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Regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
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Smedjegatan 19 
972 32 Luleå 

Begäran till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten om 
upphandling av trafik och beslut om trafikplikt. 

Befintligt trafikeringsavtal för busslinje 222 (Mjöfjärden-Sundom-
Börjelslandet) är på väg att löpa ut. Enligt kollektivtrafiklagen måste den 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten inför varje upphandling besluta om 
trafikplikt för aktuella linjer. 

Inomkommunal kollektivtrafik finansieras av kommunen. Linje 222 är en 
viktig förbindelse mellan aktuella byar och E4 och särskilt viktig för 
gymnasieungdomar. 

Därför begär Luleå kommun att Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
beslutar att linjerna införs i länets trafikförsörjningsprogram och ges allmän 
trafikplikt samt gör en förnyad upphandling för linje 222. 

Vi förutsätter att samråd sker med kommunen i upphandlingsskedet. Särskilt 
om den nya upphandlingen medför ökade kostnader. 

Anna Lindh Wikblad 
Chef Kvalitet & samhällsutveckling 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS 

Luleå kommun Stadshuset 0920 - 45 30 00 070 - 319 39 37 andersbylundelulea.se 
Kvalitet & samhällsutveckling 

DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se 
971 85 LULEÅ 0920 - 45 42 33 
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g Beteckno 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
i Norrbotten 
Smedjegatan 19 
972 32 Luleå 

Ansökan om allmän trafikplikt 

Övertorneå kommun ansöker härmed om allmän trafikplikt på linjerna 361, 362 
och 363. 

Tomas Mörtberg 

Ordförande kommunstyrelsen 

CNJ 
Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 
957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 - 720 00 0927 - 774 04 758-1218 127 150-1 



REGION 
NORRBOTTEN 

25 januari 2018 

Regionala utvecklingsavdelningen 
Samhällsplaneringsenheten, Ulrika Nilsson 

Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten 
Smedjegatan 19 
972 32 Luleå 

Begäran om trafikplikt för busslinje mellan Råneå och 
Sunderby sjukhus, linje 15 

Trafikering av sträckan Råneå- Sunderby sjukhus finns beskrivet i 
Trafikförsörjningsprogrammet samt beslut om allmän trafikplikt för linje 15 
under gällande avtalsperiod. Avtalsperioden för trafikering av linje 15, 
Råneå- Sunderby sjukhus upphör att gälla 2018-06-30 och inför upphandling 
av en ny avtalsperiod måste nytt beslut om allmän trafikplikt tas. 

Enligt gällande konsortieavtal med den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM och Region Norrbotten ska regionen 
finansiera den regionala kollektivtrafiken. Region Norrbottens anhåller 
därför om att den Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
trafikplikt på berörd sträcka. 

När sådant beslut är fattat kommer Länstrafiken i Norrbotten att upphandla 
avtal för en ny avtalsperiod gällande linje 15. 

Maria Stenberg 
Regionstyrelsens ordförande 
Region Norrbottens 

qmi 
Region Norrbotten, 971 89  Lulea  • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) 
Telefon: 0920-28 40 00 • E-post reoionnorrbottenanorrbotten.se • Hemsida: www.norrbotten.se 



Bilaga 2 

2-4-5 Jämställdhetspoliey LIN 

Jämställdhetspolicy 
Kvinnor och män har samma förutsättningar för de olika 
arbetsuppgifterna som finns på företaget. Som en följd av detta 
skall personer av båda könen behandlas lika både vid intern- och 
externrekryteringar. 

Jämställdhet skall också råda i samband med t ex 
personalutveckling och lönesättning. All bedömning i 
sammanhanget skall enbart ske utifrån sakliga och s k 
könsncutrala skäl som har med kompetens och lämplighet att 
göra. 

Företaget strävar efter art ha en så jämn könsfördelning som 
möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla anställda har rätt 
att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens 
rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. 
Sexuella trakasserier tolereras inte. 

Samarbetsklimatet på företaget skall präglas av en positiv 
människosyn och av ömsesidig respekt för och hänsyn till 
medarbetarna, oavsett könstillhörighet Alla anställda har en 
ansvar för detta. 

