effektivt kollektivtrafiksystem. Det konstateras att
kollektivtrafikförsörjningen till verksamhetsetableringar kring förbifarter är dålig, men för
bostadsområden i förbifarternas närområden kan man inte se någon skillnad i tillgänglighet
och frekvens.
Effekterna på kollektivtrafiken av en förbifart i Kiruna förväntas vara marginella utifrån den
låga genomfartstrafik som finns och annan känd kunskap enligt ovanstående. Kiruna är ett
naturligt stopp på vägen också för kollektivtrafiken. Det är viktigt att uppmärksamma
anslutningarna till staden i processen med att utforma en förbifart, så att de skapar goda
förutsättningar för kollektivtrafiken.

13.

Gång- och cykeltrafik

När en förbifart byggs får gång- och cykeltrafiken som regel förbättrad framkomlighet längs
den befintliga genomfarten genom att den avlastas från biltrafik (5).
Hagson et.al (10) menar att förutsättningarna för gång- och cykeltrafik försämras med
förbifarter. Tillgängligheten i staden försämras generellt genom en utglesning av staden och
därmed följande längre avstånd mellan samhällsfunktioner. Dessutom utgörs bebyggelsen
närmast förbifarterna främst av verksamhetslokaler. Gång- och cykelvägar mellan
bostadsområden längs förbifarterna passerar därför genom områden som kvällar och nätter är
ödsliga, vilket kan upplevas otryggt.

20

14.

