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Konklusioner
Detta kapitel summerar resultaten, diskuterar intressanta aspekter av dessa och de likheter och skillnader
som framkommer. För att få en mer fullständig bild av resultaten och situationen i en viss del av destinationen Swedish Lapland, är det viktigt att studera detaljerna i respektive subregions kapitel.

Ankomstpunkter, färdsätt och säsongsvariationer.
Eftersom den stora majoriteten av besökarna till Swedish Lapland ankommer under sommaren i egen bil
(eller husbil) är turisttrafiken på vägarna betydligt mer omfattande då. Både svenskar, skandinaver och besökare från andra länder nyttjar i stor utsträckning egen bil vid resor till regionen sommartid. Vintertid är
turisttrafiken generellt sett mindre omfattande och utgörs dels av turistföretags egna transporter av gäster
samt varutransporter, och dels av regionala svenska weekendresenärer. Det är viktigt att notera att volymen på vägarna inte är sammankopplad med besöksnäringens omsättning - en väg med en liten trafikvolym kan mycket väl stå för en stor del av turismens samhällsekonomiska effekter, eftersom detta beror av
viken sorts målgrupp som turismföretagen i just det området attraherar.
Vintertid väljer mer långväga besökare, i synnerhet från andra länder, att flyga till Swedish Lapland samt
att fortsätta med av turistföretag arrangerad flygtransfer, flygtaxi eller i vissa fall hyrbil. Sådana inflygande
besökare ankommer framför allt till Luleå, Kiruna, Arvidsjaur och Skellefteå flygplatser, men närheten till
Finland gör att besökare till delar av Tornedalsregionen även använder flygplatserna i Rovaniemi, Kemi,
Kittelä och Levi. Det förekommer även att besökare landar i norska Bodö eller Tromsö för vidare transport
till Swedish Lapland. Vintertid utgör sådana ofta utländska besökare en större andel av totala antalet besökare i regionen jämfört med sommaren. Förutom den långa resvägen bidrar dessa målgruppers kortare
ledigheter vintertid, ovana vid vinterväglag, samt det faktum att många turistföretag inriktar sig på att
marknadsföra och sälja vinterpaket med flyg och transfer, till att turistföretagens egen trafik ökar på flera
platser vintertid.
En grupp individuella turister som dock fortsätter köra egen bil under vintern är regionala svenska
weekendresenärer som t.ex. skall besöka fritidshus, åka skidor eller köra snöskoter i inlandet och i fjällvärlden. Speciellt under vårvintern kan denna vägtrafik vara mycket omfattande under helgerna på t.ex.
väg 95 och 94 samt 97.
Vid sidan av bil och flyg ankommer en mindre andel besökare med tåg till regionen. Under sommaren ankommer och passerar även en del arrangerade rundresor med buss, oftast med utländsks ursprung. Dessa
kommer öka även vintertid, i takt med att så kallade Hop-on-hop-off-routes etableras.
Mycket få besökare, i synnerhet långväga besökare, verkar nyttja traditionella busslinjer under resa i
Swedish Lapland. Dels framhåller flera intervjuade att den traditionella busstrafiken på landsbygden är begränsad och undermålig, svår eller omöjlig att boka online, samt har tidtabeller som inte är anpassade till
besökares och besöksnäringens behov. En minst lika viktig orsak är att besökarnas tid är begränsad och vill
man nå sin destination så snabbt och smidigt som möjligt. Dessutom krävs bil för många av de aktiviteter
besökare kommer till Swedish Lapland för att uppleva (oavsett om besökare kör själva under sommaren
eller blir transporterade av turistföretagens egna bilar och minibussar under vintern). Det finns dessutom
många turistföretag som riktar sig till kundgrupper som förväntar sig att bli hämtade med namnskylt och
avlämnade på flygplatsen med arrangerad privat transfer.
När det gäller behov av kollektivtrafik är det tydligt att den stora bristen och det som besöksnäringen
efterfrågar idag är effektiva flygtransferlösningar. Snabba transporter direkt till och från flygplatser, med
fasta priser och tidtabeller som är anpassade till ankomster och avgångar. Behovet av utvecklade traditionella busslinjer är med vissa undantag begränsat. Swedish Lapland Visitors Board arbetar för att samtliga
trafikslag ska synka bättre och studier inom Visit Arctic Europe visar att turismen mycket väl kan bidra till
hållbar kollektivtrafik i framtiden (sida 7–8).
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Flöden av turisttrafik på vägarna.
De allra största flödena med individuell turisttrafik i Swedish Lapland går på de större vägarna som förbinder norr med söder samt kust- och fjällområdena (samt på de huvudvägar som förbinder Sverige med
Norge och Finland). Sådana vägar inkluderar bland annat E10, E45, E4, väg 95, väg 97, väg 94 samt väg 99.
Resultaten visar också att relativt nya destinationer och besöksmål snabbt har etablerat en hel del trafik på
andra mindre vägar. Sådana exempel är vissa vägar i Tornedalen (även längre norrut i området) samt väg
712 och 713 ut till isbrytaren Kalix Explorer i Axelsvik. Dessutom finns det flera mindre vägar in i fjällvärlden som under vårvintern och sommaren har förhållandevis mycket turisttrafik, t.ex. väg 870, väg 827 och
väg 805.
De vägar turistföretagens själva mest använder för sina egna transporter stämmer relativt väl överens med
var mest individuell turisttrafik går. Ett undantag är t.ex. den mest använda infartsvägen till Råne älvdal,
d.v.s. väg 760, som hamnar högre upp på denna lista. Företagen i detta område fokuserar på att sälja paket
med vinterupplevelser till utländska besökare inklusive arrangerad flygtransfer. Fler besökare verkar alltså
bli körda till denna mikrodestination än kör dit själva i egen bil.
Turisttrafiken i Swedish Lapland, både då turister själva kör på vägarna och turistföretagens egna transporter, har enligt de intervjuade ökat avsevärt under en längre tid. Trafiken förväntas också fortsätta öka
i takt med besöksnäringens planerade och förväntade tillväxt i regionen. De intervjuade hade lite svårare
att specificera individuella vägar i detta fall med tendensen är att de allra största historiska ökningarna
och förväntningar på ökningar finns på de vägar där allra mest turisttrafik går, samt på mindre vägar in i
fjällvärlden och till några mikrodestinationer (t.ex. Råne älvdal/Haradsområdet).
När en väg i studien angetts som mycket trafikerad av bara någon enstaka intervjuperson betyder det inte
per automatik att det går mindre trafik där av just den anledningen. Det kan också bero på att övriga intervjupersoner inte känner till trafiken där för att de verkar i ett annat område.

De finaste stråken enligt turismföretagen.
När intervjupersonerna får välja ut de finaste upplevelsevägarna och stråken att färdas efter är det tydligt
att dessa främst handlar om två kategorier av vägar: vattennära vägar utmed vackra älvdalar samt vägar i
vacker fjällmiljö. Exempel på sådana fina stråk är väg 99 utmed Torne älv, E10 plus väg 392 utmed Kalix
älv samt väg 97 utmed Lule älv ovanför Boden. Fjällvägar som oftast nomineras av de intervjuade är E10
ovanför Kiruna mot Riksgränsen, väg 827 mot Stora Sjöfallet samt väg 95 ovanför Arjeplog mot norska
gränsen.

Brister på vägarna.
Det framkommer dock under intervjuerna att det ur ett besöksnäringsperspektiv finns omfattande brister
på och längs många vägar i Swedish Lapland. När det gäller de större vägarna kommenterar många intervjuade från flera subregioner att E10 mellan kusten och Kiruna är mer eller mindre livsfarlig samt i akut
behov av åtgärder (breddning, uträtning, förbättrad kapacitet och säkerhet). Det märks också en generell
tendens i intervjusvaren att vägarna blir sämre ju längre norrut och österut man kommer inom Swedish
Lapland. Detta kan exemplifieras av att flera turistföretag i Tornedalsregionen aktivt ser sig tvungna att
rekommendera besökare att köra på den finska sidan av gränsen istället för t.ex. väg 99, då vägarna är så
pass mycket sämre på svenska sidan. En problematisk omständighet eftersom Tornedalsområdet förlorar
intäkter (och Sverige förlorar exportintäkter) när turister istället handlar och shoppar på den finska sidan.
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Exemplet som nämndes ovan med de växande besöksmålen i Råne älvdal och Haradsområdet, likväl som
andra växande mikrodestinationer (inte minst i de norra och nordöstra delarna av Swedish Lapland), ligger ofta vid eller använder ofta mindre vägar i sin verksamhet. Det är tydligt att dessa mindre vägar i dessa
områden ofta har riktigt dålig standard och underhåll. Vissa intervjuade påtalar att de får skämmas för den
dåliga vägstandarden inför sina utländska gäster. Vägstandarden är en klart negativ faktor som påverkar
möjligheten till tillväxt i regionen och ger Sverige dåligt rykte som destination menar flera intervjuade.
Både bland europavägar, riksvägar och länsvägar finns vägar som anses ha kritiska brister i vägstandard
och/eller underhåll och samtidigt är av stor betydelse för besöksnäringen. Tyvärr finns flera av de vägar
som även har mest turisttrafik med i toppen av listan. Lyckligtvis hamnar en del andra betydligt längre ner.
Sammantaget visar ändå svaren att det finns omfattande brister på vägarna för besöksnäringen och turismen som behöver åtgärdas skyndsamt.
Eftersom antalet intervjupersoner varierade mellan de olika subregionerna kan man inte generellt säga att
en väg som t.ex. bara fått ett eller två påpekanden är mindre angelägen att åtgärda en än väg som fått tre
påpekanden. Fler omständigheter behöver vägas in för att göra den typen av prioriteringar.

Övriga brister.
När det gäller brister i anslutning till vägarna lyfter de intervjuade fram en generell stor brist på bra rastplatser samt brist på bra information, toaletter och fungerande sophantering vid existerande rastplatser. Ett
särskilt stort problem utgör bristfälliga rastplatser (eller avsaknad av rastplatser) vid polcirkelpassager. En
intervjuad menade att dessa platser behöver få betydligt bättre service och att de måste erbjuda ”selfie-möjligheter” för besökare.
Vidare är de intervjuade överens om att det råder en omfattande brist på säkra vägpassager för snöskoter
och hundspann i hela regionen. Det finns ett stort behov av satsningar för att åtgärda de utbredda säkerhetsbrister som finns i nuläget. De lösningar som Finland etablerat med över- och undergångar lyfts fram
som föregångsmodell. Flera intervjuade är också frågande till varför inte skattemedel går till underhåll
och säkerhet på skoterleder och vid passager eftersom både sådan turism och de bofastas skotertrafik är så
omfattande i dessa delar av landet.
Ett annat tydligt behov gäller slyröjning och gallring längs vattennära vägar och rastplatser. Om sådant underhåll av ägarrättsliga skäl går att genomföra medför det en tydlig höjning av upplevelsekvaliteten under färd.
Flera intervjuade i flera subregioner lyfter fram problemen med skrotbilar som lämnas längs med vägarna.
Detta har blivit ett vanligare fenomen sedan skrotningspremien togs bort. Förutom den allmänna olägenheten detta innebär bidrar detta också till att besökare får negativa intryck av destinationen. Någon intervjuperson associerade till att en del besökare måste uppleva att de kommit till ett U-land med alla dessa
dåliga vägar och bil-lik längs med vägkanterna.
Avslutningsvis har några intervjuade, också från olika delar av Swedish lapland, nämnt problemet med
talrika viltolyckor längs vissa vägar. Riskerna och följderna av detta känner alla väl till men i tillägg till det
kan koncentrationen av döda djur vid vissa tidpunkter även bidra till en negativ upplevelse för utländska
besökare. Tre platser har lyfts fram som extra utsatta: E10 där det på vårvintern kan se bedrövligt ut med
djurkadaver i dikena, Arjeplogsområdet (ff.a. väg 95 och 609) där möjligen mängden utländska testförare
ovana vid vilt ökar olycksstatistiken, samt de numera vältrafikerade vägarna 712 och 713 ut till isbrytaren
Polar Explorer i Kalixvik. Vid den sistnämnda menar man att problemet främst består av saltning (som
lockar inte minst renar till vägarna) samt avsaknad av belysning. Vid de föregående vägarna påtalas framför allt behovet av viltstängsel.
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Regionala insatser kopplade till
infrastruktur och trafikering
Syftet med intervjuundersökningen är att beskriva besöksnäringens anspråk på vägar och trafikering inom
området för destinationen Swedish Lapland. Rapporten beskriver därför en nulägessituation. Samtidigt
pågår löpande arbeten från de regionala och lokala destinationsorganisationernas sida med att förbättra
förutsättningarna för besöksnäringen kopplat till infrastruktur och trafikering. Rapporten har inte analyserat hur dessa satsningar kan påverka, däremot beskrivs nedan några insatser som bör tas i beaktning.

Samverkansgruppen för utveckling av nattåg.
Swedish Lapland Visitors Board är sedan 2013 sammankallande för Samverkansgruppen för utveckling
av Nattåg i Norrland, vars uppdrag är att främja utvecklingen av nattågstrafiken genom att öka resandet genom gemensamma marknadsaktiviteter och föra dialog kring tågplanering som påverkar trafiken.
Medlemmar i Samverkansgruppen är infrastrukturhållaren Trafikverket, SJ, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, Svenska Turistföreningen, Lapland Resorts, Kiruna Lapland ekonomisk förening,
Turistcenter i Jokkmokk, Gällivare Turistcenter, Upplev Boden, Norrbottens Handelskammare, Region
Visit Västerbotten och Swedish Lapland Visitors Board.
Klimatdebatten ger tydliga effekter på resmönstren och val av transportslag. Att resa med tåg har blivit allt
mer populärt. Under 2018 ökade tågresorna med SJ med 1,5 miljoner till 31,8 miljoner resor. Under första
kvartalet 2019 låg resandeökningen på 8 % jämfört med samma kvartal föregående år.
I och med att fler väljer klimatsmarta färdsätt, ökar intresset för resande inom Sverige. Nästan var fjärde svensk, 22 % säger att de reser mer i Sverige än för tre år sedan och fler väljer tåget. Upp emot 6 av 10
svenskar, 57 procent uppger att de tänker på miljön de reser inom Sverige.2
I takt med att det inhemska tågresandet ökar, ökar även svenskars resande till Swedish Lapland. Enligt
SCB, uppgick antalet svenska gästnätter i Swedish Lapland under 2018 till 1 968 496, en siffra som fortsätter att stiga under 2019.3 Bland nattågsresenärerna är det övre Norrland och Nordnorge som lockar till tågresande. Sträckorna mellan Stockholm och Kiruna, Abisko och Narvik tillhör några av de mest populära
hos SJ. Trenden pekar alltså på att vi i framtiden kan komma att se allt fler inresande med tåg till de olika
knutpunkterna i Swedish Lapland, vilket också ställer krav på framkomlighet, pålitlighet, transferlösningar
och andra typer av service kopplat till tåg.

Visit Arctic Europe.
I augusti 2014 tog Finnish Lapland Tourism Board initiativ till att kalla Northern Norway Tourism Board
och Swedish Lapland Visitors Board till samtal om utökat samarbete över gränserna. Aktörerna hade förstått att den regionala besöksnärigen stod inför liknande utmaningar och en ökad efterfrågan på gränsöverskridande resande. En nyckel för att lösa dessa utmaningar fanns i utökat samarbete.
Projektet Visist Arctic Europe (VAE), hade en budget på 6,4 miljoner Euro, genom 90 privata aktörer, områdets offentliga medel och Interreg Nord. Fokus var samarbete över gränserna, forskning och utveckling,
utökad tillgänglighet och marknadsföring. Projektet tog fram arbetssätt för att marknadsföra områdets 18
flygplatser, för att öppna nya direkta flyglinjer från världsmarknaden. Lika viktigt för tillgängligheten var
hur projektet arbetade med att underlätta för resande inom regionen, mellan länderna, över gränserna.
Något de internationella gästerna söker.
Att marknadsföra området som en resedestination kräver att besökaren kan flytta sig mellan entreprenörernas boendeanläggningar och aktiviteter inom regionen på ett smidigt sätt. Därför fick den internationella konsultfirman WSP kartlägga hela infrastrukturen – transporter till och inom hela området (flyg
samt marktransporter). WSP tog även fram förslag på hur man kan justera logistiken för att mest effektivt
öka inresandet och tillgängligheten samt etablera saknade länkar i transportsystemet. Resultaten i kartläggningen baseras på öppen data, intervjuer med transportörer och verksamma inom besöksnäringen,
worskhops med transporterör och resesäljare, benchmarking, mystery shopping samt rundabordsamtal.4
2) SJ. Rapport om klimatsmart resande 2019.
3) Nordanalys. Gästnattsstatistik Swedish Lapland slutgiltigt 2018.
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Visit Arctic Europe har som mål att
förbättra tillgängligheten inom och
över landsgränserna. Under projekttiden kommer ett antal gränsöverskridande rutter, s.k. hop-on-hop-off
loops att skapas. Den första lanseras
vintern 2019/2020 och går mellan
Narvik–Tromsö–Lyngen–Rovaniemi–
Torneå–Luleå–Narvik.