Så långt det är rimligt och möjligt medverkar företaget till 
flexibla lösningar som syftar till att förenkla kombinationen 
föräldraskap och arbete. Det kan t ex gälla ledigheter, 
deltidsarbete, arbetstider, tillfällig barntillsyn och annat som kan 
underlätta. 

För den löpande tillsynen av jämställdhetspolicyn ansvarar varje 
chef. Della innebär också ett ansvar för att löpande stävja 
eventuella tendenser till sexuella trakasserier eller andra 
nedvärderande behandlingar av enskilda medarbetare. 

Respektive avdelningschef skall en gång per är rapportera i 
ledningsgruppen om hur jämställdhetspolicyn efterlevs vid den 
egna avdelningen. Eventuella beslut om mer övergripande 
åtgärder tas i ledningsgruppen. VD ansvarar för detta. 

Jämställdhetsplan och mål 
Företagets jämställdhetsplan beskriver de åtgyder som behövs 
för att de aktuella målen skall uppnås. VD ansvarar ytterst för 
företagets jämstalldhetsarbete. 

Jämställdhetsplanen skall Las fram i samband med budgetarbetet 
varje år. Då görs liven en slutlig uppföljning och avstämning av 
föregående års jåtnsfälldhetsplan. 

Jämställdhetsplanen delges alla anställda. 

Mål 
Företaget skall verka  fir  att lediga arbeten söks av såväl kvinnor 
som män. 
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LANSTRAFIKEN 
NORRBOTTEN 
Vår handläggare: 
Helena Persson 

2018-01-16 Systematiskt miljöarbete 

Bilaga 3 

Närvarande 
Stina Karlsson Skyddsombud 
Kenneth Johansson, VD 
Tomas Widetim, Ekonomichef 
Helena Persson, Kontorschef 
Maria Isaksson, Kunservicechef 

Protokoll 
2018-01-16 kl 013:00- 14:30 

1.Mötet öppnas av ordförande Kenneth Johansson. 

2.Mötet utser Helena Persson som sekreterare för dagens möte. 

3.Systematiskt arbetsmiljöarbete för Länstrafiken i Norrbotten AB 

Närvarande personer ingår i en samrådsgrupp som sammanträder 2-3 ggr per år. 
Mötet går igenom dokumentet som visar hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras och godkänner detta. 
Fortsättningsvis kommer detta dokument även att gälla för Regionala kollektivtrafik-
myndigheten. 

Val av skyddsombud för Regionala Kollektivtrafiken bör väljas vilket görs av 
fackförbunden. 

4.Bedömning av rikskällor och risker i kontorsmiljö 

Detta dokument används vid skyddsrond. Dokumentet gås igenom och godkännes. 

Mötet föreslår att David Enbom, brandskyddsansvarig på Länstrafikens kontor, även 
ansvarar för kontoret i Luleå. 

5.Riskanalys 

Blanketten används när en förändring är planerad eller när något inträffar. Om det 
finns någon risk ska den identifieras och hur allvarlig den är. 
Mötet godkänner dokumentet. 

Postadress Besöksadress 

Box 183 
956 23 Oyerkalix N:a Kyrkogatan 7  

Telefon 
0926-756 80 
Fax 
0926-770 15 

Org.nr Postgiro 
435958-4 

556156-2058 Bankgiro 
Itnbd .se F-skaft 142-2047 

Trafikupplysning E-post 

0771-100 110 lanstrafiken S'J 
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LÄNSTRAFIKEN 

NORRBOTTEN 

6. Grupparbete avseende hälsoundersökningen 

Personal från Länstrafikens kontor (1 st), Kundservice (2st) och RKM  (1st)  ska utföra 
ett grupparbete avseende hälsoundersökningen som utfördes under 2017. Inom vissa 
områden uppvisas låga värden och för att förbättra dessa måste åtgärder vidtas. 
Samrådsgruppen tar fram förutsättningar och skickar ut  info  samt utser deltagare till 
arbetsgruppen. Bra om intresserade anmäler intresse till samrådsgruppen. 