Slutsatser

Utifrån de områden som analyserats i detta PM har det framkommit att det finns både faktorer
som talar för respektive mot en förbifart i Kiruna. Flera faktorer är för osäkra för att fullt ut
kunna beskriva konsekvenserna av. Nedan följer en genomgång av de faktorer som är kända
idag och inom en överskådlig framtid.
Faktorer för förbifart
x Det övergripande vägnätet ska ha god framkomlighet. E10 är en nationell stamväg och
dessutom utpekad TEN-väg (Transeuropeiska nätverk), som del i den transnationella
transportleden Northern axis.
x Den lokala miljön i centrum förbättras. Genom att bygga en förbifart leder man bort
genomfartstrafiken från staden och minskar därmed exponeringen för buller, trängsel,
vibrationer och avgaser från denna trafik, särskilt tung trafik.
x Upplevelsen av stadsmiljön och trafiken i staden förbättras sannolikt för bilister,
gående och cyklister med färre lastbilar och andra tunga transporter.
x Barriäreffekter av vägen genom staden minskar för gång- och cykeltrafiken, med
minskade trafikmängder, särskilt tung trafik.
Faktorer mot förbifart
x Trafikminskningen i staden kan inte förväntas bli särskilt stor om en förbifart byggs
eftersom genomfartstrafiken inte utgör någon betydande trafikmängd. Kiruna utgör
”centralort” i ett glesbebyggt område. Resenärerna har oftast ett ärende till Kiruna och
många långresenärer behöver nyttja servicen i staden.
x Förbifarten kan på sikt utvecklas till en genomfart, med följd att staden glesas ut,
vilket innebär längre avstånd till handel och service och att staden tar mer naturmark i
anspråk.
x Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik försämras med en utglesning av staden,
vilket innebär risk för ökad användning av motoriserade transporter, som påverkar
miljön negativt.
x Olyckorna förväntas inte sjunka avsevärt. Det är ett relativt litet antal olyckor idag och
trafikmängderna i den centrala staden förväntas inte minska.
Osäkra faktorer
x Behovet av en förbifart ökar om det sker en kraftig utveckling av mängden tung trafik,
till exempel genom utveckling av globala transportkorridorer i området eller mer
lokalt, om Viscariaområdet ska byggas ut, med anslutning till vägnätet norr om
Kiruna, och vägtransporter används i hög utsträckning.
x En utbyggnad av trafiksystemet ändrar markanvändningen. Externetableringar längs
förbifarter kan innebära mer eller mindre resor: de påverkas av avstånd till
etableringen, utbud, möjlighet att välja transportslag vid resan, människors preferenser
mm. Fler resor med motordrivna färdmedel ger ökade emissioner.
x Påverkan på cityhandeln av en förbifart skulle troligen vara marginell i Kiruna, . Den
är beroende av hur externa etableringar lokaliseras och utformas, avstånd till
etablering, utbud m m.
x Påverkan på kollektivtrafiken av en förbifart skulle troligen bli marginell. Det är då
viktigt att utformning av anslutningar från en ny väg till centrum sker med tanke på
kollektivtrafikens förutsättningar.
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Att tänka på vid fortsatt planering
Vi föreslår att en policy upprättas för utveckling runt de nya sträckningarna av vägarna E10
och Nikkaluoktavägen, i samråd mellan främst Kiruna kommun och Trafikverket, men också
med t.ex. rennäring, industri, andra näringsidkare och handel. På det sättet kan gemensamma
riktlinjer tas fram för en medveten och önskad utveckling av till exempel lokalt användande
av E10. Riktlinjerna kan också utgöra ett beslutsstöd vid etablering av trafikintensiva
näringar.
I den planskiss (27) som Kiruna kommun utarbetat utgör nya E10 gräns för centrum- och
bostadsbebyggelse. Den kan på det sättet kallas tangentiell förbifart. Endast områden för
idrott och turism finns öster om vägen och mindre bostadsbebyggelse i Tuollavaara. Ett
framtida behov av ytterligare expansion av bebyggelse österut och att anläggningar söker sig
till de stora trafiklederna kan medföra att en sådan förbifart blir en genomfart. Detta kommer i
så fall att dela staden i två delar, med en utglesning av staden och försämrade förutsättningar
för gång- och cykeltrafik som följd. I dagsläget är området öster om den tänkta sträckningen
för E10 av flera skäl inte intressant för ytterligare exploatering, dels på grund av topografin
och dels på grund av att det är ett område av intresse för rennäringen. Beroende på vilka
etableringar som avses för idrott, kultur och turism kan det ändå bli välbesökta områden, och
medföra behov av att korsa E10 för åtkomst. Efterfrågan på mark för externetableringar, med
hög tillgänglighet till E10, kan bli så hög att området för idrott och turism successivt
omvandlas, vilket skett på andra orter.
De industriområden som idag finns i Kiruna, Västra industriområdet och Ställverkets
industriområde kommer att bli centrala lägen i det nya Kiruna. Det finns skäl att dessa
områdens markanvändning anpassas till sitt nya läge. Ett alternativ till externhandel är större
köpcentrum centralt i staden. Större köpcentrum ligger ofta i utkanterna av städer och utgör så
kallade externetableringar. Kiruna har en unik förutsättning att skapa ett centralt lokaliserat
storhandelsområde i direkt anslutning till småskalig centrumhandel. På det sättet kan de båda
typerna av handel samverka, parkeringsplatser kan samnyttjas och området kommer dessutom
att ha goda förutsättningar för att skapa bra gång-, cykel- och kollektivtrafik till all handel.
Det finns i arbetskartan från kommunen (27) avsatt reservområden för handel som tidigare
varit industriområde söder om nya centrum.
I analysen av den tunga trafiken konstateras att en stor del av den tunga trafiken i Kiruna