Kommunikationsmöjligheterna är besöksnäringens fundament och rapporten visar bland annat på svårigheterna för områdets besökare att nyttja kollektiva transportmedel. I jämförelse med exempelvis Europas
alpområde ligger Visit Arctic Europe långt efter.
Det är första gången som den här typen av gränsöverskridande kartläggning har gjorts. Rapporten ligger
idag som grund när besöksnäringsföretag med affärspartners utvecklar nya produkter och gränsöverskridande paketeringar. Besöksnäringen är en motor för tillväxt och därför är det också viktigt att lokala,
regionala och nationella politiken får fakta om flaskhalsar för en potentiell tillväxt. Det handlar om en
expanderande bransch som skapar många arbetstillfällen. Rapporten har därför delgetts samtliga flygplatser i Swedish Lapland samt infrastrukturägare såsom Trafikverket, operatörer samt Region Norrbotten och
Länsstyrelsen i Norrbotten. På initiativ av Trafikverket presenterades den infrastrukturella kartläggningen
från Visit Arctic Europe, till projektledningen för den nya transportplanen för Barents – Joint Barents
Transport Plan (JBTP). Härmed kunde inspel från besöksnäringen i Sverige, Norge och Finland göras till
den nya transportplanen, vilken offentliggörs hösten 2019.5
Visit Arctic Europe bidrog under projektperioden till 33.000 nya resenärer – 255.000 gästnätter. Vilket i sin
tur bidrog till inkomster i den gemensamma regionen på 38 miljoner Euro och skapade 400 nya jobb.
Visit Arctic Europe fas två (VAE II) startade under hösten 2018. Huvudsyftet med VAE II är att stärka
nätverkande över gränserna, öka antalet gästnätter och utveckla säsonger för att ytterligare stärka området
Visit Arctic Europe till en hållbar och högkvalitativ åretruntdestination. Det förväntade utfallet är att öka
gästnätterna från prioriterade marknader med 10 procent; att Visit Arctic Europe blir en välkänd destination med ett högkvalitativt utbud året runt; att tillgängligheten till och inom området utvecklas till förmån
för resenärer. Hållbarhet är en ledstjärna genom hela projektet och den hållbara turismen är en gemensam
konkurrensfördel.

4) Visit Arctic Europe. Business Case Toolkits for 18 airports.
Workpackage Internal Accessibility.
http://vae.seven-5.com/outcomes/accessibility/
5) https://www.barentscooperation.org/en/Working-Groups/
BEAC-Working-Groups/Transport-(BEATA)
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1. Inledning och bakgrund
De senaste 10 åren har besöksnäringen i Swedish Lapland fördubblats med nyetablerat företagande, ökad
sysselsättning och fler skatteintäkter som följd. Idag räknas besöksnäringen som en av regionens mest
snabbväxande basnäringar. År 2018 omsatte besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland 7,1 miljarder
kronor. Det är en ökning med sex procent jämfört med föregående år, enligt TEM®, turistekonomisk modell. Omsättningen ökar snabbare än antalet gäster vilket innebär att besökare spenderar allt mer på plats.
En viktig hållbar utvecklig för näringen. Destinationen Swedish Lapland är i hög grad ett internationellt
resmål med 33 % internationella besökarare och en av Sveriges mest eftertraktade naturturismdestinationer.
Förutom att intäkterna från besöksnäringen stannar på orten, möjliggör besöksnäringen en levande
landsbygd och högre servicegrad för lokalbefolkningen. Det leder till ett mer varierat näringsliv, fler jobb
och bättre service till invånarna. Utvecklingen inom besöksnäringen erbjuder invånare på mindre orter en
chans att stanna i sin hembygd och många gånger arbeta i en internationell miljö.
Besöksnäringens tillväxtpotential möter samtidigt en stor utmaning i att växa hållbart. Swedish Lapland
utgör mer än 25 % av Sveriges yta och är en region med stora avstånd som kräver klimatsmarta transportlösningar för att kunna ta del av turismens tillväxt. Det handlar också om att etablera den grundservice
som krävs för en destinations attraktionskraft. Besöksnäringen är en komplex logistisk verksamhet där
tillgängligheten till målpunkter är grundläggande för att verksamheten ska fungera. För att besöksnäringen ska nå sin fulla potential behövs en fungerande samverkan mellan det offentliga och det privata som tar
tillvara de styrkor som näringen erbjuder och på ett effektivt sätt löser de utmaningar näringen står inför.
Mot bakgrund av detta, har Swedish Lapland Visitors Board och Trafikverket genomfört en intervjuundersökning för att öka kunskapen om upplevda brister, behov och anspråk på vägar ur ett besöksnäringsperspektiv. Alla brister som upplevs är självklart korrekta och det kan vara stat, näringsliv eller privatpersoner
som kan vara ansvariga för att det blir löst.
Destinationens besökare efterlämnar allt mer pengar per besök. Genom att aktivt och strategiskt satsa på
att öka intäkten per gäst byggs långsiktiga, hållbara värden upp. Det är ocksådärför som Swedish Lapland
Visitors Board har som mål att fördubbla omsättingen, inte gästvolymen, fram till år 2020.

Destinationen Swedish Lapland.
Tillväxten i besöksnäringen på destinationen Swedish Lapland har varit enorm. Mellan åren 2010 till 2018
ökade omsättningen med 73 procent, från 4,1 till 7,1 miljarder och antal årsverken uppgår till 4 270. Målet
är att fördubbla omsättningen från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder år 2020.

år 2018 hade destinationen swedish lapland:

3.867.000
gästnätter 2018
(+5% sedan 2017. +44% sedan 2010.)

Källa: TEM

totala skatteintäkter

680.000.000

kronor under 2018

sysselsatta 2018:

omsättning

7,1

miljarder 2018
Källa: TEM

Källa: TEM

1) Tillväxtverket 2019, Fakta om svensk turism 2018.
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4270
33%
årsverken

internationella
gästnätter 2018 Källa: SCB

2. Metod
Arbetet har genomförts med hjälp av konsulten Mats Jonsson som har omfattande erfarenhet av regionens
besöksnäring, destinationsutveckling samt olika typer av utredningar och analyser. Arbetet består av intervjuer gjorda med avsikt att göra nedslag i destinationen för att få en bred bild av besöksnäringens anspråk i
trafikvägnätet.
I denna undersökning har Swedish Lapland delats in i fem subregioner, inom vilka det ofta sker samverkan
mellan turistföretagen:
• Luleåregionen (Luleå kommun samt kommunerna Boden, Älvsbyn och Piteå).
• Tornedalsområdet/Heart of Lapland (kommunerna Kalix, Haparanda, Överkalix samt Pajala).
• Norra Fjällkommunerna (Kiruna och Gällivare kommuner).
• Södra Fjällkommunerna (Jokkmokk och Arjeplogs kommuner).
• Södra Swedish Lapland (Skellefteå, Arvidsjaur samt Sorsele kommuner).
TROMSÖ

En del företag verkar inom ett begränsat område medan andra också erbjuder upplevelser på flera olika
platser. Indelningen i subregioner gör det lättare att identifiera skillnader mellan regionerna. Även i åtgärdsarbete och ytterligare fördjupning i besöksnäringens behov kan denna indelning göras.
BARDUFOSS

KARESUANDO

RIKSGRÄNSEN

ENONTEKIÖ

BJÖRKLIDEN
EVERNES HARSTAD/NARVIK

ABISKO

NARVIK

KITTILÄ
NIKKALUOKTA

JUKKASJÄRVI
KIRUNA
VITTANGI

RITSEM

KANGOS
STORA SJÖFALLET

SKAULO
TJAUTJAS

SALTOLUOKTA

PAJALA

BODÖ

TÄRENDÖ
GÄLLIVARE
KVIKKJOKK

HAKKAS

PORJUS

NATTAVAARA

POLCIR

KELN

JOKKMOKK

ÖRNVIK

VUOGGATJÅLME

ROVANIEMI

SVANSTEIN

ÖVERTORNEÅ

MURJEK

VUOLLERIM

JÄCKVIK

ÖVERKALIX

ADOLFSTRÖM
KÅBDALIS
LAISVALL

SÖRBYN
HARADS

ARJEPLOG

TÖRE
BODEN
AMMARNÄS
MELLANSTRÖM

SÄVAST

ÄLVSBYN

TORNIO
KEMI
HAPARANDA

MOSKOSEL
STORFORSEN

KALIX

RÅNEÅ

GAMMELSTAD

SLAGNÄS
SORSELE

LULEÅ

ARVIDSJAUR
ABBORRTRÄSK

PITEÅ

GARGNÄS
ULEÅBORG

JÄVRE

Norra Fjällkommunerna

SANDSJÖ

BYSKE

Södra Fjällkommunerna

BOLIDEN

Södra Swedish Lapland

SKELLEFTEÅ

BUREÅ

BURTRÄSK

Luleåregionen

BYGDSILJUM

Tornedalsområdet
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LÖVÅNGER

En representant från Länstrafiken ingick bland intervjupersonerna. Svaren från denna person har inkluderats i avsnittet om Norra Fjällkommunerna då de mest innehöll kommentarer och synpunkter gällande
just detta område.
I de fem regionerna har totalt över 50 intervjupersoner valts ut bestående av destinationsutvecklare på
kommuner och destinationsorganisationer samt ledande personer i olika turistföretag. Även en representant för Länstrafiken ingår i gruppen med svarspersoner.
Urvalet av intervjupersoner inom varje subregion har baserats på att de skall ha kunskap om inte bara sin
egen verksamhet utan även tillräcklig kunskap om områdets övriga besöksnäring samt tillräcklig erfarenhet av vägarna och trafiken i området.
Intervjuunderlaget har tagits fram i samverkan mellan konsulten, Swedish Lapland Visitors Board och
Trafikverket och består av 11 frågeområden, vilka handlar om olika aspekter av turisttrafik på vägarna, var
de mest upplevelserika stråken finns, samt om olika brister i vägtransportsystemet, se bilaga 1.
Totalt 53 telefonintervjuer genomfördes under hösten 2018. Svaren noterades skriftligen under intervjuerna. Därefter har svaren analyserats och sammanställs områdesvis i rapportens olika kapitel. En summering
och sammanvägd analys finns i kapitlet med konklusioner. Antalet intervjuade varierar mellan de olika
regionerna, det behöver därför påpekas att detta heller inte är en kvalitativ undersökning. Syftet är att få en
ökad förståelse och kunskap om besöksnäringens behov vad gäller vägstransportnätet och därför är metoden närmast kopplad till hermeneutisk tolkningslära. Urvalet av intervjupersoner har gjorts för att få en
bredd bland nya och sedan länge verksamma personer i besöksnäringen samt personer som verkar inom
och över kommungränser och samarbetar i kluster. Ytterligare en aspekt som behöver lyftas fram i sammanhanget är att det inte alltid är avgörande hur många intervjupersoner som finns i respektive subregion,
utan hur mycket pengar som besökarna spenderar i regionen. Destinationens besökare efterlämnar allt
mer pengar per besök (fotnot: TEM® 2018). Genom att aktivt och strategiskt satsa på att öka intäkten per
gäst byggs hållbara värden som finns kvar även imorgon.
När det gäller svaren om bristerna på och längs vägarna har dessa förts in i separata kartor.
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Foto: Graeme Richardson

3. Intervjuresultat – Luleåregionen
Luleåregionen är ett vedertaget begrepp och definieras av Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn kommun. Förutom residensstaden Luleå och de större orternas olika turistattraktioner samt omfattande affärsresande,
finns flera andra välkända större besöksmål i regionen. Bland dessa märks t.ex. Pite Havsbad, Storforsen
samt Treehotel i Harads. Nya företag inom besöksnäringen etableras hela tiden och existerande växer, inte
minst har vinterturismen sett en stor tillväxt under senare år. Ett tydligt exempel på ett område inom regionen där flera turistföretag växt fram på senare år är Råne älvdal i områdena kring Gunnarsbyn och Sörbyn.

3.1 Färdsätt till regionen och ankomstpunkter.
De flesta besökare som kommer till Luleåregionen färdas med personbil från hemorten eller med flyg till
Luleå flygplats. Andelen bilburna resenärer är störst sommartid med en överrepresentation från nordiska
länderna där Norge och Sverige ligger i topp. Andelen besökare som ankommer med tåg till stationer
såsom Luleå, Boden och Älvsbyn ökar.
Besökare, utländska och svenskar som kommer med flyg, reser vidare till aktuella besöksmål, oftast med
hyrbil men även med arrangerade flygtransfers och taxi. Sommartid gästas även regionen av besökare som
reser med internationella bussgruppresor runt Nordkalotten. I och med utvecklingen av så kallade hop onhop off rutter inom de nämsta åren förväntas denna typ av rundresor öka under alla säsonger.
En tydlig säsongsvariation finns där besökare i större utsträckning ankommer med egen bil under sommarhalvåret medan de som ankommer med flyg utgör en större del under vinterhalvåret när
antalet besökare som kommer med egen bil går ner kraftigt vilket också hänger ihop med att regionen
under vintern har större andel internationella besökare.
De som flyger till Luleå fortsätter i stor utsträckning med hyrbil, taxi eller inte minst under vintern med
hjälp av de arrangerade flygtransfers som turistföretagen ordnar till sina gäster.
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Finaste stråken enligt turismfö
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3.2 Turisttrafiken på vägarna.