1 april ska en plan redovisas på vilka åtgärder som måste utföras inom följande 
områden: 

• Matvanor 
• Motion/rörelser 
• Besvär rörelseapparaten 
• Stress 
• Energinivå 
• Självskattning 
• Medicinska värden 

7.Skyddsrond 

Skyddsronder kommer att utföras den 25 januari 2018: 
09.00 - 12.00 Länstrafikens kontor 
13.00 - 16.00 Kundservice lokaler 

Den 13 februari 2018 kommer skyddsrondemas resultat att redovisas. 

8.Mötet avslutas 

Ordförande Kenneth Johansson avslutar mötet 

Helena Persson Stina Karlsson 
Sekreterare Skyddsombud 

Postadress Besöksadress Telefon Trafikupplysning E-post Org.nr Postgiro 
0926-756 80 435958-4 

Box 183 Fax 558158-2058 Bankgiro 
956 23 Cliyerkalix N: s Kyrkogatan 7 0926-770 15 0771-100 110 lanstrafikenattnbd.se F-akatt 142-2047 



Systematiskt arbetsmiljöarbete för Länstrafiken i Norrbotten AB 

På Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) finns följande skyddsorganisation: 

Samrådsgrupp som sammanträder 2-3 ggr per år. 

Ledamöter: 

VD (ordförande) 

Avdelningscheferna (Ekonomichef, Kontorschef, Kundservicechef) 

- Bland dessa utses sekreterare och i förekommande fall ersättare för VD 
vid dennes frånvaro. 

Skyddsombud 

Vid behov adjungeras Företagshälsovård eller andra personer/funktioner. 

Instruktion och förutsättningar för Samrådsgruppen: 

Mötena ska dokumenteras och protokoll justeras av skyddsombudet. 

I Samrådsgruppen tas strukturella frågor upp som har betydelse för det 
gemensamma förbättringsarbetet för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvaret för 
arbetsmiljön. Individärenden hanteras med diskretion och ej i Samrådsgruppen. 

Samtliga ledamöter har genomgått aktuell Arbetsmiljöutbildning. 

Samrådsgruppen har ansvar för rutiner, anmälan om tillbud och olycksfall, 
uppföljningsmaterial. Alla ska veta till vem de ska vända sig. 

Förslagsvis ägnas ett möte per år till uppdatering av kunskaperna tillsammans med 
exempelvis Företagshälsovården och inhämtande av nyheter från Arbetsmiljöverket. 

Uppgifter för samrådsgruppen 

Arbetsåret inleds med ett möte då dokumentation, transaktioner och händelser inom 
arbetsmiljöområdet gås igenom: 

- Analys av sjukfrånvaron från föregående år görs 

- Uppföljning av utredda tillbud och olyckor görs 
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- Uppföljning av organisatoriska förändringar, konsekvensanalyser och åtgärder som 
vidtagits och hur dessa fallit ut och vad som kan förbättras 

- Revidering av säkerhetsföreskrifter t ex utrymningsväg, samlingsplats, larm, lås och 
nycklar. 

- Brandskydd 

- Uppföljning av dagordningens punkter för personalmöten 

-Uppföljning av mall för medarbetarsamtal och förbättring av denna 

- Uppföljning mertids- och övertidsuttag 

- Uppföljning av uttag av friskvårdsbidrag samt utvärdering av eventuella 
gemensamma friskvårdsaktiviteter 

- Genomgång av vilka policydokument och rutiner som behöver utformas och 
uppdateras. 

- Planering för den årliga undersökningen av den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöns riskfaktorer. Se mall för detta. 

Åtgärder och handlingsplan 

Åtgärder som sker omedelbart protokollförs i mallen och justeras av skyddsombudet. 

Genomgången av uppgifterna resulterar i en handlingsplan som bygger på de 
åtgärder som ska genomföras på sikt. Handlingsplanen märks "Arbetsmiljö" och 
integreras i Länstrafikens verksamhetsplanering. 