härrör från LKAB:s verksamhet och har LKAB som målpunkt. Trafikverkets vägutredning
(2A,3) anger att cirka 60 % av trafiken till LKAB beräknas komma från Kiruna tätort främst
från västra industriområdet. Med den södra infarten till LKAB och en ny Nikkaluoktaväg
kommer den tunga trafiken att behöva röra sig förbi centrumnära områden för att komma till
LKAB. Ett industriområde nära LKAB:s södra infart, utmed nya Nikkaluoktavägen kan vara
en lösning för att minska trafikstörningar för staden. På planskissen från kommunen (27) är
markområden avsatta för sådan industri och företagsverksamhet nära LKAB:s södra infart,
utmed en ny planerad Nikkaluoktaväg.
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Bilaga 1: Litteratursökning maj 2011
Scopus
SciVerse Scopus är världens största databas för sammanfattningar och citeringar av
utvärderad och vetenskapligt granskad litteratur och web-källor av god kvalitet. Databasen
innehåller 45,5 miljoner dokument inom teknisk, medicinsk, social, konst och humanistisk
vetenskap.
Använda sökord:
Through traffic and road and detour, Publ. Year after 1999 (30 dokument)
Traffic bypass and road and land use, Publ. Year after 1999 (8 dokument)
Traffic and detour and road, Publ. Year after 1999 (30 dokument)
Traffic and external shopping, Publ. Year after 1999 (8 dokument)
Tangential and traffic, område engineering (24 dokument)
Tangential and bypass, område engineering (5 dokument)
Ring and road and effects, område engineering (87 dokument)
Beltway, område engineering (90 dokument)
Circular and road and effects (108 dokument)
Barrier and road and bypass, område engineering (25 dokument)
Barrier and road and bypass and transport, område engineering (11 dokument)
Av dessa dokument valdes 3 stycken för fortsatt analys.
Trafikverkets biblioteksdatabas
Använda sökord:
Förbifart (45 dokument)
Genomfart (29 dokument)
Tangentiell (0 dokument)
Extern handel (6 dokument)
Köpcentra (2 dokument)
Köpcentrum (19 dokument)
Ringled (6 dokument)
Through traffic (73 dokument)
Throughfare (0 dokument)
Bypass (1994 -) (7 dokument)
Detour (1 dokument)
External shopping (0 dokument)
Circular road (4 dokument)
Ring road (11 dokument)
Beltway (0 dokument)
Barriär (2 dokument)
Barriär och miljö, miljöeffekter (20 dokument)
Av dessa dokument valdes 5 stycken för fortsatt analys.
Transguide Trax (VTI:s bibliotek)
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Transguide är en transportdatabas för alla transportslag, som består av fyra nordiska databaser
(Roadline från VTI, Norska TÖI, SAAB och Dennis) i ett och samma standardiserade format.
Databasen innehåller rapporter, tidskrifter, normer, anvisningar, statistik, forskningsprojekt,
faktauppgifter m.m.
Använda sökord:
Förbifart (21 dokument)
Effekter AND förbifart (1 dokument)
Genomfart (10 dokument)
Tangentiell (1 dokument)
Externhandel (1 dokument)
Extern AND handel (1 dokument)
Köpcentra (7 dokument)
Köpcentrum (1 dokument)
Ringled (0 dokument)
Barriär (4 dokument)
Through traffic (297 dokument)
Through AND traffic AND road (1053 träffar)
Throughfare (0 dokument)
Bypass (177 dokument)
Tangential (27 träffar)
Tangential bypass (0 dokument)
Detour (17 dokument)
External shopping (1 dokument)
Circular road (6 dokument)
Ring road (110 dokument)
Beltway (16 dokument)
Barrier and road, later than 2000 (92 dokument)
Av dessa dokument valdes 15 stycken för fortsatt analys.
TRID
TRID är en internationell databas för transportforskning.
Använda sökord:
Through AND traffic AND effects AND detour, category: Planning and forecasting (2
dokument)
Through AND traffic AND road AND detour, category: Planning and forecasting (6
document)
Regional AND traffic AND effects AND detour, category: Planning and forecasting (1
dokument)
Local AND traffic AND effects AND detour, category: Planning and forecasting (2
dokument)
Traffic AND effects AND detour, category: Planning and forecasting (12 dokument)
Planning AND traffic AND effects AND detour, category: Planning and forecasting (12
dokument)
Tangential AND traffic (64 dokument)
Tangential AND bypass (1 dokument)
Circular AND road, category: Transportation (46 dokument)
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Ring AND road, category: Transportation (58 dokument)
Beltway, category: Transportation (10 dokument)
Barrier AND road AND bypass (17 dokument)
Av dessa dokument valdes 3 stycken för fortsatt analys.

Web of science
Referensdatabas som ger tillgång till flera databaser och täcker nästan 10 000 vetenskapliga
tidskrifter inom teknik, sociala frågor, och humaniora, och över 100.000 bokbaserade och
publicerade konferensartiklar.
Använda sökord:
Through traffic and road and detour, publ. Year after 1999 (2 dokument)
Traffic bypass and road and land use
Publ. Year after 1999
Through traffic and road and land use, refined : transportation, publ. Year after 1999 (10
dokument)
Traffic and detour and land use, publ. Year after 1999 (0 dokument)
Detour and land use, publ. Year after 1999 (2 dokument)
Traffic and external shopping, publ. Year after 1999 (5 dokument)
Traffic and external, refined transportation and transportation science, publ. Year after 1999
(113 dokument)
Tangential and bypass (26 dokument)
Tangential and traffic (24 dokument)
Ring and road (refined: transportation) (24 dokument)
Circular and road (refined: transportation) (5 dokument)
Beltway (refined: transportation) (12 dokument)
Barrier and road (refined: transportation) (75 dokument)
Av dessa dokument valdes 2 stycken för fortsatt analys.
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