9

I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas svar på frågorna tre till sju i frågeunderlaget. I detta ingår
10 vilka vägar
vilka vägar som har mest turisttrafik där turister själva kör (eller använder kollektivtrafik), samt
därutöver som turistföretagen själva använder mest, samt eventuella säsongsvariationer i turisttrafiken.
I
16
avsnittet inkluderas också var svarspersonerna sett största ökningarna av turisttrafik på vägarna samt ser
Vägar med mest individuell tur
förväntningar på störst framtida ökningar.
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E10

3.2.1 Viktiga vägar för individuell turisttrafik.
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Karta 1 visar de vägar som intervjupersonerna lyfter fram som de
med allra störst volym bilburen
13
turisttrafik.
98

17

Karta 1 – Viktiga vägar
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Vägarnas färger på kartan indikerar hur många 27
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E4 som kommer högst upp på listan är både en stor infarts-, transit- och transportväg för turisttrafiken i
Luleåregionen. Många bilresenärer söderifrån och utländska bilburna resenärer från kontinenten använder
E4 vid färd till och från samt genom regionen. Trafiken mellan Finland och Sverige via Haparanda bidrar
till volymerna på E4.
E4

±
³

På andra plats kommer E10 som utgör den huvudsakliga vägen mellan Luleåområdet och Gällivare samt
Kiruna och de stora fjällområdena i nordväst. E10 förbinder också regionen med Narvik och Tromsö i
E12
Norge.
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Väg 97 mellan Luleå och Jokkmokk och dess fjällvärld är en ytterligare väg med mycket turisttrafik. Längs
väg 97 ligger också destinationen Harads med bl.a. det internationellt kända Treehotel.
Väg 94 mellan Luleå och Arvidsjaur samt vidare på väg 95 (och delvis E45) från Arvidsjaur till Arjeplog
samt vidare till norska gränsen, har en betydande volym turisttrafik. Vid sidan av den generellt större
trafikvolymen under sommaren förekommer på vårvintern också ett omfattande bilburet weekendresande
mellan kust- och fjällområdena av regionalt bofasta för skoteråkning, skidåkning och vistelse i fritidshus. Inte minst verkar detta gälla just väg 94 och väg 95 till Arjeplog och dess fjällvärld. Den omfattande
trafikvolymen under denna period skapar enligt en intervjuperson som bor i Arvidsjaur långa köer genom
samhället på söndagseftermiddagarna när alla skall hem igen från fjällen.
Inlandsvägen E45 ligger också i toppen av trafikströmmarna volymmässigt enligt de intervjuade i Luleåregionen. Dels hjälper E45 till att koppla samman vägarna mellan kusten och fjällvärlden, men det är också
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Skala (A3): 1:1 830 958
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Finaste stråken enligt turismfö
många långväga resenärer som väljer E45 i inlandet vid färd norrut eller söderut i Sverige istället
för E4:an
3
längs med kusten.
4

Förutom de större vägarna ovan har andra vägar till specifika besöksmål också mycket turisttrafik.
5
Exempel på sådana vägar är väg 374 till Storforsen samt väg 760 upp längs Råne älvdal, väg 506 till Pite
9
Havsbad och naturligtvis väg 580 till och från Luleå Airport.
10
16

3.2.2 Viktiga vägar för turistföretag.
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Vägar med mest individuell tur
När man istället studerar vilka vägar som turistföretagen använder mest vid transporter av gäster (flyg3
transfers, transporter till aktiviteter samt vid rundturer) samt för interna transporter, så framkommer
en
delvis annan bild där det blir tydligt att turistföretagen i stor utsträckning även använder mindre
vägar.
5
E10
Deras anläggningar och aktiviteter samt de olika besöksmål de tar sina gäster till, d.v.s. kärnan av de
11
reseanledningarna som drar turister till området, ligger ofta utanför
de stora stråken. Fördelningen
av
99
turistföretagens väganvändning åskådliggörs av karta 2.
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Av svaren från intervjupersonerna framgår bl.a. att:
Vägarna från Luleå till Råne Älvdal (E4, 760, 763 m.fl.) har ett stort flöde av turisttrafik och är viktiga för
de växande turistföretagen där.
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Väg 616 samt väg 97 från Luleå till Harads är viktiga av samma skäl för turistföretagen i Harads och
E4
Jokkmokk. Detsamma gäller vägarna mellan Harads och Råne Älvdal (750, 752 m.fl.) som också används
också mycket av turistföretagen i dessa områden. (Transporterna mellan Harads och Råne Älvdal går även
E12
en sträcka på en lokal skogsväg mellan Ljuså på väg 750 och Sörbyn.)
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
För destinationen Harads är även vägarna ner till Storforsen
viktiga, d.v.s. väg 682 och 668.

På vägarna från Luleå och ut till Brändön med omgivningar sker mycket transfers och transporter för
Brändögruppens verksamheter. Vägarna som de använder är E4, 596, 599, samt 600.
Dessutom används frekvent E10 samt de mindre vägarna väster om E10, t.ex. väg 810, 813, 818 samt
822 av turistföretag i Luleåregionen som arrangerar resor med stopp på flera besöksmål samt rundturer
i Swedish Lapland.
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3.2.3 Vägar som är betydelsefulla för besöksnäringens fortsatta utveckling.
De frågor som handlade om på vilka vägar turisttrafiken växt mest och var den förväntas växa mest i
framtiden resulterade i lite färre specifika svar. De flesta hänvisade istället till att en generell ökning av
turisttrafiken pågått under flera år på de vägar som nämnts i avsnitten ovan. Ökningarna ser man beror
på tillväxten och framväxten av nya turistföretag och destinationer i Luleåregionen och i Swedish Lapland
som helhet. Detsamma gäller förväntan på en fortsatt ökning av turisttrafiken, vilket svarspersonerna baserar på fortsatta satsningar på Swedish Laplands besöksnäring samt förväntad fortsatt tillväxt i deras egna
verksamheter.
<Underrubrik>
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När det gäller framtida förväntningar på ökningar är det ännu färre svar som inkluderar specifika vägar.
Finaste stråken enligt turismfö
Däremot bekräftar alla svarande inom Luleåregionen att de förväntar sig en generell fortsatt ökning av
3
turisttrafiken på vägarna.
Även här finns dock samstämmiga svar från några intervjupersoner gällande just E10 och väg4 97 vilka lyfts
fram som de vägar som förväntas få allra störst ökning av turisttrafiken under kommande år.5För övrigt
anges delvis andra vägar än i svaren om största historiska ökningarna. Även vägar utanför Luleåregionen
9
anges såsom väg 95 till Arjeplogsfjällen och över till Norge samt vägarna ut till isbrytaren Polar Explorer
10
i Axelsvik inom Kalix kommun (väg 712 och 713).
16

Vägar med mest individuell tur

3.3 Finaste stråken enligt turismföretagen.
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De finaste stråken och vägarna avser upplevelsen och behållningen en resenär får från det som passerar utE10
anför bilrutorna och inte vägstandarden.
Intervjupersonerna hade mer tydliga svar och klara5uppfattningar
om var dessa vägar finns. I svaren ser man att vägar inom hela Swedish Lapland ”nominerats”11och är inte
begränsade till Luleåregionen, se karta 3.
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Karta 3 – Finaste stråken
enligt turismföretagen
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E10

Två vägar nämns oftare än övriga när det gäller störst historisk ökning av turisttrafik och det är väg 97 från
Luleå mot Harads och Jokkmokk samt E10. Turisttrafiken på E10 beskrivs ha ökat enormt mycket. Några
Datum: 2019-05-09
intervjupersoner specificerar också att vägarna mellan Råne Älvdal och Harads samt vägarna
inom Råne
Skala (A3): 1:1 830 958
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Hållplatser

!

Passager

!

Rasta och parkera

!

Vägvisning

De vägar som anses erbjuda störst behållning i form av vackra omgivningar kan framför !allt delas
in i två
Vägstandard och trafiksäkerhet
huvudkategorier:
!

•
•

!

Vägar som går längs vackra älvdalar med närhet till vatten.
Vägar som går i fjällmiljö.

Övrigt

Utblickar - landskap
Gång och cykel

Dessutom föreslår flera
skogar,
Passager
! intervjupersoner vägar som går genom varierande Lapplandsnatur med
myrar, sjöar och vattendrag.

Rasta och parkera

!

Ren och Vilt på väg

!

BESÖKSNÄRINGENS
!
Vägstandard och trafiksäkerhet
!
3.4 Upplevda kritiska brister på och !längs vägarna.
UPPLEVDAi Luleåregionen
BRISTERangett
!
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trafiken kan rymmas och bli säkrare.
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Dessutom påtalade en aktör som arrangerar rundresor att snöröjningen av E10 upp mot Riksgränsen behöver bli betydligt bättre. Vägen stängs för närvarande av flera dagar i sträck på vintern vid kraftiga snöfall,
vilket skapar mycket stora problem för de företag som arrangerar rundresor till flera besöksmål i både
Sverige, Norge och Finland när de plötsligt tvingas avbryta upplevelseleveransen mitt i gästernas resor.
Vidare framgår av
svaren att de för besöksnäringen viktiga vägarna till och från, samt inom Råne Älv!
dal, samt vägarna mellan Harads och Råne älvdal, är i mycket dåligt skick. Alla vägar i den övre halvan
av listan förutom E10 utgörs av vägar i det området. Flera intervjupersoner vittnar om ”bedrövliga” eller
”hemska” vägar där. Någon påtalade att de ständigt får skämmas inför sina utländska gäster som nästan
tror att de kommit till ett U-land eftersom vägarna är i så dåligt skick. Det handlar både om gropiga och
trasiga asfaltsvägar samt dåliga grusvägar. Även ett par vägar i Harads och från Harads mot Storforsen lyfts
fram som riktigt dåliga och i stort behov av åtgärder (682 samt 741).
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Vid sidan av ovanstående lyfts även några riktigt dåliga vägar i Tornedalen fram, samt till Tornedalen (väg
392 från Överkalix samt väg 403). Vissa sträckor av Tornedalens huvudväg väg 99 beskrivs som gropig och
kurvig på vissa sträckor längs gränsälven, samt fullständigt urusel norr om Pajala.
Väg 569 samt flera lokala vägar ut till Brändön lyfts också fram som kritiskt dåliga och i behov av åtgärder.
Även den korta sidovägen 590 genom Gammelstaden beskrivs som riktigt dålig och i behov av åtgärder.
Den utgör en populär slinga som bl.a. används under transfers mellan Luleå flygplats och Harads turismföretag.

3.5 Övriga brister längs vägarna.
Frågorna kring övriga brister längs vägarna kom framför allt att handla om rastplatser, inte minst vid
polcirkeln. Även behoven av gallring av sly/skog längs vattennära vägar samt att folk lämpar av gamla
skrotbilar på parkeringsfickor och rastplatser i området angavs som stora brister.
•

Där större vägar passerar Polcirkeln behöver det finnas stora, utvecklade rastplatser med bra information, service, toaletter, sophantering mm. Polcirkeln som fenomen och attraktion inte minst för
utländska långväga besökare, tas inte tillvara vid vägarna som korsar den. I intervjuerna föreslås att
rastplatsen på E45 strax söder om Jokkmokk får ett riktigt polcirkelcenter. Även på väg 97 sydost om
Jokkmokk föreslås en mer utvecklad rastplats än dagens variant, med bra information, toaletter och
fungerande sophantering. På väg 392 mellan Överkalix och Pajala finns endast en parkeringsficka och
ett fult rivningshus vid Polcirkeln, när det borde finnas en utvecklad och attraktiv rastplats där.

•

Flera intervjupersoner påtalar att det finns generella behov av fler och bättre rastplatser längs med
vägarna i regionen. Vid sidan av bristerna vid polcirkeln ovan lyfts några specifika vägar fram med
stora behov av bättre rastplatser fram. Dessa är väg 94 mellan Luleå och Arvidsjaur, väg 373 mellan
Piteå och Arvidsjaur samt väg 374 mellan Piteå och Älvsbyn och vidare förbi Vidsel och Storforsen.
Vidare finns ett specifikt behov av en ordentlig parkeringsplats på väg 760 vid Snipen 2–3 km norr om
Niemisel där det ligger ett populärt klättringsberg.

•

En annan fråga flera intervjuade tar upp är behovet av gallring vid vattennära vägar. Det tas upp
dels som ett generellt behov i regionen men flera intervjupersoner tar speciellt upp sådana brister längs
väg 97 mellan Luleå och Jokkmokk. Även väg 99 i Tornedalen nämns som en väg som behöver gallring
mot vatten.

•

Dessutom tar några intervjupersoner upp problemet med att det lämnas skrotbilar längs vägarna på
landsbygden i regionen. Detta är ett fenomen som tycks ha ökat under senare år och påverkar intrycket klart negativt för besökare, inte minst för de som kommer från andra länder. Många undrar vilket
land de hamnat i vid åsynen av dessa.

•

Övriga brister som tas upp specifikt är att E10 behöver få vilstängsel. På vårvintern ser man stora
mängder döda djur längs vägen. Dessa kollisioner och olägenheter kan inte vara bra för varken
samhället, inblandade eller stärker bilden av Swedish Lapland som destination.
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3.6 Säkerhet vid väg för turistrelaterade aktiviteter.
När det gäller säkerhet vid vägar för turistaktiviteter såsom skoter, hundspann, cykel och gående påtalar de
intervjuade några konkreta brister som de uppmärksammat.
•

Det saknas en säker passage över E4 för skoterturismföretagen alldeles söder om Luleå i höjd med
Storantnästräsket.

•

En intervjuad person påpekar också att den omfattande turistverksamheten med skoter och hundspann
i Kirunaområdet behöver en planskild passage över/under E10 vid leden vid Alttajärvi.

•

Vidare uppmärksammas en farlig korsning på E4 vid Rosvik. Där är skymd sikt p.g.a. att det är en kurva
på ett krön alldeles innan korsningen.

•

Den relativt nya vandringsleden i regionen kallad Solanderleden korsar flera vägar och även järnvägen.
Passagen av väg 373 behöver bli säkrare (400 m innan väg 550 sett från Piteå). Detsamma gäller flera
passager över väg 374, bl.a. vid Byböle (det finns 5 passages längs 374 upp till Sikfors). Passagerna över
väg 550 behöver också få ökad säkerhet.

•

Avslutningsvis påpekar en intervjuperson att det inte finns någon säker cykelväg ut till Luleås stora
camping och föreslår att en cykelväg anläggs mellan Campingen vid Karlsvik över Gäddvikssundet och
utmed väg 616 in till centrum.

3.7 Besöksnäringens behov av kollektivtrafik i Luleåregionen.
Ett tydligt mönster i svaren gällande behoven av kollektivtrafik handlar om behov av transporter mellan
flygplatserna och städerna samt besöksmålen i regionen, d.v.s. en form av flygtransfer som är anpassad till
flygens ankomster och avgångar. Intervjupersonerna påpekar t.ex. att det behövs utvecklade busstransporter
mellan Arvidsjaurs flygplats och Luleå längs väg 94 på vintern för att ta tillvara potentialen från de s.k. ”biltestarflygen” som går från flera länder till Arvidsjaur. Flera nämner att det finns samma behov av att utveckla
kollektiva transporter mellan flygplatserna i Rovaniemi och Kemi i Finland och Luleåregionen.
Det saknas också bra busstransporter från Luleå respektive Skellefteå flygplatser till Piteå (och inte minst Pite
Havsbad).
När det gäller mer traditionella busslinjer på landsbygden svarar någon ironiskt att ”vi har ingen kollektivtrafik här” för att beskriva hur begränsad den är och dåligt anpassad för besöksnäringen. Vid sidan av
behoven av kollektivtransporter till och från flygplatser framförs dock några specifika brister och önskemål
gällande mer traditionella busslinjer.
•

Två intervjupersoner belyser brister med busslinjen (nr 36) längs väg 374 upp till bl.a. Storforsen. I dagsläget har den endast en tur per dag som dessutom är helt fel anpassad till besökares behov. Den behöver
anlända betydligt tidigare och bör utvidgas till två turer per dag, åtminstone under sommaren. Dessutom behöver bussen även svänga upp och stanna vid Storforsen-reservatets parkering invid väg 662.
Tidtabellen behöver vidare tajmas med anslutningsbussarna från Luleå i Älvsbyn.

•

Ett par av de intervjuade i Luleåregionen efterfrågar också mer utvecklad busstrafik mellan Luleå och
Råne älvdal, åtminstone på sikt.

•

Dessutom påpekas att Piteås bussar har alldeles för få avgångar från Centrum ut till Pite Havsbad via väg
506 (och E4). Vidare är inte tidtabellerna anpassade för vare sig gäster eller personal som arbetar där.

•

En person lyfter fram att det behövs mer utvecklad busstrafik mellan Luleå och Jokkmokk längs väg 97
och att denna även behöver planeras efter besöksnäringens behov. Osäkert om det är mer flygtransferliknande transporter som avses eller inte. En ytterligare person lyfter fram att det behövs bättre tajmad
busstrafik mellan tåg/flygplatser och fjällvärlden. Detta kan bl.a. handla om att kunna tajma busstransporter sommartid med båtavgångar uppe i fjälldalarna, t.ex. längs väg 827.
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3.8 Summering Luleåregionens intervjuresultat.
•

Till Luleåregionen anländer majoriteten av besökarna med egen bil. På vintern när det långväga bilresande går ner blir istället flyg + flygtransfers, hyrbil samt taxi de dominerande färdsätten för besökare
till och i regionen. Luleå flygplats är naturligtvis den stora ankomstpunkten för flygresenärer, men
Arvidsjaurs flygplats kan utvecklas baserat på de omfattande biltestarflygen som går dit.

•

De stora vägarna i regionen som förbinder större samhällen och städer samt kustområdena med
fjällvärlden står också för de största flödena av turisttrafiken (inkluderat både resande till Luleåregionen och genomresande). Det finns under vårvintern också ett omfattande interregionalt bilresande av
bofasta från kustområdena till och från fjällen.

•

Turistföretagen själva använder delvis andra vägar än de där flest turister kör egna bilar eftersom deras
verksamheter ofta ligger vid sidan av de största vägarna. Inte minst tycks Råne Älvdal samt vägarna
mellan Harads och Råne älvdal användas mycket. Dessa företag riktar sig i större eller mindre utsträckning mot utlandsmarknader, inte minst med vinterprodukter, vilket ofta innebär inflygande
gäster och att hämta/lämna gäster på Luleå flygplats.

•

De intervjuade säger att turisttrafiken har ökat i regionen under flera år, och de förväntar sig att den
kommer fortsätta öka framöver.