Bedömning av riskkällor och risker i kontorsmiljö 

Arbetsplatsens utformning 

Riskbedömning ska göras enligt nedanstående instruktion. 

Om det finns risker så använd blankettmallen och bedöm riskerna som höga eller låga för 
olycksfall, tillbud eller om det finns något i arbetsmiljön som kan utgöra en annan risk. 

I förekommande fall ange åtgärder för att komma till rätta med riskerna, utse ansvarig för 
åtgärderna, ange tider för fårdigdatum (fastställ ett datum som är relevant till risken) och gör 
uppfölj ning/kontroll. 

Den enskilda arbetsplatsen 

Följande riskkällor kontrolleras; ljus, ljud, luft, ergonomi vid dator, stol och inställning av 
den, höj/sänkbart skrivbord, låsbar förvaring av personliga saker och andra riskkällor än de 
som nämnts ovan. 

Vid öppet kontorslandskap bör gemensamma regler för umgänge, telefonsamtal, tillgång till 
enskilda samtalsrum med mera finnas. 

Gemensamma utrymmen 

De gemensamma utrymmena som ska genomgås är; lunchrum, toaletter, vilrum, 
kopieringsrum, packrum, förråd, garage, korridorer. Ordning och reda ska råda i 
gemensamma utrymmen. 1 lunchrum ska möjlighet att tillaga mat finnas. 

Sammanträdesrum 

Rummet ska vara anpassat för sammanträden och utrustat med fungerande teknik för bild, 
ljud samt ventilation och värme. 

Värme, kyla och ventilation 

En genomgång av hela arbetsplatsen. Konsultation hos fastighetsägaren kan vara nödvändigt 
vid brister. 
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Larm, brandskydd och utrymningsvägar 

Detta område kontrolleras av brandskyddsansvarig vid brandskyddsgenomgångar. 

Gemensamma brandövningar ska genomföras. Kontroll av utrymningsplan, nödbelysning, 
ficklampa, återsamlingsplats, brandskyddsutrustning mm samt att utrymningsledare finns på 
varje plan. 

Halkrisk, halkbekämpning och takras 

Risk för vatten, is och snöpåverkan av golv, trappor/trapphus, entre/ingångar samt takras vid 
byggnaderna kontrolleras. 

Psykosociala arbetsmiljön 

Kontroll av arbetsorganisation och arbetsmängd; Följ upp hur arbetsplatsträffarna fungerar, 
att alla kommer till tals. Fördelas arbetet på ett rimligt sätt för att undvika ojämn 
arbetsbelastning. Antalet resdagar och uppdrag ligger på en rimlig nivå. 

Är det möjligt att hålla god kontakt med ledning/kontoret för handledning under uppdrag. 

Följs kretagets policy om kränkande särbehandlig. 

Samtalsklimat, samarbete och delaktighet kontrolleras. 

Har det framkommit något i medarbetarsamtalen som kan ha relevans eller som aktualiserar 
insatser på gruppnivå med fördjupade samtal tillsammans med skyddsombudet eller anonyma 
enkäter. 

Krishantering 

Kontrollera att pärmarna för krishanteringsplan och kundservice pärm med rutin för avbrott i 
telefonin finns tillgängliga och är uppdaterade. 

Kontrollera att uppgifter om medarbetarnas närmaste anhörig finns i HR-systemet och är 
uppdaterade. 

i\kA  RA/ 



Riskanalys 

Avdelning, projekt (namn och nummer), enhet, arbetsområde eller annat: _ 

                   

Upprättad av 

       

Datum 

 

Deltagare 

   

                   

Allvarilig risk innebär att det finns en stor sannolikhet för att något ska hända och att man bedömer att detta kan leda till en icke obetydlig personskada, fysisk eller psykisk. 
Annan risk innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall ska inträffa och att denna händelse fr negativa följder för individen. 

Identifierad risk 
Allvarlig 

risk 
Annan 

risk 
Konsekvens 

Handlingsplan! 
åtgärd 

Färdigdatum 

samt ansvarig 
för åtgärd 

Kontroll av 
åtgärd - 

resultat 
Utförd 

ay/Datum 

           

• 

                    

• 

               

ei 

                                   

Åtgärda alltid de allvarligaste riskerna först 
Försök få bort arbetsmiljörisken vid källan. Alla risker kan kanske inte undvikas helt, de måste då hanteras på annat sätt, t ex genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner. 

LTN Riskanalys blankett Utgåva 1 Sidan 1 av 1 



Bilaga 4 

RKM31, 
FIEGioNALA KOLEKTIVTRAFiKMYNDJGHETEN 

NORRPC, TTFN 

2018-01-15 

Till: 

Generaldirektör Lena Erixon 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

För kännedom: 

-Infrastrukturminister Tomas Eneroth, 

Näringsdepartementet 

-LKAB 

Yttrande avseende regionens gemensamma ställningstagande gällande Kirunas Nya 

järnvägsstation med ett centrumnära läge 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten (RKM) har 

tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten 

tagit ställning att tillsammans stå bakom det centrumnära alternativ som Kiruna kommun 

förordar för den nya järnvägsstationen. 

För Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 

Maria Stenberg 

Ordförande Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndigheten 

Luleå 2018-01-15 

AF,9,11 



RKM3s.. 
REGIONALS, KOI. LEKTIVIRAFIKMYNDIGHT TEN 

NORRBOT  TEN 

Yttrande avseende regionens gemensamma ställningstagande gällande Kirunas Nya järnväusstation med ett centrumnära läge 
2018-01-15 

Till: Generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket 
För kännedom: lnfrastruktunninister Tomas Eneroth, Näringsdepartementet 
För kännedom: LKAB 

Regionens gemensamma yttrande gällande Kirunas Nya lärnyägsstation 

Kiruna stad står inför en stor utveckling, både nationellt och internationellt benämns den "världen 
största stadsomvandling". En förutsättning för fortsatt gruvdrift är att den nuvarande staden avvecklas 
och flyttar till nytt läge. 

Trafikverket utreder lämplig framtida lokalisering av ny järnvägsstation i Kiruna. Denna ska ersätta den 
anläggning som avvecklats på grund av påverkan från gruvverksamheten. Regionala företrädare vill 
härmed gemensamt med kraft och tydlighet ge Kiruna kommun stöd i deras vilja och ambition om ett 
centrumnära läge på ny järnvägsstation. Frågan är så viktig för regionens utveckling och tillväxt att 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med denna skrivelse vill visa att vi står enade bakom det 
centrumnära alternativet som Kiruna kommun förordar. Det finns mycket som talar för detta, se nedan, 
och därutöver behöver det beaktas att det i detta fall handlar om en ersättning av en tidigarefunktion av 
en station i ett centrumnära läge. 

Kommunen har fattat beslut att flytta staden. detta var dock inte villkorslöst. Politiskt formulerades 
tydligt tre villkor för fiytten. 

• Stadsomvandlingen ska inte belasta Kirunas skattebetalare 
• Utveckling av den nya staden ska föregå avveckling av den gamla 

• De funktioner och miljöer som avvecklas ska ersättas med motsvarande funktion, volym och kvalitet 

Med denna utgångspunkt har kommunen och LKAB förhandlat och kommit överens om principer for 
stadsomvandlingen. 

Sprickbildningen påverkar både järnvägen och Europaväg 10 som har medfört en ny järnvägssträckning 
och en tillfällig lokalisering av järnvägsstationen 1,5 kilometer utanför dagens stadskärna och ca 5 km 
från nya centrum. Kopplingen mellan stationen och centrum sker med hjälp av pendelbuss men i de 
flesta fall med bil. Merparten av resenärerna är besökare och arbetspendlare, vilka spelar en mycket stor 
roll för Kirunas tillväxt och sysselsättning. Europaväg 10 har fått en ny dragning i direkt anslutning till 
den nya stadskärnan. 