•

Det finns en mängd vägar som brister i standard, säkerhet och underhåll. E10 utmärker sig med flest
påpekanden och det är tydligt att sträckor av denna huvudväg som förbinder kusten och områdena
runt Gällivare och Kiruna (samt förbinder Sverige med Norge) kräver närmast akuta åtgärder.

•

Mängden vägar på landsbygden med stora brister och i behov av snara åtgärder är omfattande. De
som har betydelse för besöksnäringen i Luleåregionen är i synnerhet vägarna inom Råne Älvdal samt
mellan Harads och Råne Älvdal, men även de alternativa vägarna norr om älvdalen upp till Gällivare.
Även vägarna ut till Brändön kräver snara åtgärder. Då de intervjuade inte bara rör sig inom Luleåregionen lyfts liknande brister fram på andra håll, framför allt på vägar till och inom Tornedalen.
De intetvjudande använder ofta ord som undermåliga, urusla och renat av hemska när de beskriver
vägstandarden på de dåliga vägarna.

•

Det är tydligt att det finns en brist på rastplatser och i synnerhet funktionella rastplatser med tillräcklig
service längs vägarna. Inte minst lyfter de intervjuade fram att det saknas service (eller saknas rastplatser helt) där vägarna passerar Polcirkeln. De intervjuade anger flera sådana konkreta platser som bör
åtgärdas så snart som möjligt.

•

När det gäller vägtrafik och passager för turistaktiviteter framkommer ett mer begränsat antal brister,
möjligen för att flera av de intervjuade företagen i regionen inte har aktiviteter vid de stora vägarna.
Dock specificeras några tydliga brister och platser med säkerhetsbrister relaterade till passager för
skoter, vandrare samt cyklande.

•

Avslutningsvis finns ett tydligt behov av utvecklade kollektiva transporter mellan flygplatserna och städerna/större samhällen respektive till områden där flera turistföretag verkar. Behoven handlar framför
allt om utvecklade flygtransferlösningar och inte utvecklade vanliga busslinjer på landsbygden. Någon
aktör förtydligade att dessa är krångliga och tar tid, vilket är en bristvara för de flesta besökare som
snabbt vill komma fram till sin destination. Några vägar med behov av utvecklade ”vanliga” busslinjer
specificerades dock av de intervjuade. Dessa behov verkar främst handla om utvecklade kollektivtransporter för dagbesökare till mer allmänna besöksmål såsom Storforsen och Pite Havsbad.
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4. Intervjuresultat – Tornedalsområdet
Tornedalsområdet inom Swedish Lapland marknadsförs under varumärket Heart of Lapland. Området
består av kommunerna Kalix, Överkalix, Haparanda, Övertorneå samt Pajala vilka tillsammans utgör de
östra delarna av Norrbottens län. Området består av vidsträckta skogar med många sjöar och stora såväl
som små vattendrag. Den långa Torne älv och dess biflöde Muonio älv utgör områdets östra gräns samt
Riksgräns mot Finland. Avstånden är ofta relativt stora mellan de olika besöksmålen. Besöksnäringen i
regionen har växt under en längre tid och här återfinns både exklusiv norrskensturism och olika vinterupplevelser, samt laxfisketurism och olika kulturupplevelser. Företagen ligger något tätare i söder längs
kusten och dess samhällen medan det ofta är betydligt glesare mellan turistföretagen längre norrut i Tornedalsområdet. Dock har en tätare ”mikrodestination” växt fram kring Pajala, Juonosuando och Kangos.

4.1 Färdsätt till regionen och ankomstpunkter.
Tornedalsområdet/Heart of Lapland sträcker sig fågelvägen från kusten vid Töre norrut till norra änden av
Pajala kommun drygt 25 mil. Från Luleå flygplats innebär det drygt 30 mil fågelvägen och ännu längre på
väg. Andra flygplatser än Luleås ligger därför närmare till för flera av turistföretagen i regionen samt har
fler flyganslutningar. Exempel på sådana flygplatser är Kemi, Rovaniemi och Kittelä i Finland. Det är också
betydligt närmare till Kiruna flygplats för företag i norra delen av denna region. När det gäller de som
ankommer med flyg till regionen används därför alla dessa ankomstpunkter beroende på turistföretagets
belägenhet eller var inom regionen gästen avser åka.
Mönstret går annars igen från Luleåregionen, d.v.s. att majoriteten kommer med egen bil under sommaren
från både skandinaviska länder och från länder längre bort (även om andelen flygresenärer verkar vara något
högre här även på sommaren), medan flyg plus arrangerade transfers eller hyrbil dominerar under vintern.
Av de som flyger landar påfallande många besökare på de finska flygplatserna, framför allt på Rovaniemi,
Kemi och Kittilä flygplatser. Dels beror det på att de ligger nära flera av de intervjuade företagen och dels på
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att de har många ankomster och direktflyg från olika platser ute i Europa jämfört med Luleå och Kiruna.
•

Majoriteten ankommer med egen bil (och husbil) under sommaren. En större del kommer från Skandinavien och resten från andra länder. Bilresenärerna kommer både via Sverige, Norge och Finland.

•

Flyg plus arrangerad transfer eller hyrbil dominerar istället på vintern. Under vintern finns ett större
inslag av utländska besökare till området.

•

Ankomstpunkterna med flyg är som sagt flera för företagen i Tornedalen, då även flygplatser på den
finska sidan används såsom Rovaniemi, Kemi, Kittelä och Levi. De finska flygplatserna verkar t.o.m.
användas i något större utsträckning än de svenska (Luleå, Kiruna och Arvidsjaur). Sannolikt beror
detta både på närheten och bättre vägar till dessa flygplatser men även av att de ofta erbjuder fler flyg
och från fler platser.

•

En del bussgruppresor passerar också Tornedalsområdet under sommaren, inte minst utländska
bussgrupper på väg till och från Nordkap.

4.2 Turisttrafiken på vägarna.
I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas svar på frågorna tre till sju i frågeunderlaget. Där ingår
vilka vägar som har mest turisttrafik där turister själva kör bil av något slag (eller använder kollektivtrafik),
samt vilka vägar därutöver som turistföretagen själva använder mest, och eventuella säsongsvariationer
i turisttrafiken. Avsnittet inkluderar också var svarspersonerna sett största ökningarna av turisttrafik på
vägarna samt ser förväntningar på störst framtida ökningar.
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4.2.1 Viktiga vägar för individuell turisttrafik.
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Karta 5 visar de vägar som Tornedalsområdets intervjupersoner lyfter fram som de med allra störst volym bilburen
turisttrafik.
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Väg 99 utmed Torne älv och riksgränsen mot Finland, samt sedan vidare ända upp till Karesuando lyfts
också fram som en av vägarna med mest turisttrafik i regionen. Samtidigt vittnar flera intervjuade om att
av de som ska till och från Nordkap föredrar majoriteten att åka på den finska sidan då vägarna där är så
pass mycket bättre än i Sverige.
Väg 98 mellan Överkalix och Övertorneå omnämns av flera som en väg med mycket turisttrafik. De som
färdas mellan kusten och Luleåområdet och övre delarna av Tornedalen använder i stor utsträckning väg
392 mellan Överkalix och Pajala, vilket gör att den också har mycket turisttrafik. Detsamma gäller väg 398
som utgör en genväg mellan kustremsan innan Haparanda och Tornedalen.
Flera vägar längre upp i Tornedalsområdet såsom väg 395, E45, samt väg 886 lyfts också fram i svaren.
Ofta handlar detta om vägar som förbinder området mot Gällivare och Kiruna. Dessutom framkommer
att vägarna ut till isbrytaren Polar Explorer i Kalixvik har mycket turisttrafik (väg 712 och 713). Utöver
dessa omnämns även ett antal ytterligare vägar till och inom Tornedalsområdet som vägar med mycket
turisttrafik.

4.2.2 Viktiga vägar för turistföretag.
För Tornedalsområdets företag är överensstämmelsen mycket stor mellan de vägar som turisterna använder mest och de som turistföretagen använder mest, se karta 6.
•

Av svaren från intervjupersonerna framgår att samma vägar toppar användningen som för turisterna
själva. E4, E10 samt huvudvägen längs med Tornedalen väg 99 används allra mest av de intervjuade
företagen.

•

För övrigt återkommer i stor utsträckning samma vägar
som nämnts ovan för när turisterna kör själva. ExempelE45
på sådana vägar är väg 98 och 398 från kusten till nedre
delarna av Tornedalen, väg 392 mellan Överkalix (E10)
och områdena runt Pajala och Kangos, väg 395 in mot
samma områden från Kiruna samt väg 886 mellan
Junosuando och Kangos.
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Även E45 lyfts fram som en väg företagen använder i stor
utsträckning. Det handlar då främst om företag i övre
Tornedalsområdet som använder E45 under transporter
till och från Kiruna samt Kiruna flygplats.
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Det är också tydligt att den växande verksamheten med
isbrytaren Polar Explorer genererar inte bara mycket
trafik på väg 712 och 713 från turister som kör dit själva
utan även från företaget som driver besöksverksamheten
och dess underleverantörer.
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Det som skiljer ut sig från turisternas vägtrafik är några få vägar som företagen verkar använda i större
utsträckning. Här lyfter de fram väg 720, väg 725 (Seskarö Havsbad), väg 705 till Filipsborg samt väg
897 till Explore the North anläggning i Lannavaara.

4.2.3 Vägar som är betydelsefulla för besöksnäringens fortsatta utveckling.
De flesta svarande uppger till att området fått generellt ökad turisttrafik på vägarna.
De tydligaste svaren om var turisttrafiken växt mest handlade om E4, E10 samt väg 99. Övriga vägar som
omnämns är vägar till och inom de norra delarna av Tornedalsområdet, väg 395, 392, E45, väg 835 och väg
886.
Den nya verksamheten med isbrytaren Polar Explorer som snabbt fått stora volymer besökare syns också i
svaren med väg 712 och 713 ut till hamnen i Kalixvik.
I likhet med Luleåregionen är det ännu färre som nämner specifika vägar som svar på var (och om) de förväntar sig att turisttrafiken kommer öka framöver. Däremot förväntar sig i stort sett alla att turisttrafiken
kommer att öka generellt på vägarna i takt med näringens fortsatta utveckling med fler erbjudanden och
besöksmål.
Eftersom så få specificerat enskilda vägar i sina svar gällande vägar där turisttrafiken förväntas öka mest
närmaste åren, så är det ännu svårare att dra några slutsatser av detta. Samtliga vägar som tidigare nämnts
ha allra mest turisttrafik och även störst ökningar historiskt (väg 99, E4 samt E10) nämns även här av
några svarspersoner. Även väg 712 och 713 ut till Kalixvik och isbrytaren Polar Explorer pekas ut av någon
svarsperson likväl som väg 394 mellan Gällivare och områdena kring Pajala, Junosuando och Kangos.
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4.3 Finaste stråken enligt turismföretagen.
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Finaste

På frågan om de finaste upplevelsevägarna och stråken hade
dock intervjupersonerna i likhet med Luleåregionen klarare
preferenser, se karta 7.
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Svarspersonerna i Tornedalsområdet nominerade också vägar
som går längs vackra älvdalar, i detta fall delar av Torne och
Kalix älvdalar, som de finaste stråken att färdas efter, men
även några vägar som går genom klassiskt lapplandsnatur
(norra delarna av E45 samt väg 795). En väg i vacker fjällmiljö
tog sig också in högt på listan (E10 mellan Kiruna och norska
gränsen).
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4.4 Upplevda kritiska brister på och längs vägarna.
I karta 8 visas de vägar av betydelse för besöksnäringen som intervjupersonerna i Tornedalsområdet angett
som de vägar som har mest kritiska brister när det gäller vägstandard och underhåll.
!

!
Två vägar sticker ut extra
mycket i svaren från de intervjuade i Tornedalsområdet. Väg 99 anses av flest intervjuade ha kritiska brister. Det gäller både sträckor längre söderut men sträckorna norr om Pajala (efter
Northlandgruvan) sägs vara riktigt usla. Flera intervjupersoner berättar
att många turister väljer att åka på den finska sidan istället då
väg 99 och många andra vägar i Tornedalsområdet är så då!
liga och undermåliga. Resultatet
av detta är!att!regionen och
886
Sverige förlorar intäkter då dessa trafikanter lägger pengar på
service och shopping i Finland istället. Någon påtalar till och
med att Sverige får dåligt rykte internationellt p.g.a. den ofta
usla vägstandarden.
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Den bild! intervjuerna ger är att många!vägar!i Tornedalsområdet generellt är i riktigt dåligt skick, eller har sträckor som
är klart undermåliga. På en del vägar bidrar också omfattande tung trafik till snabbare slitage, t.ex. väg 835 där det går
mycket timmertrafik. Flera intervjuade nämner som sagt att
besökare ofta väljer den finska sidan vid färd norrut eller söderut då vägarna där är så pass mycket bättre. Flera turistföretag rekommenderar uttryckligen gäster att köra på den finska
sidan av den anledningen. De gånger någon intervjuperson
! säger
!
att en sträcka tvärtemot är bra!är sällsynta, t.ex. sträckan
!
!
av väg 392 mellan Överkalix och Ö Ansvar som nyligen fått
!
!! !
!
ny beläggning.
nämner också
att väg 395 egentligen är !
! ! Någon
!
!
!
!
!
! för närvarande men att den ändå är besvärlig att
relativt bra
!
!
!
åka på för turister och turistföretag p.g.a. all tung trafik som !
går där.

Från in
Swedis

Datum: 20
Skala (A3)
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Därefter lyfter de intervjuade fram att E10 har omfattande
kritiska brister. Den betecknas som mycket farlig på flera
sträckor då den är för smal och kurvig i kombination! med
omfattande trafik. Vintertid blir den ännu
! värre med snödrev
och snörök. Vägen anses underdimensionerad och det påtalas
!
att det finns flera
! växande näringar, inte minst besöksnäringen och gruvindustrin, som snarast behöver en bredare,
säkrare E10 med skilda körbanor och högre kapacitet.
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•

Det råder en generell brist på rastplatser längs vägarna i regionen enligt de intervjuade. I synnerhet
verkar det vara glest mellan bättre rastplatser som har toaletter och någon slags service. Flera intervjupersoner menar att inte minst väg 99 har behov av fler och bättre rastplatser men även E4 inom
regionen nämns specifikt i detta sammanhang. Flera påtalar att servicen på de befintliga rastplatserna
behöver förbättras med fungerande sophantering, information och toaletter.

•

I anslutning till kommentarer om rastplatser framkommer också att rastplatser som ligger vid polcirkeln är undermåliga. En svarande säger att rastplatsen där E10 passerar polcirkeln bara består av
en asfaltsplan och att det behövs bra information och service på sådana platser. ”Det måste skapas
selfie-anledningar vid dessa platser”. Detsamma gäller där väg 392 passerar polcirkeln.

•

De intervjuade ser ett tydligt behov av slyröjning och gallring längs vattennära vägar. Specifikt lyfter de
fram sådana behov längs väg 99 och möjligen är de allra störst norr om Övertorneå. En annan specifik
sådan kommentar handlar om E10 vid Överkalix där det behövs slyröjning och gallring för att öppna
upp utsikten mot älven och samhället.

Den tredje stora bristen handlar om skyltning längs vägarna, inte minst mot olika besöksmål som flera
intervjuade anser saknas eller är alldeles för dålig. När det gäller snabbare och större vägar behövs också
betydligt bättre framförhållning i skyltningen så att besökare inte missar avfarter. Specifika platser med
sådana behov gäller skyltning på E4 mot isbrytaren Polar Explorer, skyltning mot Jokkfall från Ö Ansvar
samt från E10 vid Överkalix. En intervjuad påpekar att väg 832 från Jokkfall och vidare på skogsbilvägen
förbi byn Ängesån och ned till Lansjärv vid E10 borde skyltas upp bättre då det är en bra grusväg och bra
förbindelse från denna del av Kalix älvdal ut till E10.
En annan brist som kommer fram under intervjuerna gäller behov av gatubelysning längs väg 712 och
713 ut till isbrytaren Polar Explorer då trafiken ökat kraftigt där under det mörka vinterhalvåret. Tydligen
uppehåller sig även mycket renar under vintern ute på denna halvö och inte minst dras de till dessa vägar
då de saltas, med många viltolyckor som följd. Så pass många att det enligt entreprenören som driver verksamheten med isbrytaren ständigt ligger renkadaver längs vägarna. Deras uttryckliga önskan är att använd
sand/grus istället för salt på vägarna. Detta gäller även övriga vägar för att få ned antalet viltolyckor.
Eftersom det finns en järnvägsstation i finska Turtola (på andra sidan Torne älv från Svanstein sett) finns
ett tydligt behov av en bro över Torne älv där. Det skulle inte minst gynna den fortsatta tillväxten och utvecklingen av destinationen Svanstein som i lika stor utsträckning riktar sig mot den finska marknaden.