1 arbetet med lokalisering av det permanenta stationsläget i Kiruna har Trafikverket utrett fem alternativ 
varav alternativ a) är en station i den nya stadskärnan och alternativ e) utgörs av permanentning av den 
idag tillfålliga stationen. 

Utifrån Trafikverkets metodik Mr samhällsekonomisk bedömning skulle det stadsnära alternativet vara 
förenat med högre anläggningskostnader som inte motsvarar de nyttor verket bedömer att 
stadslokaliseringen innebär. I samarbete med KTH har Kiruna kommun gjort en ekonomisk analys av 
hur de olika alternativen påverkar förutsättningarna för utveckling av staden. I den analysen påtalas att 
förutsättningarna för stadsutveckling inte beaktats i Trafikverkets analys. KTH:s analys där staden och 
näringslivet är inkluderat visar att en station i den nya stadskärnan är det mest fördelaktiga alternativet. 

När det handlar om ett så viktigt och långsiktigt styrande beslut som lokalisering av ett resecentrum är 
det riskfyllt att enbart se till de direkt mätbara effekterna. Investerare och affärsidkare som är 
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Mu' v nlig hälsning: 

\ L leå 2018-01-15 
L' sråd Johan Antti 

\Ljnsstyrelsen i Norrbotten 

Lugå 2018-01415 

RKM 
REGIONALA KOLLEKTIVIRAFHWYNDIGNEIEN 

NORRBOTTEN 

Yttrande avseende regionens gemensamma ställningstagande gällande Kirunas Nya järnvägsstation med ett centrumnära läge 
2018-01-15 

intresserade av att satsa i det nya centrat ser det som en förutsättning, mycket positivt och viktigt att det 
finns ett resecentrum i nära anslutning till centrum med butiker, bostäder, kontor, sjukhus, grund- och 
gymnasieskola, idrottsanläggning, etc. i dess närmaste omgivning. Centrum får en knutpunkt för all 
kollektivtrafik så som tåg, buss, taxi, etc. 

Stationens placering och utformningen av ett modernt, attraktivt och effektivt resecentrum är en viktig 
del i den nya hållbara staden där god tillgänglighet till kollektivtrafiken är en avgörande förutsättning 
för såväl offentlig service som arbets- och studiependling och inte minst den växande besöksnäringen. 
Med en station i stadskärnan skapas möjlighet till arbetspendling mellan Gällivare och Kiruna med tåg. 
Att kunna gå/cykla/åka med lokaltrafiken till en centrumnära station är en förutsättning ftir att inte ta 
bilen hela pendlingssträckan. 

Regionen arbetar intensivt för att minska utsläpp av bland annat CO2  samt att få fler resenärer att välja 
tåg framför flyg, bil och om möjligt istället för buss (fossiloberoende fordonsflotta år 2030). Under år 
2018 kommer en satsning att genomföras som innebär att fler sjukresenärer kan välja att resa med tåg 
vid resa till och från sjukhus. Tåg från Kiruna mot Sunderby sjukhus samt mot Umeå 
universitetssjukhus har anpassats tidtabellmässigt samt typ av tåg för att uppnå ett snabbt, tillgängligt, 
miljösäkert sätt ta sig till och från hemmet och sjukhuset. 

Tidigare station hade ett centrumläge, med gångavstånd till centrum, busstation, taxi etc. Ur 
tillgänglighetssynpunkt är en placering av resecentrum i centrala Nya Kiruna en förutsättning ftir "hela 
resan", att själv kunna ta sig mellan resecentrum och till/från sjukhus, centrum, busstation, arbetsplats 
och handel. Den nuvarande tillfälliga järnvägsstationens placering innebär att flertalet tar sig till och 
från med bil, ett fatal reser med buss. En framtida centrumnära station förespråkas, ett alternativ som 
förhåller sig till regeringens funktions- och hänsynsmål. Riksrevisionens granskningsrapport om Kiruna 
och Malmberget efterlyser ett samlat begrepp, en helhetsbild vid stadsomvandling vilket stödjer en 
centrumnära station i Kiruna. 