4.6 Säkerhet vid väg för turistrelaterade aktiviteter.
När det gäller säkerhet vid vägar för turistaktiviteter handlar intervjusvaren framför allt om behovet av
säkra passager för skoter (men även hundspann), säkra passager för gående och cyklande samt behov av
separata gång/cykelbanor.
•

Säkra passager över vägar för skoter är en generell stor brist i hela Tornedalsområdet (och hela Norrbotten) menar ett par intervjuade. En intervjuperson ställer retoriskt frågan om varför det inte går
skattemedel även till skoterleder, underhåll och passager när denna trafik är så omfattande i Norrbotten? En individuell plats specificeras i Kalix tätort där det saknas skoterpassage under/över E4 för att
säkert ta sig in till centrum samt bensinmackarna där. Det anläggs nu även en 2+1-väg genom tätorten
som ytterligare försvårar passage på vägen. I intervjuerna tipsas om den finska modellen med passager
som har skilda banor för skoter och gående. Det påtalas också att vi i Sverige behöver bra varningsskyltning för skoterpassager likt den som finns i Finland.

•

Haparanda saknar på ett par ställen passager för gående och cyklande, både på E4 och väg 99.
Istället går och cyklar folk direkt över dessa stora vägar.

•

Det behövs separat gång/cykelväg längs väg 99 på flera ställen då den ofta är smal och har mycket
biltrafik. Ett exempel är norr om Haparanda där den befintliga gång/cykelvägen behöver förlängas.
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Ett förslag som framkommer är att anlägga gång/cykelbana på den gamla banvallen mellan Haparanda upp till Karungi. I höjd med Hedenäsets Kyrka och söderut till kommungränsen behövs också en
separat gång/cykelväg, inte minst för besökande turister som annars går direkt på väg 99.
•

Väg 705 söderut från Kalix fick nyligen gång/cykelbana men smalnades samtidigt av. Istället för vanliga övergångsställen anlades då refuger som skall tjäna som passager. Detta anser en intervjuperson
vara ett stort misstag som måste åtgärdas, för utan belysning och vanliga övergångsställens status och
regelverk är det bara en tidsfråga innan en olycka sker.

För övrigt nämns under intervjuerna en besvärlig korsning på väg 99 i Svanstein med höga hastigheter och
olika typer av korsande trafikanter på samma ställe. I Jokkfall har de problem med en brant kurva på väg
835 som saknar varningsskylt, vilket resulterar i många avåkningar vintertid. Dessutom står efter denna
kurva sommartid många besökare mitt i vägen på bron över älven för att fotografera vattenfallet, med stor
risk för påkörningar. Det behövs någon form av separat plattform eller läktare för besökare till vattenfallet.
Där finns även behov av tydlig vägskyltning mot byn respektive vattenfallet då många idag kör fel.

4.7 Besöksnäringens behov av kollektivtrafik i Tornedalsområdet.
De intervjuade i Tornedalsområdet efterfrågar i stort sett bara flygtransfer mellan flygplatserna i Luleå,
Kiruna samt Arvidsjaurs biltestarflyg och till olika delar av Tornedalsområdet. Behoven inkluderar även
flygtransfers från de finska flygplatserna. Flera talar om behovet av flygbussar längs med E4 från Luleå flygplats mot Haparanda och södra Tornedalen. En intervjuperson nämner den nya godsjärnvägen till Haparanda via Kalix (som i framtiden även skall köra persontrafik också) samt hoppas att denna skall förlängas
till Luleå flygplats. Det framgår också att det finns ett tydligt behov av flygtransfers från Kiruna till Kangos
och Pajalaområdet längs E10 via E45 till väg 395. Begreppet flygtransfer verkar för flera intervjuade vara
en kombination av bussar, vans och taxi, men som går direkt från/till flygplatserna med få stopp och med
fasta priser.
Endast två svar kan tydligt tolkas som behov av förbättrade mer traditionella busslinjer. Dels efterfrågas
utvecklad busstrafik längs väg 99 så att dag- och helgbesökare från Tornedalen lättare kan ta sig till skidbackarna i Svanstein (särskilt på helgerna vintertid). Dels vill isbrytaren Polar Explorer se utvecklad busstrafik från Luleå och Kalix ända ut till hamnen i Kalixvik samt anpassad tidtabell till isbrytarens avgångar.
Dock osäkert om det i själva verket är flygtransfers som efterfrågas i detta fall då isbrytaren nästan bara har
gäster som flyger in till regionen.

4.8 Summering Tornedalsområdets intervjuresultat.
•

Under sommaren anländer och passerar den stora majoriteten av besökare i egen bil. Det gäller både
besökare från Sverige och de skandinaviska länderna liksom besökare från andra länder. Under vintern dominerar istället flyg plus flygtransfer eller hyrbil. Flera flygplatser, både i Sverige och Finland,
ligger inom lämpligt transferavstånd varför ankomstpunkterna också är flera till regionen. Besökare
flyger framför allt in till Luleå, Kiruna, Arvidsjaur samt Rovaniemi, Kemi, Kittilä och Levi.

•

Som framgår i avsnittet om turisters trafikflöden på vägarna finns en mängd vägar i regionen där stora
flöden av turisttrafik går. En del av denna trafik handlar om vägar fram till relativt nya och växande
besöksmål. De vägar som enligt de intervjuade har allra mest turisttrafik är dock E4, E10 och väg 99.
De två första kan beskrivas som de viktigaste tillfartsvägarna till regionen medan väg 99 utmed Torne
älv utgör den viktigaste transportleden längs med regionens största älv.

•

Turistföretagen använder själva i stor utsträckning samma vägar som turisterna när de transporterar
gäster eller varor.
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•

Intervjupersonerna upplever att det skett en allmän ökning av turisttrafiken på vägarna i regionen. E4,
E10 och väg 99 nämns dock oftast i det hänseendet. När det gäller framtida förväntningar är i stort
sett alla intervjuade samstämmiga i sin förväntan på fortsatta ökningar av turisttrafiken i regionen. En
reservation förs fram som handlar om att politiska beslut om höjda bränsleskatter kan förändra detta,
samt menar att det är orättvist mot glesbefolkade platser med stora avstånd att koppla sådana skatter
just till avstånd och inte till faktiska miljöeffekter.

•

De finaste upplevelsevägarna och stråken att färdas efter finner man enligt Tornedalsområdets intervjupersoner utmed Torne och Kalix älvdalar (t.ex. delar av väg 99, väg 744 och 392). Några vägar med
utpräglad lapplandsnatur nämns också såsom norra delarna av E45 samt fjällmiljön utmed E10 norr
om Kiruna.

•

Det är dock tydligt att vägarna i denna region har omfattande brister i standard och underhåll. Flera
turistföretag rekommenderar gäster som skall norrut, t.ex. till Nordkap, att köra på den finska sidan
istället då vägarna är så pass mycket bättre där. De vägar som anses ha allra störst brister är väg 99, inte
minst norr om Pajala, samt E10. När det gäller E10 är argumenten samma som Luleåregionens intervjupersoner framförde (livsfarlig, kurvig, behöver breddas och få ökad kapacitet och säkerhet).

•

När det gäller övriga brister längs vägarna belyser de intervjuade framför allt tre typer av stora brister: Dels en generell brist på rastplatser i regionen (och brist på utvecklad service på rastplatser), dels
behovet av slyröjning och gallring längs vattennära vägar samt ett tydligt behov av bra vägskyltning till
besöksmålen.

•

Intervjusvaren om säkerhet för turistrelaterade aktiviteter vid väg handlar framför allt om bristen av
säkra passager för skoter (men även hundspann). Dessutom belyser svaren brister när det gäller säkra
passager för gående och cyklande över E4 och väg 99 i Kalix och Haparanda samt väg 705 söder om
Kalix. Behovet av separata gång/cykelbanor längs flera sträckor av väg 99 är också ett säkerhetsrelaterat
behov som lyfts fram av flera intervjuade.

•

I likhet med Luleåregionens svar om behovet av utvecklad kollektivtrafik så är det framför allt effektiva
flygtransferlösningar som efterfrågas (även till flygplatser på den finska sidan av gränsen).
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5. Intervjuresultat – Norra Fjällkommunerna
De Norra Fjällkommunerna utgörs i studien av Gällivare samt Kiruna kommuner, d.v.s. de nordvästra
delarna av Norrbottens Län. Regionen består av stora skogsområden såväl som stora fjällområden. Här
finns stora områden i väglöst land samt också Sveriges högsta berg. I väster angränsar kommunerna mot
Norge och längst i norr finns åt öster även gräns mot Finland.
Besöksnäringen i regionen omfattar vinterupplevelser som snöskoter, hundspann, norrskensturism och
alpin vintersport såväl som fjällvandring, kulturupplevelser och fisketurism på sommaren. Naturligtvis förekommer även en hel del affärsturism bl.a. genom gruvindustrin, rymdindustrin och relaterad forskning.
I förhållande till områdets yta finns relativt få vägar jämfört med majoriteten av de övriga regionerna. Val
av väg är enklare då alternativ sällan finns. E10 samt E45 är egentligen de enda större vägarna inom Norra
Fjällkommunerna. Många företag inom besöksnäringen är förutom i Kiruna och Gällivare koncentrerade
till Abisko, Björkliden och Riksgränsen längs E10, i Jukkasjärvi-området samt in mot fjällvärlden längs väg
870 och 827.

5.1 Färdsätt till regionen och ankomstpunkter.
Norra Fjällkommunerna har en relativt stor andel utländska besökare, inte minst vintertid då utomnordiska besökare verkar utgöra en betydande andel. Dessa flyger i stor utsträckning till Kiruna flygplats och
fortsätter framför allt med arrangerad transfer till sina slutdestinationer. Andra flygplatser som används,
men i mindre utsträckning, är Luleå flygplats men även Narvik och Tromsö i Norge. Vintertid utgör tåg
och egen bil en mindre andel av besökarnas transporter till regionen i likhet med både Luleå- och Tornedalsområdet.
Sommartid tycks dock transportsätten vara mer jämt fördelade mellan egen bil, tåg och flyg. När det
handlar om norska besökare så dominerar dock egen bil som färdsätt till regionen och de anländer ofta via
E10 från Narvik och Riksgränsen. Antalet tågresenärer ökar på sommaren jämfört med vintern. Gällivare
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och Murjek verkar då vara de viktigaste ankomstpunkterna för vidare transport därifrån. Även en hel del
bussgrupper ankommer och passerar då regionen.
Man ser alltså inte samma tydliga mönster som i de föregående regionerna, d.v.s. att majoriteten kommer
med egen bil under sommaren. Det längre avståndet hit gör att flygtransport sannolikt blir lite vanligare
även sommartid jämfört med föregående regioner. Dessutom skall sägas att antalet svar och intervjupersoner är mer begränsade och blir därför svårare att tolka.
•

Flyg plus arrangerad transfer (eller ibland hyrbil) dominerar stort under vintern. Kiruna flygplats är
den mest använda flygplatsen och ankomstpunkten i regionen. Inte minst företag som erbjuder norrskensupplevesler samt skidanläggningarna i Kiruna kommun har mycket besökare under denna tid.
Vissa besökare flyger även till Luleå eller Narvik och Tromsö i Norge för vidare transport till destinationer inom Norra Fjällkommunerna. Enligt de intervjuade verkar Gällivare flygplats inte användas i
någon större omfattning.

•

Sommartid är färdsätten till regionen mer jämnt fördelade mellan flyg, bil och tåg. Besökarna fördelas
då mer över de olika ankomstpunkterna. Vidare transport från ankomstpunkterna sker i större utsträckning med hyrbil (från flygplatser) och med buss (från tågstationerna) än de arrangerade transfers som ofta nyttjas under vintern.

•

Även en del bussgruppresor passerar regionen under sommaren.

5.2 Turisttrafiken på vägarna.
I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas svar på frågorna tre till sju i frågeunderlaget. Där ingår
vilka vägar som har mest turisttrafik där turister själva kör bil av något slag (eller använder kollektivtrafik),
samt vilka vägar därutöver som turistföretagen själva använder mest, och eventuella säsongsvariationer
i turisttrafiken. Avsnittet inkluderar också var svarspersonerna sett största ökningarna av turisttrafik på
vägarna samt ser förväntningar på störst framtida ökningar.

5.2.1 Viktiga vägar för individuell turisttrafik.
Karta 9 visar de vägar som Norra Fjällkommunernas intervjupersoner lyfter fram som de med allra störst
volym bilburen turisttrafik.
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Karta 9 – Viktiga vägar
för individuell turisttrafik
Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
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I likhet med övriga regioner är det betydligt mer turisttrafik på vägarna under sommaren jämfört med
vintern. Från denna lägre nivå har dock trafiken ökat kraftigt på vintern genom turistföretagens och transferbolagens ökade transporter.
Eftersom området har få vägar koncentreras trafik till dessa. E10 som skär genom regionen i nordvästlig
riktning har allra mest trafik enligt de intervjuade, vilket stämmer väl överens med svaren från föregående
regioner. Det är också den enda vägen som förbinder dessa delar av Sverige med Norge.
E45 som den andra större transitvägen hamnar här naturligt på andra plats bland vägarna med allra mest
turisttrafik. E45 och E10 delar för övrigt sträcka mellan Gällivare och Svappavaara.
Två av de vägar som har mest trafik är mindre vägar som går västerut in i fjällvärlden. Dessa är väg 870
mellan Kiruna och Nikkaluokta samt väg 827 in mot Stora Sjöfallet och Ritsem. På båda vägarna har
turisttrafiken två toppar under året, dels under sommaren av fjäll- och vandringsturismen och dels på
vårvintern av skoterturismen. Den senare består till största delen av svenska regionala besökare samt från
kustområdena i Swedish Lapland.
Förutom ovanstående går det mycket trafik, inte minst vintertid, på väg 875 till Jukkasjärvi (Icehotel mm).
Även väg 395 österut mot det norra Tornedalsområdet lyfts fram som en väg med mycket turisttrafik.

5.2.2 Viktiga vägar för turistföretag.
Som framgår av karta 10 använder i mycket stor utsträckning turistföretagen samma vägar som turisterna
använder mest i regionen.

±
³

99

±
³

E10
E10

±
³

E45
E45

99

KIRUNA

395

Karta 10 – Viktiga vägar
för turistföretag
Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
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• E10, i synnerhet närmast öster om Kiruna samt västerut mot Riksgränsen, används allra mest även av
företagen. Man måste färdas på den eller använda en del av den för att transportera varor eller gäster till
flera av de största besöksmålen i regionen.
E45
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• Förutom E10 är det tydligt att flera andra fjällnära vägar, även mindre, finns bland vägarna som turistföretagen använder mest (bl.a. väg 870 till Nikkaluokta samt väg 827 till Stora Sjöfallet och Ritsem).
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5.2.3 Vägar som är betydelsefulla för besöksnäringens fortsatta utveckling.
Intervjupersonerna uppger att det skett generella ökningar. Dock är det tydligt att E10 har stått för den
absolut största ökningen. Vid sidan av den nämns både E45 samt väg 870 till Nikkaluokta som vägar som
haft de största ökningarna.
I likhet med föregående regioner är det ännu färre som svarar på var de förväntar sig störst framtida ökningar. De flesta bekräftar dock att de förväntar sig att turisttrafiken generellt skall fortsätta öka framöver.
De som ändå specificerar sina svar menar att störst ökningar förväntas på E10 samt på de mindre vägarna
in i fjällvärlden, väg 870 samt 827.

5.3 Finaste stråken enligt turismföretagen.
När det gällde val av de finaste upplevelsevägarna och stråken hade intervjupersonerna i likhet med
tidigare regioner lättare att svara, se karta 11.
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Karta 11 – Finaste stråken
enligt turismföretagen
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Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
nyans desto fler svarande.

E10

I de Norra Fjällkommunerna nominerar de svarande vägar in mot fjällvärlden med vackra vyer. De flesta
håller E10 mellan Kiruna och Riksgränsen högt i detta avseende, och i synnerhet sträckan från Torne
träsks östra ände och till Riksgränsen. Någon nämner även E45 men då mer som en del av färdvägen för
att komma till väg 827 in mot Stora Sjöfallet och Ritsem. Även väg 870 mot Nikkaluokta nomineras av de
svarande som ett av de finaste stråken.

31

© Lantmäteriet, Geodatas

5.4 Upplevda kritiska brister på och längs vägarna.
BESÖKSNÄRINGENS
I karta
12 visas de vägar av betydelse för besöksnäringen som intervjupersonerna i Norra Fjällkommunerna
angett
som de vägar som
har mest kritiska brister när det gäller vägstandard och underhåll.
UPPLEVDA
BRISTER
Från intervjuundersökningen i
Swedish Lapland år 2018
Datum: 2019-07-03
Skala (A3): 1:1 950 000

!

!

Karta
1230– Upplevda
kritiska
0
10 20
40 50
km
brister
på och längs vägarna
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
!

Hållplatser

!

Passager

!

Rasta och parkera

!

Vägvisning

!

Vägstandard och trafiksäkerhet

!

Övrigt

897

KIRUNA

!

! !

870

E45
395

E10

Utblickar - landskap

!

Gång och cykel

!
!

99

E45

E10

GÄLLIVARE

827

Passager

!

Rasta och parkera

!

Ren och Vilt på väg

394

E45

!

E10

!

Vägstandard och trafiksäkerhet

!
!
!
!

!
!
!

!
!

!

813

!

! !

!
!

!

Få intervjuade och förhållandevis få vägar finns i denna region vilket svaren avspeglar. Även här lyfts
!
E10 fram som en väg med många kritiska brister. Det är framför allt sträckan söderut mellan Kiruna
och
Gällivare som lyfts fram av de intervjuade, men vissa brister verkar även gälla sträckan mot norska gränsen
!
!
!
(t.ex. den omfattande tunga trafiken).
!

!

!

! !

!
Samma typ av kommentarer som i föregående regioner förs fram om
d.v.s. vägen
! E10 av de intervjuade,
!
upplevs som farlig, för smal och kurvig samt underdimensionerad
i förhållande
till
den
omfattande
tra!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
fiken som går där. Någon svarsperson lyfter fram
! att detta till och med får en isolerande effekt på Kiruna
!
!
!
!
eftersom folk försöker undvika att färdas på vägen.
!

Ett par intervjupersoner menar dock att den allra mest!kritiska vägen att åtgärda i Kirunaområdet är väg
870 till Nikkaluokta. Den anses vara katastrofal genom att den är i mycket dåligt skick, smal och gropig.
Allra sämst verkar den vara vid broarna i Nikkaluokta. En av intervjupersonerna beskrev situationen som
att naturen håller på att äta upp väg 870.
En annan fjällväg med brister som lyfts fram är väg 827 in mot Stora Sjöfallet där vissa sträckor sägs vara
i dåligt skick samt ha dåligt underhåll.
!

Slutligen påpekas att den korta väg 999 från E10 upp till Björklidens anläggningar har mycket dåligt
vinterunderhåll. Ofta är det svårt att komma upp för backen eftersom den plogas och sandas för sällan.
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5.5 Övriga brister längs vägarna.
Övriga brister längs vägarna i området handlar mycket om förbättrade rastplatser, parkeringar och underhåll av dessa, inte minst längs E10 mellan Kiruna och norska gränsen.
•

Längs både E10 mot norska gränsen och längs E45 finns många naturrastplatser. Dessa behöver
märkas upp och få underhåll såsom sophantering och snöröjning. Finns egentligen inget behov av helt
nya rastplatser på dessa vägar om man uppgraderar naturrastplatserna menar en svarsperson.

•

Dessutom saknas ordnade uppställningsplatser för husbilar som i dagsläget ställer sig där de kan, bl.a.
på parkeringsfickor längs E10, vilket skapar både problem med säkerhet och nedskräpning.

•

På E10 i höjd med Låktatjåkkå station behövs dock en separat bra och stor parkering eftersom platsen
utgör en betydande startpunkt för fjällturer. Nu står bilar och trängs på båda sidor om E10 och utgör
ett betydande säkerhets- och trängselproblem.

•

Stort behov av en bra parkering finns också vid ”kurvan” på E10 mellan Abisko och Björkliden där det
bedrivs mycket isklättring vintertid.

•

Vändplanen i slutet av väg 870 i Nikkaluokta är för liten för bussar. Det saknas också en stor och bra
parkering i byn för besökande bussar och bilar. Dessutom saknas toaletter och sophantering för att ta
hand om alla sopor som skarorna av besökare genererar.

Andra brister som lyftas fram i intervjuerna är att skyltningen behöver bli bättre längs vägarna, även skyltning på andra språk behövs. En specifik plats som omnämns är E10 vid Stenbron utanför Gällivare där den
otydliga skyltningen mot Gällivare gör att många besökare åker förbi.
Avslutningsvis påpekar en av de intervjuade att info-systemet för när E10 stängs p.g.a. snö eller dåligt
väder behöver bli betydligt bättre.

5.6 Säkerhet vid väg för turistrelaterade aktiviteter.
De brister som lyfts fram i de Norra Fjällkommunerna när det gäller turisters aktiviteter vid vägar handlar
framför allt om säkra passager för skoter och hundspann, samt för gående och cyklande.
•

Det finns ett stort behov av säkra passager över vägar i området för skoter och hundspann. Angelägna
exempel på detta är över E10 vid Attajärvi samt vid skoterleden över väg 878 till Kiruna flygplats där
bristerna och behoven är så stora att en planskild lösning efterfrågas.

•

Separering av väg- respektive gång- och cykeltrafikanter existerar egentligen inte i området enligt de
intervjuade vilket utgör en stor brist. Abisko lyftas fram som en plats med stora sådana säkerhetsproblem längs E10. Många asiatiska besökare går ner i kolmörkret på E10 för att se norrsken över Torne
träsk och det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka sker menar en intervjuperson. En separat
gång- och cykelbana utan bländande belysning förs fram som en del i lösningen på problemen där.
Även säkra passager behövs.

•

Ett annat säkerhetsproblem som lyfts fram är att en del transportörer som kör turister i Kirunaområdet sägs sakna erforderliga tillstånd och licenser.

5.7 Besöksnäringens behov av kollektivtrafik.
Det största behovet i de Norra Fjällkommunerna handlar i likhet med de föregående regionerna om
utvecklade transporter till och från flygplatserna.
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•

I detta sammanhang lyfts särskilt behovet av förbättrade kollektiva transporter mellan Kiruna flygplats
och Abisko (E10) samt mellan flygplatsen och Ice Hotel i Jukkasjärvi (väg 878 – E10 – väg 875).

•

I Gällivare efterfrågas inte bara bättre kollektivtransporter mellan tätorten och Gällivare flygplats, utan
även bra kollektivtransporter till och från flygplatserna i Kiruna och Luleå. (Flygplatsen i Gällivare har
ett begränsat antal ankomster och avgångar.)

•

Dessutom har man stort lokalt behov i Gällivare av förbättrade kollektivtransporter mellan tätorten
och Dundrets skidanläggning.

•

Busslinjen till Nikkaluokta längs väg 870 bör utökas med fler avgångar, inte minst sommartid. En
intervjuad påpekar att den behöver anpassas till ankomster och avgångarna på Kiruna flygplats. Idag
är den sannolikt bara koordinerad med tågens ankomster och avgångar (flygresenärerna anländer till
Nikkaluokta med hyrbil eller taxi).

Generellt framgår det i intervjuerna även i denna region att det är viktigt att anpassa kollektivtransporter till turisters och besöksnäringens behov, inte minst genom att anpassa tidtabeller till ankomster och
avgångar. Vidare påpekas att transporter även måste fungera på helger samt att en betydligt bättre framförhållning behövs vid lansering av nya tidtabeller, eftersom utländska resenärer och utländska researrangörer bokar tidigt.

5.8 Summering Norra Fjällkommunernas intervjuresultat.
•

Under vintern dominerar flyg till regionen stort. Egen bil utgör dock inte ett lika dominerande färdsätt sommartid som i de föregående regionerna. Istället verkar något fler besökare ankomma med flyg
respektive tåg under sommaren jämfört med i Luleå- och Tornedalsområdet.

•

Kiruna flygplats är den största ankomstpunkten för inflygande besökare till regionen. Gällivare verkar
vara klart mindre. Besökare använder även i någon utsträckning Narvik och Tromsö flygplatser i
Norge.

•

Det finns inte lika många vägar i denna region och trafiken verkar bli lite mer koncentrerad till de
största vägarna och till några större besöksmål, samt under vårvinter och sommar även till vägarna
västerut in i fjällvärlden. E10 har enligt de intervjuade överlägset mest turisttrafik, vilket inte är särskilt
förvånande då det är en av två huvudleder i regionen och används både till starka besöksmål i fjällvärlden samt som delsträcka till Jukkasjärvi och Ice Hotel (tillsammans med väg 875). E10 utgör dessutom
den mest betydande förbindelsen till Norge. Tvåa på listan är E45, som även matar trafik till E10 från
både söder och norr. Väg 870 till Nikkaluokta och Kirunafjällen samt väg 827 in mot Stora Sjöfallet
från Gällivareområdet lyfts också fram som vägar med mycket turisttrafik, då framför allt under sommar och vårvinter.

•

De vägar som turistföretagen använder mest överensstämmer med de som har största flödena av individuell turisttrafik. Området har som sagt större koncentration till ett färre antal vägar.

•

De största ökningarna av turisttrafiken upplever de intervjuade har skett på de vägar där de också upplever att allra mest turisttrafik går, d.v.s. E10, E45 samt väg 870 till Nikkaluokta. När det gäller framtida
förväntningar på störst ökningar pekas samma vägar ut igen med tillägget väg 827 mot Stora Sjöfallet
medan E45 faller bort.

•

När det gäller fina stråk att färdas utmed handlar det i Norra Fjällkommunerna i stor utsträckning om
vägar med vackra fjällvyer. E10 mellan Kiruna och Riksgränsen, i synnerhet sträckan från östra delen
av Torne Träsk (som även adderar vattenvyer) och västerut, anser flest intervjuade vara en särskilt fin
sträcka. Därefter följer väg 870 mot Nikkaluokta samt väg 827 in mot Stora Sjöfallet.
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•

Flest kommentarer om kritiska brister får E10, i synnerhet sträckan söderut mellan Kiruna och Gällivare. Samma orsaker som i föregående regioner lyfts fram av de intervjuade: E10 är underdimensionerad i förhållande till trafiken (även mycket tung trafik), smal, kurvig och farlig.

•

Väg 870 är i akut behov av åtgärder för Kirunaområdets turism. Den sägs vara katastrofalt dålig och
på väg att ”ätas upp av naturen”. Därefter har även väg 827 i Gällivare kommun stora behov av förbättringar och underhåll. Dessutom lyfts den korta väg 999 i Björkliden fram för sitt eftersatta och dåliga
vinterunderhåll.

•

Övriga brister längs vägarna i området handlar mycket om förbättrade rastplatser (info, sophantering,
toaletter, snöröjning mm), behov av några strategiska parkeringar och underhåll av dessa, inte minst
längs E10 mellan Kiruna och norska gränsen. Även vid slutet av väg 870 i Nikkaluokta finns ett stort
behov av en ordentlig parkering med sophantering och toaletter för alla besökare som kommer dit.
Avsaknad av ordnade uppställningsplatser för husbilar pekas också ut som en stor brist vid rastplatser
och parkeringar.

•

Generellt sett menar de intervjuade också att skyltningen längs vägarna behöver bli bättre, inte minst
till olika besöksmål.

•

Avsaknad av säkra överfarter för skoter och hundspann pekas ut som en stor säkerhetsbrist inom Norra Fjällkommunerna, i likhet med övriga regioner där det också förekommer mer omfattande sådan
verksamhet. Ett par särskilt allvarliga platser pekas ut, dels vid E10 och dels vid väg 878 till Kiruna
flygplats.

•

Även stora säkerhetsbrister längs E10 för i första hand gående besökare i Abisko lyfts fram som ett
allvarligt problem som snarast behöver åtgärdas.

•

När det slutligen gäller behoven av kollektivtrafik för turister och besöksnäring överensstämmer
svaren i stor utsträckning med föregående regioners svar. Effektiva transporter mellan flygplatserna
och besöksmålen verkar vara den största bristen, d.v.s. någon form av flygtransfer som är anpassad till
ankomster och avgångar.

Avslutningsvis bör nämnas att färre svarspersoner fanns i denna region vilket är viktigt att vara medveten
om vid analys och tolkning av svar.
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6. Intervjuresultat – Södra fjällkommunerna
De Södra fjällkommunerna utgörs i denna studie av Jokkmokks och Arjeplogs kommuner, d.v.s. de två
södra fjällkommunerna i Norrbottens län. I likhet med Gällivare och Kiruna kommuner består de av
vidsträckta skogs- och fjällområden med många vattendrag och sjöar samt höga fjäll. Genom Arjeplogs
kommun går väg 95 vilken tillsammans med E10 längre norrut utgör de enda vägförbindelserna västerut
till Norge inom Swedish Lapland.
Vintertid omfattar besöksnäringen i de Södra Fjällkommunerna vinterupplevelser såsom snöskoter,
hundspann och kulturupplevelser (t.ex. Jokkmokks välkända marknad). Det bedrivs också ett omfattande
fritids- såväl som affärsresande i anslutning till den internationella biltestar-industrin med epicentrum i
Arjeplogs kommun. Sommartid dominerar olika typer av naturturism såsom fisketurism, fjällvandring,
camping samt olika kulturupplevelser.

6.1 Färdsätt till regionen och ankomstpunkter.
Besökare kommer under sommarhalvåret framför allt med egen bil till Södra fjällkommunerna. Inte
minst gäller detta svenskar och norrmän men även besökare från Tyskland och övriga kontinenten.
Turisttrafiken på vägarna är i likhet med övriga delregioner betydligt mer omfattande på sommarhalvåret
jämfört med vintern.
Vintertid ankommer få långväga gäster till regionen med bil, undantaget vissa av affärsresenärerna inom
biltestarindustrin som skall stanna flera månader. Den stora majoriteten av långväga besökare flyger dock
in till regionen, framför allt till Arvidsjaur med biltestarflygen eller till Luleå flygplats. Därifrån fortsätter
de med hyrbil eller av turistföretagen arrangerad transfer. I mindre utsträckning används också flygplatserna i Skellefteå, Gällivare samt Bodö i Norge. Regionala besökare vintertid använder emellertid egen bil. Ett
typiskt tillfälle under vintern med mycket individuell turisttrafik är under Jokkmokks marknad.
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Relativt få anländer med tåg och då handlar det framför allt om ankomster till stationerna i Murjek och
Gällivare. Få besökare fortsätter från flygplatser och tågstationer med traditionella busslinjer. Ett par
intervjuade beskriver de traditionella busslinjerna som alldeles för dåliga, krångliga samt att det krävs för
många byten för att komma fram till sin slutdestination. Sommartid anländer och passerar däremot många
utländska bussgruppresor regionen i egna chartrade bussar.
•

Stor andel av besökarna anländer i egen bil eller husbil under sommaren, inte minst från Sverige och
Norge men även från andra länder.

•

Vid sidan av regionala bilburna besökare vid specifika tillfällen under vintern och vårvintern flyger en
stor del av besökarna in till Luleå eller Arvidsjaur (framför allt med utländska biltestarflyg i det senare
fallet) och fortsätter med hyrbil eller arrangerad transfer.

•

Betydligt färre verkar nyttja tåg och traditionella busslinjer för att ta sig till destinationer inom de
Södra Fjällkommunerna.

6.2 Turisttrafiken på vägarna.
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I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas svar på frågorna tre till sju i frågeunderlaget. Där ingår
vilka vägar som har mest turisttrafik där turister själva kör bil av något slag (eller använder kollektivtrafik),
samt vilka vägar därutöver som turistföretagen själva använder mest, och eventuella säsongsvariationer
i turisttrafiken. Avsnittet inkluderas också var svarspersonerna sett största ökningarna av turisttrafik på
vägarna samt ser förväntningar på störst framtida ökningar.
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6.2.1 Viktiga vägar för individuell turisttrafik.