Regionen ser fram emot en gemensam positiv samsyn där alla parter enas om en placering av 
kommande järnvägsstation i Nya Kirunas centrum och att det är det bästa alternativet för Kirunas 
framtida utveckling. 

Vice ordf. Glenn Berggård 
Region Norrbotten 

s•—_______ 
eå2018-01-15 --.) Luleå 2018-01-15 

Ordf. Maria Stenberg Ordf. Britta Flinkfeldt 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Norrbottens Kommuner 
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Bilaga 5 

Remissvar har inkommit från följande: 

Organisation Remissvar 
inkommit 

Kommentar 

Ad eplogs kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Arjeplogs kommun 2018-01-24 Mailsvar 

Arvidsjaurs kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Bodens kommun 2018-02-01 Mailsvar samt komplettering via  mail  2018-02-19 

Gällivare kommun 2018-02-01 Mailsvar 

Kalix kommun 2018-02-02 Mailsvar 

Jokkmokks kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Kiruna kommun 2018-01-29 Mailsvar 

Luleå kommun 2018-02-01 Mailsvar 

Länsstyrelsen i Norrbotten 2018-02-12 Mailsvar , förlängd svarstid 2018-02-12 

Pajala kommun 2018-02-19 Mailsvar, förlängd svarstid 2018-02-12 

Piteå kommun 2018-01-30 Mailsvar 

Region Norrbotten 2018-02-16 Mailsvar, förlängd svarstid 2018-02-12 

Region Västernorrland 2018-01-12 Mailsvar 

Trafikverket Region Norr 2018-01-31 Mailsvar 

   

Region Norrbotten 2018-01-18 Genomgång av rapporten och bilagor 

Trafikverket Region Norr 2018-01-08 Telefonmöte om hållplatser 

Trafikverket Region Norr 2018-01-10 Mail  om hållplatser 

Norrbottens Kommuner 2018-01-12 Telefonmöte allmänt om Trafikförsörjnings-
programmet 

   

Norrbottens Kommuner 
Region Norrbotten 
Trafikverket Region Norr 

2018-02-05 Genomgång av remissynpunkter, rapport och 
bilagor 



Sammanställning av remissynpunkter som inkommit. 

Möjlighet att: 

• Lämna cykel och/eller bil på kommunernas busstationer / järnvägsstationer / bytespunkter, för 
bilen behövs motorvärmareuttag 

• Skapa fungerande anslutningstrafik till/från busstationer / järnvägsstationer / bytespunkter 
• Kunna genomföra resor inom länet under ett och samma dygn 

• Enkelt genomföra resor till studier/arbete på annan ort och då resa söndag/måndag och fredag 
• Kunna nyttja taxi i hela länet, under specifika tider på dygnet 

• Erbjuda attraktiv kollektivtrafik, nya lösningar i inlandet 

• Prioritera andra stråk än de idag större pendlingsstråken vid kusten samt Gällivare/Kiruna 
• Vidareutveckla anropsstyrd trafik samt taxi i inlands- och glesbygdskommuner 

• Lyft även fram andra områden än glesbygdskommuner som större städer/tätorter då en stor del 
av kollektivtrafiken bedrivs i tätorterna 

• Erbjuda ledsagning till skolskjutselever, detta för fullt tillgänglig kollektivtrafik, till exempel 
då hållplatser finns på fel sid av vägen 

• Samordna inomkommunala linjer med stomlinjer för effektivisering 

• Erbjuda anslutningstrafik till flygplatser, järnvägsstationer, till kommunhuvudorter under 
vardagar och helger 

• Beakta både landsbygdstrafik och lokalkollektivtrafik i tätorterna 

• Utveckla samordningsmöjligheter mellan person- och godstransporter i 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Andra synpunkter: 

• Trafikförsörjningsprogrammet är endast ett visionsdokument — ej åtgärdsplaner ska finnas 
med 

• Hur mycket får kollektivtrafiken kosta? Ibland erbjuda endast låg turtäthet, säsongsvariation, 
skoltrafik (187 dagar) 

• Ta fram en kort huvudrapport med beskrivning av mål och inriktning 
• Saknar koppling till den Regionala systemanalysen för Norrbotten och Västerbotten 
• Kopplat till finansiering av infrastrukturprojekt så saknas beskrivning av EU-program och de 

regionala utvecklingsmedel som finns att tillgå 

• Hur kan jämställdhetsmålet mätas kopplat till transportslag samt resonemang kring det tredje 
könet? 