E45

Karta 13 åskådliggör de vägar som Södra Fjällkommunernas intervjupersoner lyfter fram som de med allra
störst volym bilburen turisttrafik.

Karta 13 – Viktiga vägar
för individuell turisttrafik
Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
nyans desto fler svarande.
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Precis som i föregående regioner är det betydligt mer turisttrafik på vägarna under sommaren jämfört med
vintern i Södra fjällkommunerna. Det finns dock några tillfällen då turisttrafiken ökar under vinterhalvåret, dels i samband med Jokkmokks marknad i början av februari samt vid helger under vårvintern då
många regionalt boende drar till fjälls för bl.a. skoteråkning.
Den väg som allra flest turister verkar använda är E45, både för att nå slutdestinationer i inlandet eller
vid färd genom regionen. Näst efter denna på listan ovan följer väg 97 mellan Luleå (Luleå flygplats) och
Jokkmokk.
Efter dessa kommer två fjällvägar som de intervjuade lyfter fram som vägar med mycket turisttrafik. Väg
95 genom Arjeplogsfjällen och över till Norge samt väg 805 från Jokkmokk och in till Kvikkjokk. Även väg
827 in mot Stora Sjöfallet, som ligger inom Norra fjällkommunerna, lyfts fram här av de intervjuade.
Väg 609 mellan Arjeplog och Slagnäs (E45) framhålls också som en väg med mycket turisttrafik. Den utgör
den naturliga södra anslutningen till Arjeplog och väg 95.
Väg 810 till Murjeks tågstation nämns också i sammanhanget som en väg med mycket turisttrafik. Detsamma gäller väg 625 in till Laisdalen och dess fjällvärld.
Ett antal ytterligare vägar lyfts fram av enstaka intervjupersoner såsom väg 626 längs delar av Laisälven,
väg 747 från Jokkmokk in mot Karats, väg 740 från Vuollerim, väg 94 från Luleå mot Arvidsjaur (och
Arjeplog), väg 629 längs delar av Piteälven och ned mot Arjeplog, E10 samt E4 och väg 374 längs längre
nedströms sträckor av Piteälven.
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6.2.2 Viktiga vägar för turistföretag.

E10
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Generellt sett används ungefär samma vägar av turistföretagen som turisterna själva men fördelningen ser
något annorlunda ut. Trafiken blir något mer lokal och vissa tillfartsvägar som används mer av turisterna E45
hamnar här lite längre ner på listan, se karta 14.

Karta 14 – Viktiga vägar
för turistföretag
Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
nyans desto fler svarande.
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•

Att E45 hamnar högst även här känns naturligt då det för många företag är en väg man delvis måste
använda för att hämta/lämna gäster på flygplatser (och tågstationer).

•

I likhet med Norra fjällkommunerna hamnar även här flera fjällvägar eller fjällnära vägar högt på
listan över vägar som de intervjuade företagen använder mest. Sådana vägar inkluderar väg 805 in mot
Kvikkjokk, väg 827 in mot Stora Sjöfallet och Ritsem, väg 747 in mot Karats från Jokkmokk, väg 629
längs högre liggande sträckor av Piteälven norr om Arjeplog samt väg 95, inte minst sträckan Arjeplog
– norska gränsen.

•

Väg 609 mellan Arjeplog och Slagnäs (samt E45 söderut) används frekvent av företag i Arjeplogsområdet.

•

Även andra mindre vägar kvalar in på listan såsom väg 625 in till Laisdalen och Adolfström, väg 630
norrut från Arjeplog mot Örnvik vid den stora sjön Tjeggelvas.

•

Företagens behov av att bl.a. transportera gäster till och från i första hand flygplatser (men även tågstationer) syns också i listan där vi hittar väg 97, väg 810, väg 94, E10 samt E4.

6.2.3 Vägar som är betydelsefulla för besöksnäringens fortsatta utveckling.
Få intervjupersoner gav specifika svar på vilka vägar turisttrafiken ökat mest på. De flesta påpekar istället
att turisttrafiken ökat generellt på vägarna.
De vägar som ändå nämns specifikt av enstaka intervjupersoner är väg 95, väg 805 samt 827, d.v.s. tre
vägar som går in i fjällvärlden varav en utgör den stora anslutningen till Norge. Fjällvärlden och aktiviteter
i denna utgör sannolikt en stor reseanledning för en stor andel av besökarna.
Det var inte heller många som specificerade svaren om var de förväntar sig störst framtida ökningar. De
flesta bekräftar att de förväntar sig att turisttrafiken generellt skall fortsätta öka framöver på vägarna.
Förutom väg 95, 805 samt 827 lyfts även
E45 och väg 97 fram som vägar där störst
framtida ökningar förväntas. Eftersom få
personer specificerat vägar i sina svar är
nog svaren som bekräftar allmänna historiska samt förväntade framtida ökningar de som går att generalisera.

6.3 Finaste stråken enligt
turismföretagen.

805

När det gällde val av de finaste upplevelsevägarna och stråken hade intervjupersonerna i likhet med tidigare regioner
lättare att svara, se karta 15.
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Karta 15 – Finaste stråken
enligt turismföretagen
Vägarnas färger på kartan indikerar hur
många svarande som utpekat respektive väg,
ju mörkare nyans desto fler svarande.
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De svarande i de Södra fjällkommunerna ger liknande svar som de Norra Fjällkommunerna. Högst på
listan ovan hittar vi vägar med vackra vyer över fjäll och vatten. Väg 95 upp mot norska gränsen anses
allmänt som en mycket fin sådan sträcka. Detsamma gäller väg 805 in mot Kvikkjokk samt väg 827 in mot
Stora Sjöfallet. Dessutom listar de svarande vägar in till och i Laisdalen (väg 625 och 626) samt väg 630
upp till Örnvik och sjön Tjeggelvas som några av de finaste stråken att färdas efter. Den i dagsläget lokala
vägen upp till toppen på Galtispuoda i Arjeplog nomineras också för utsikten och att den går genom ett
naturreservat.
!

!

6.4 Upplevda kritiska brister på och längs vägarna.
I karta
16 visas de vägar av betydelse för besöksnäringen som intervjupersonerna i Södra FjällkommunerBESÖKSNÄRINGENS
na angett som de vägar som har mest kritiska brister när det gäller vägstandard och underhåll.
UPPLEVDA BRISTER
! !
!
Från intervjuundersökningen i
Swedish Lapland år 2018
Datum: 2019-07-03
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En intressant observation i svaren är att inga vägar under Trafikverkets ansvar i Arjeplogs kommun
!
specificeras ha kritiska brister av de intervjuade. !I Jokkmokks kommun ser det dock ut som i föregående
regioner där ett antal kritiskt dåliga vägar lyfts fram av de intervjuade. !
Flera pekar på att väg 805 från Jokkmokk in till Kvikkjokk bitvis är riktigt dålig, där den första sträckan in
till Randijaur är i störst behov av åtgärder.
Väg 827 in till Stora Sjöfallet är bitvis också riktigt dålig enligt de intervjuade, vilket stämmer överens med
kommentarerna i Norra fjällkommunerna där denna väg är belägen. Dessutom nämner flera intervjuade
att den lokala sträckan i förlängningen av väg 827 upp till Ritsem är katastrofalt dålig, men viktig för turis!
ter och besöksnäring. I svaren föreslås därför att denna sträcka bör läggas under Trafikverkets ansvar för
att försöka råda bot på problemen.
E10 som i likhet med 827 ligger inom de Norra Fjällkommunerna omnämns av en svarsperson som använder delar av den mellan ff.a. Kiruna och Gällivare för transfer av gäster och varor. Kommentarerna liknar
föregående regioners, d.v.s. att E10 är farlig och besvärlig eftersom den har alldeles för dålig kapacitet för
den trafikvolym som går där, samt att bristerna behöver åtgärdas omgående.
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Väg 747 in från Jokkmokk mot Karats är också en väg som sägs vara bitvis dålig. Detsamma gäller väg 740
från Vuollerim mot Kåbdalis längs E45.
De enda brister som lyfts fram inom Arjeplogs kommun gäller ett par lokala vägar som är i väldigt dåligt
skick men av stor vikt för besöksnäringen och turismen i området. Dels handlar det om lokalvägen som
går från väg 630 in till Riebnesluspen och dels handlar det om lokalvägen som går upp till utsiktsplatsen på
toppen av Galtispuoda, strax norr om Arjeplogs tätort. Båda dessa vägar behöver åtgärder och underhåll så
att besökare och turistföretag kan köra på dem utan risk.
Det finns på samma sätt en lokal väg som går från väg 805 norrut förbi Tjaktajaur, vilken används frekvent
av besökare som skall in och vandra i Sarek. Från denna väg går i sin tur även en bit av den gamla Kvikkjokkvägen in till ett naturreservat. För besöksnäringens skull menar en intervjuad att båda dessa behöver
rustas och underhållas.

6.5 Övriga brister längs vägarna.
Övriga brister längs vägarna i Södra Fjällkommunerna handlar i första hand om för få och för dåliga rastplatser längs vägarna.
•

I allmänhet behövs fler och bättre rastplatser längs vägarna med sophantering, toaletter och uppställningsplatser för husbilar.

•

Ovanstående gäller inte minst väg 95 upp mot norska gränsen där bilar och husbilar parkeras hur som
helst längs vägen med mycket nedskräpning som följd.

•

Några viktiga existerande rastplatser som måste förbättras på ovanstående sätt är rastplatserna vid polcirkeln på väg 95 samt på väg 97. Polcirkelns rastplats på E45 fungerar sommartid när cafét är öppet
men behöver få fungerande sophantering och toaletter även vintertid.

•

Även på väg 805 behövs en större rastplats med service mellan Jokkmokk och Kvikkjokk. Dessutom är
parkeringen vid Kebnats på väg 827 alldeles för liten. Där behövs också en separat parkering nere vid
sjön för yrkesfolk.

Övriga brister som framkommer är behov av gallring vid vattennära vägar, t ex väg 625 i Laisdalen. Någon
intervjuad påpekar att ”Vilstugan” längs väg 95 nära norska gränsen håller på att förfalla (ägare är fastighetsverket). Vidare lyfts återigen problemet med skrotbilar fram som lämnas längs vägarna och en intervjuperson föreslår en ny amnesti för skrotning av bilar. En annan intervjuad belyser även att den kraftigt
reglerade sjön Saddvajaure längs med väg 95 har en förfulande inverkan på landskapet och färden då den
ofta är tom på vatten. En intervjuad påpekar att vägskyltningen i området brister, bl.a. när det gäller samiska ortsnamn, odlingsgränsen samt polcirkeln. Avslutningsvis efterlyser en intervjuperson en utbyggnad av
laddställen för elbilar samt tankställen för förnyelsebara bränslen längs väg 95.

6.6 Säkerhet vid väg för turistrelaterade aktiviteter.
När det gäller turistaktiviteter vid väg i de Södra Fjällkommunerna lyfter de intervjuade framför allt fram
brister relaterade till osäkra skoter- och hundspannspassager samt avlastningsplatser för skotrar.
Det saknas ordnade avlastningsplatser för skoterturister längs väg 95 i Arjeplogs kommun. I synnerhet
är behovet stort där väg 95 går i fjällmiljö närmare norska gränsen. Idag uppstår kaotiska situationer på
många platser under skotersäsongen.
•

Det saknas i regel säkra passager för skoter och hundspann i regionen. Väg 95 mellan Jäckvik och
norska gränsen pekas ut som särskilt problematisk p.g.a. den omfattande skotertrafiken. En intervjuad
föreslår framtagande av en läns-standard för säkra skoter- och hundspannsöverfarter. Skoter måste
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komma upp och stå i väghöjd och hundspann behöver dessutom mer röjd sikt åt sidorna eftersom
föraren står långt bak. Det behövs också anpassad vägplogning vid de stora trafikerade skoter- och
hundspannslederna.
•

Slutet av väg 630 i Örnvik är en kombinerad väg och parkering som blandar bilar, människor och helikopterflyg. Denna plats måste bli säkrare.

•

Det är många viltolyckor i Arjeplogsområdet under vinterhalvåret, främst på väg 95 samt väg 609.
Sannolikt beror detta på den stora mängden utländska testförare som är ovana med renar längs vägarna menar en intervjuad och efterlyser insatser för att få ned antalet viltolyckor.

•

Slutligen efterfrågas en gång- och cykelväg ut till Skabrams semesterby längs väg 747 från Jokkmokk.
Idag är säkerheten för gående och cyklande turister låg där.

6.7 Besöksnäringens behov av kollektivtrafik.
Det största behoven i de Södra Fjällkommunerna handlar om en mix av utvecklad flygtransfer mellan
flygplatser och besöksmål i regionen och utvecklade och synkade traditionella busslinjer.
•

Kollektivtrafiken behöver utvecklas och integreras med besöksnäringsbehoven. Kollektivtrafiken
upplevs som närmast obefintlig idag. Störst prioritet för besöksnäringen har utvecklad transfer till flyg
och tåg. Detta gäller inte minst från Luleå flygplats längs väg 97 upp till Jokkmokk, från Arvidsjaurs
flygplats samt från tågstationerna i Jörn och Murjek. I dagsläget finns en flygtaxilösning mellan
Luleå och Jokkmokk men den är bara anpassad för lokalboendes jobbresor och inte till inkommande
besökare.

•

Det finns ett stort behov av att få igång busslinjen igen mellan Skellefteå och Bodö längs väg 95. Busslinjen måste även få angöra både Skellefteå och Bodö flygplatser.

•

Under sommaren finns behov av synkad och daglig busstrafik mellan inlandsbanans station i Slagnäs
och/eller Arvidsjaur och upp till Arjeplog.

•

Vidare efterfrågas en fungerande knutpunkt för busslinjerna vid vägskäl Ritsem på E45 för att byta
till bussen som går upp till Stora Sjöfallet längs väg 827. Behövs anpassade tidtabeller och helgtrafik!
Detsamma gäller busslinjen längs väg 805 till Kvikkjokk. Den fungerar sommartid men behöver
utökas och anpassas vintertid.

•

Flygtransfer och busslinjer måste bli lättbokade även från utlandet. Besöksnäringen behöver få
information om nya tidtabeller långt i förväg (behövs åtminstone ett års framförhållning).

6.8 Summering Södra Fjällkommunernas intervjuresultat.
•

Sommartid ankommer de allra flesta besökare till de Södra Fjällkommunerna med egen bil eller husbil. Betydligt färre sägs ankomma med tåg eller flyg sommartid. Vintertid ankommer däremot i likhet
med föregående regioner den stora majoriteten av långväga besökare med flyg. Regionala besökare
från inte minst kustområdena använder dock egen bil även vintertid. Denna typ av regionalt resande,
inte minst för skoterkörning och vistelser i fritidshus, verkar vara mer omfattande hit än till de Norra
Fjällkommunerna.

•

De två största ankomstpunkterna för de som flyger är Arvidsjaurs flygplats och Luleå flygplats. Arvidsjaur utgör en stor ankomstpunkt tack vare de s.k. biltestarflygen under vinterhalvåret. Även Skellefteå
flygplats samt Bodö flygplats i Norge används av besökare, fast i mindre omfattning.
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•

När det gäller vägtrafiken menar de intervjuade att allra mest turisttrafik går på E45. Vägen utgör i
inlandet den stora anslutningen till området både norr- och söderifrån. Dessutom utgör den ofta en
delsträcka vid färd mellan kust- och fjällområdena. Därefter går mest turisttrafik på dels de stora vägarna mellan kust- och fjällområdena, i synnerhet väg 95 och väg 97, och dels på de mindre vägarna in
i fjällen såsom väg 805 (kvikkjokk), väg 827 (Stora Sjöfallet) samt väg 625 (övre Laisdalen). Även väg
609 mellan Arjeplog och Slagnäs (och E45 söderut) lyfts fram som en av vägarna med mest turisttrafik.

•

Turistföretagens trafik går i stor utsträckning på samma vägar som den individuella turisttrafiken.
Möjligen används vägarna in mot fjällvärlden (805, 827, 747, 625, 629 m.fl.) lite mer av företagen. Flera
intervjuade företag har anläggningar eller aktiviteter där.