• Tillgängliga hållplatser ansvarar även kommuner för inte bara Trafikverket, RKM och Region 
Norrbotten 

• Arbets- och/eller studiependling över kommungräns ska fungera till rimlig kostnad 
• Egenavgifter/taxor för fardtjänst/riksfärdtjänst ska inte var beroende av resmål, utan bör vara 

avståndsrelaterat oberoende om resan sker inom/utanför/mellan kommun/landsgräns 
• Cykel ingår inte i kollektivtrafiklagstiftningen och myndighetens verksamhetsområde och ska 

inte finnas med i Trafikförsörjningsprogrammet 



• Noden Boden är en viktig knutpunkt för resandeutbyte och även Morjärv som en framtida 
bytespunkt 

• Hur prioriterade hållplatser valts ut per kommun, förklara detta tydligt 

• Hållplatsers placering längs större vägar, innebär att resenärer rör sig längs vägarna och bilen 
väljs istället för att ta kollektivtrafiken då den är osäker. Saknar gång- och cykelväg till och 
från hållplatser. 

• Saknar beskrivning om var i länet satsning på gång- och cykelstråk, pendlingsparkeringar, 
väderskydd, cykelparkering, laddstruktur, etc. bör ske 

• Komplettera med vilka utvecklingsområden som ska prioriteras de närmsta åren 

• Stambanan genom Övre Norrland, dubbelspår behövs Luleå-Gällivare-Kiruna-Narvik, vilket 
innebär ökad nyttjande av tåg vid arbets- och studiependling, besöksnäringen kan utvecklas på 
sträckan. Detta bör hanteras i samma stycke som Haparandabanan. 

• Pendlingsstråk Piteå-Älvsbyn samt Piteå — Skellefteå bör kompletteras 

• Saknar beskrivning om Norrbotniabanan 

• Fördjupa kapitlet om kommersiell trafik, koppla till besöksnäringen, komplettera med tillträde 
för kommersiell trafik till hållplatser, terminaler och biljett- och informationssystem. Ska 
trafikslag prioriteras om det uppstår kapacitetsbrist på en bytespunkt? 

• En handlingsplan som i detalj beskriver hur målen i Trafikförsörjningsprogrammet ska uppnås 
bör beskrivas i Trafikförsörjningsprogrammet 

• Saknar tillträde för kommersiell trafik till hållplatser, terminaler och biljett- och 
informationssystem saknas. Ska trafikslag prioriteras om det uppstår kapacitetsbrist på en 
bytespunkt? 

• Restider till/från kommunhuvudort, var är startpunkten för resan 

• Skärgårdstrafiken finns i flera kommuner i Norrbotten 

Synpunkter om mål: 

• Det övergripande målet bör vara — Kollektivtrafik i vardagsresandet — öka andelen resenärer i 
Norrbotten alternativt att marknadsandelen ska öka 

• Målen bör förtydligas och förstärkas 

• Ytterligare ett mål om personalbemötande och utbildning gällande kollektivtrafik och 
anpassning för funktionshindrade 

• Målet "År 2030 ska minst 90 % av kollektivtrafikens persontransportarbete utföras med 
fossilfri energi." stämmer inte med målet om fossiloberoende till år 2030. Här måste klargöras 
om Norrbotten avser leva upp till det nationella målet eller inte. 

• Hur kommer Regionala kollektivtrafikmyndigheten att arbeta för att nå målen, beskriv 
tydigare 

• Vad är visionen och vad är målen och delmålen 

• Ändra målet till att tillgänglighetsanpassa 50 % av hållplatserna till 2020 och 100 % till 2025? 

• Komplettera med mål om att öka antalet resande i glest befolkade områden 
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