•

Få intervjupersoner specificerade vägar där turisttrafiken ökat mest och var den förväntas öka mest
framöver. De flesta hänvisade till att den ökat generellt på vägarna och förväntas fortsätta öka framöver. De få som dock gav mer specifika svar lyfter fram störst historiska ökningar på vägarna in i
fjällvärlden (väg 95, väg 805 samt väg 827) och att dessa tillsammans med E45 och väg 97 förväntas
öka mest framöver.

•

De finaste stråken att färdas efter finns i vacker fjällmiljö enligt de intervjuade. De vägar som lyfts
fram som finaste stråken är väg 95, i synnerhet från Jäckvik och upp till norska gränsen, väg 805 in till
Kvikkjokk samt väg 827 in till Stora Sjöfallet. Även väg 630 in till övre Pite älvdal och området vid sjön
Tjeggelvas samt vägarna 625 och 626 längs Laisdalen lyfts fram.

•

Det kanske mer intressanta resultatet i intervjuerna är att vägarna som förvaltas av Trafikverket i
Arjeplogs kommun inte anses ha några kritiska brister alls. Att Arjeplogs kommun sticker ut på detta
positiva sätt inom Swedish Lapland kan möjligen vara en sidoeffekt av den omfattande biltestarindustrin i området. Kanske har dessa satsningar påverkat berörda parter att hålla vägarna i bättre skick
där. Dock finns ett par lokala vägar i Arjeplogs kommun som är av stor vikt för besöksnäringen men
tyvärr i mycket dåligt skick (Galtispuoda och Riebnesluspen).

•

Utanför Arjeplogs kommun lyfts dock flera kritiskt dåliga vägar fram av de intervjuade. Första sträckan av väg 805 in till Randijaur, väg 747 söder därom in mot Karats samt väg 827 in mot Stora Sjöfallet
är i dåligt skick enligt de intervjuade. I likhet med de Norra Fjällkommunerna lyfts även lokalvägen i
förlängningen av 827 in till Ritsem fram som katastrofal, och som en väg som behöver åtgärdas och
underhållas med tanke på hur viktig den är för besöksnäringen i det området.

•

Övriga brister längs vägarna handlar framför allt om fler och förbättrade rastplatser med bra information, sophantering, toaletter och uppställningsplatser för husbilar. I synnerhet väg 95 upp mot norska
gränsen sägs vara i stort behov av detta då bilar och husbilar nu parkerar hur som helst utmed vägen
med säkerhetsrisker och nedskräpning som följd. Rastplatserna vid Polcirkeln längs med väg 95 och
väg 97 sägs också vara i stort behov av uppgraderingar, men även rastplatsen vid E45 behöver förbättringar vintertid.

•

Vid sidan av bristerna på bra rastplatser nämns även här problemen med skrotbilar som lämnas längs
vägarna, byggnaden ”Vilstugan” som förfaller längs väg 95 nära norska gränsen samt behoven av gallring och slyröjning längs vattennära vägar.

•

Det saknas även i denna region säkra passager för skoter och hundspann. Detta är inte minst påtagligt
längs väg 95 mellan Jäckvik och norska gränsen där det också finns ett stort behov av avlastningsplatser för skoter. Slutet på väg 630 vid Örnvik är en idag en kombinerad parkering, avlastningsplats och
helikopterlandningsplats med stora säkerhetsbrister för de besökare som rör sig där. PÅ väg 95 och 609
behövs vidare insatser för att få ned antalet viltolyckor vintertid med framför allt renar.

•

När det gäller kollektivtrafik handlar de största behoven i de Södra Fjällkommunerna om en mix av utvecklad flygtransfer mellan flygplatser och besöksmål i regionen samt utvecklade och synkade traditionella busslinjer. Inte minst i det senare fallet anses det särskilt viktigt att få igång busstrafik igen längs
väg 95 mellan Skellefteå och Bodö i Norge (och att denna även skall angöra flygplatserna).
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7. Intervjuresultat – Södra Swedish Lapland
Subregionen Södra Swedish Lapland utgörs i denna studie av Arvidsjaur, Skellefteå och Sorsele kommuner, där de två senare ligger i Västerbottens Län och Arvidsjaur i Norrbottens län. I denna region återfinns
såväl kustlandskap som djupa skogar i inlandet och högfjäll i västra delarna av Sorsele kommun. Denna
subregion är dock inte geografiskt lika homogen som de övriga eftersom Arvidsjaur och Sorsele kommuner knappt gränsar mot varandra.
Det turistiska utbudet påminner om övriga delar av Swedish Lapland och handlar mycket om natur- och
kulturupplevelser sommar såväl som vinter.

7.1 Färdsätt till regionen och ankomstpunkter.
Vintertid ankommer mer långväga besökare med flyg till främst Arvidsjaur, Luleå och Skellefteå flygplatser
och transporteras vidare med arrangerad transfer eller flygtaxi. En mindre del använder hyrbil vintertid.
Inte minst Arvidsjaurs flygplats har relativt stora volymer vintertid p.g.a. ”biltestarflygen” som går dit från
flera europeiska städer.
Det regionala weekendresandet med egen bil är annars omfattande vintertid, i likhet med motsvarande
regionala resande till de Södra Fjällkommunerna.
Sommartid ankommer den stora majoriteten av alla besökare, både från Sverige, Norge och från andra
länder med egen bil (och husbil). En mindre del flyger in på sommaren till främst Luleå, Skellefteå eller
Umeå för vidare transport med hyrbil eller ibland arrangerad transfer. Få flyger till Arvidsjaur under sommaren p.g.a. de begränsade flygförbindelserna dit under sommaren. Sommartid ankommer vissa också
med Inlandsbanan och fortsätter med buss till platser som Ammarnäs och Arjeplog. Tåg verkar generellt
utgöra en liten del av ankomsterna. En intervjuad menade att tåg är inget alternativ och att det inte finns
någon efterfrågan.
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•
•

Stor andel av besökarna ankommer i egen bil eller husbil under sommaren, både från Sverige och
Norge men även från andra länder.
Vid sidan av regionala bilburna besökare under vintern och vårvintern flyger en stor del av de mer
långväga besökarna in till Arvidsjaur, Luleå och Skellefteå, varefter de främst fortsätter med arrangerad transfer eller flygtaxi.

Få besökare sägs nyttja tåg och traditionella busslinjer för att ta sig till destinationer inom Södra Swedish
Lapland.

7.2 Turisttrafiken på vägarna.
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E10
I detta avsnitt sammanfattas intervjupersonernas svar på frågorna tre
till sju i frågeunderlaget. Där ingår
vilka vägar som har mest turisttrafik där turister själva kör bil av något slag (eller använder kollektivtrafik),
E45
samt vilka vägar därutöver som turistföretagen själva använder mest, och eventuella säsongsvariationer
i turisttrafiken. Avsnittet inkluderas också var svarspersonerna sett största ökningarna av turisttrafik på
vägarna samt ser förväntningar på störst framtida ökningar.
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7.2.1 Viktiga vägar för individuell turisttrafik.
Karta 17 åskådliggör de vägar som de intervjuade inom Södra Swedish Lapland lyfter fram som de med
allra störst volym bilburen turisttrafik.
I likhet med tidigare regioner är det betydligt mer turisttrafik på vägarna under sommaren jämfört med
vintern i Södra Swedish Lapland.
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±
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Väg 95 och E45 är de två vägarna som har allra mest turisttrafik. När det gäller väg 95 verkar sommartid
E10
sträckan mellan Arjeplog och norska gränsen ha allra stört volymer, inte minst genom alla norska besökare som kommer över till Sverige den vägen. Även trafiken från Skellefteå är omfattande. I likhet med
föregående region utgör E45 den viktigaste anslutningen i inlandet söder- och norrifrån. Dessutom utgör
den ofta en delsträcka vid transporter mellan kusten och fjällområdena samt delsträcka av transporter med
hyrbil från och till flygplatserna.
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Karta 17 – Viktiga vägar
för individuell turisttrafik
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Vägarnas färger på kartan indikerar hur många
svarande som utpekat respektive väg, ju mörkare
nyans desto fler svarande.
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Andra vägar mellan kuststäderna (samt dess flygplatser) och inlandet respektive fjällområdena har också
omfattande turisttrafik (sommartid samt regional weekendtrafik vintertid). Sådana vägar omfattar väg 94
mellan Luleå och Arvidsjaur, väg 373 från Piteå in mot Arvidsjaur och inlandet samt väg 370 som delsträcka mellan Skellefteåområdet och inlandet respektive fjällvärlden i t.ex. Sorsele kommun. Väg 363 som
går från Umeå längs med Vindelälven ända upp till Ammarnäs hamnar också högt på listan över mest
trafikerade vägar. Detsamma gäller E12 där sommartid även trafiken från Norge är omfattande.

±
³

Även lite mindre vägar finns med på listan över vägar med mest
turisttrafik. Exempel på sådana är vägarna ut till Bjuröklubb, d.v.s. väg 767, 765 och 764, ”genvägen” väg
987 mellan E12 och E45. Vintertid drar också Storklinten skidanläggning mycket regional helgtrafik, inte
minst på väg 902 och väg 515 fram till anläggningen.
E10

±
³

7.2.2 Viktiga vägar för turistföretag.
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Listan av vägar som turistföretag använder mest är omfattande, men de vägar de använder allra mest är
mer eller mindre samma vägar där mest individuell turisttrafik går, se karta 18.
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•

Både väg 95, E45 och väg 94 används även mest av turistföretagen men då framför allt för transfer av
gäster mellan flygplatserna och destinationerna. I likhet med övriga regioner riktar sig många turistföretag med paketerade vinterupplevelser mot utlandsmarknaderna. Dessa besökare flyger in och
transporteras till sina slutdestinationer med framför allt olika typer av arrangerad flygtransfer.

•

För övrigt finns många övriga vägar med på listan, vägar som ofta går till olika destinationer samt
enskilda turistanläggningar.

•

En intervjuad arrangerar dessutom rundresor till flera platser inom Swedish Lapland (och nordkalotten) varför vägar såsom E10, 392 och 99 i Tornedalen också kommit in på listan här.

•

Att inte fler nämner vägarna närmast flygplatserna är dock bara ett förbiseende av intervjupersonerna. De flesta arrangerar transfers till och från flygplatserna i Arvidsjaur, Luleå, Skellefteå och Umeå.
Då använder de också väg 364 och väg 774 fram till Skellefteå flygplats, väg 650 fram till Arvidsjaurs
flygplats, samt väg 616 samt 580 till Luleå flygplats.
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7.2.3 Vägar som är betydelsefulla för besöksnäringens fortsatta utveckling.
Intervjupersonerna uppger att det skett en generell ökning över tid. De intervjuade är överens om att
turisttrafiken ökat allra mest på E45. Även väg 95, E12 samt väg 1132 nämns i detta sammanhang vilket
delvis också beror på ökad bilburen turism från Norge under sommaren. Dessutom nämns specifikt vägarna ut till Bjuröklubb (767, 765, 764) samt väg 370 och 846 (Svansele Vildmarkscamp samt transfer till
Skellefteå flygplats) som vägar där störst ökning skett. Väg 364 utgör en del av sträckan från Skellefteå och
ut till Skellefteå flygplats. Den sista delen till flygplatsen på väg 774 förbisågs uppenbarligen av de intervjuade i likhet med under frågan om turistföretagens trafik.
De allra flesta svarande hänvisar till att de förväntar sig en generell ökning av turisttrafiken på vägarna.
Vid sidan av generella förväntningar på ökad turisttrafik angavs väg 95 och väg 363 som vägar där störst
ökningar förväntas. I fallet med väg 95 hänvisades till att den nya tunneln på norska sidan förväntas generera mer trafik på väg 95. När det gäller väg 363 förväntas trafiken fortsätta också p.g.a. de satsningar som
görs inom besöksnäringen på upplevelser längs vägen.

7.3 Finaste stråken enligt turismföretagen.
Svarspersonernas förslag på de finaste stråken att färdas efter innehåller både vägar inom Södra Swedish
Lapland såväl som vägar utanför och även längre från denna subregion, se karta 19. De flesta förslag
baseras på vägar i vacker fjällnatur, vattennära vägar (ofta i vackra älvdalar) samt vägar i varierad och
vacker lapplandsnatur.
Allra flest anger dock väg 95 upp mot norska gränsen samt hela väg 363 som de allra finaste stråken. När
det gäller väg 363 handlar det om hela vägens sträckning som går från kustlandskapen vid Umeå och följer
Vindelälvsdalen ända upp till högfjällen i nordväst runt Ammarnäs. Väg 609 mellan Arjeplog och Saxnäs
får också flera röster med hänvisning till de vackra och vattennära vyerna samt kulturupplevelserna längs
vägen.
Även vägar i de nordligaste delarna av Swedish Lapland nomineras såsom E10 mellan Kiruna och Riksgränsen, väg 827 in mot Stora Sjöfallet och väg 805 till Kvikkjokk. Detsamma gäller vägar in i fjällvärlden
söderut såsom väg 1067, 1077 och 1088 in mot Saxnäs och Klimpfjäll respektive Kittelfjäll.
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Karta 19 – Finaste stråken
enligt turismföretagen
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Av vägarna med kritiska brister får E45 och väg 363 flest negativa omdömen av de intervjuade i Södra
Swedish Lapland. När det gäller E45 handlar det bl.a. om en sträcka närmast söder om Sorsele som behöver rätas ut då den idag är väldigt kurvig och därför farlig. Det kombinerade vägskälet och korsningen
mellan E45, väg 363 samt en lokalgata i Sorsele är förvillande och farligt och behöver därför ersättas med
en rondell. Längre norrut är flera sträckor av E45 i dåligt skick, bl.a. söder om Gällivare (t.ex. i trakterna av
Tårrejaur) samt norrut från Svappavaara.
Väg 363 är i dåligt skick vissa sträckor, bl.a. mellan Sorsele och Grannäs (i riktning mot Ammarnäs) samt
vissa sträckor söderut mot Umeå, vilka inte specificeras närmare av de intervjuade.
Väg 774 in till Skellefteå flygplats lyfts fram som väldigt guppig och gropig, vilket sannolikt ger ett dåligt
intryck när besökare från andra platser tvingas inleda och avsluta sin färd på en sådan väg.
Senaste åren har turisttrafiken ut till Bjuröklubb ökat markant vilket gör bristerna på väg 764 angelägen
att åtgärda. En intervjuperson lyfter också fram att E4 mellan Skellefteå och Umeå är bedrövlig att köra
på eftersom den är underdimensionerad, går genom många byar, har massor av refuger samt för korta
omkörningssträckor.
Väg 902 och 515 mot Storklinta skidanläggning är också i dåligt skick samt behöver bättre sandning och
plogning vintertid, inte minst runt helger. Väg 645 från Arvidsjaur (väg 94) behöver också åtgärdas då den
är i mycket dåligt skick men också av stor vikt för besöksnäringen i området.
Slutligen lyfter företaget som arrangerar rundresor fram att E10 är i stora behov av åtgärder då den är gravt
underdimensionerad, kurvig och farlig, d.v.s. samma typ av åsikter många andra gett uttryck för då det
gäller E10. Allra sämst menar denne att sträckan Morjärv till Överkalix är. Samma intervjuperson lyfter
också fram att väg 392 norr om Ö Ansvar är riktigt dålig samt att väg 99 ovanför gruvan i Pajala är urusel.
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7.5 Övriga brister längs vägarna
Intervjupersonernas svar gällande övriga brister längs vägarna domineras av avsaknad av eller för dåliga
rastplatser samt bristfällig skyltning mot orter och besöksmål. De intervjuade menar att det saknas fungerande sophantering samt toaletter på de flesta existerande rastplatser i regionen. Flera specifika brister,
behov och förslag lyfts fram:
•

På väg 363 mellan Sorsele och Ammarnäs behövs en bra rastplats med service och underhåll. Förslagsvis kan parkeringen vid Jillesnåle utvecklas till en sådan rastplats. (I närheten av vägen finns Jillesnåle
kapell som både samer och andra bofasta började nyttja under 1700-talet. Det finns också stenålderslämningar i anslutning till platsen.)

•

Det behövs också en bra rastplats med toaletter, information och sophantering på väg 95 mellan
Arvidsjaur och Arjeplog.

•

Dessutom påpekar en intervjuad, i likhet med svaren i de Norra Fjällkommunerna, att E10 norr om
Kiruna behöver bra och ordnade rastplatser. Idag finns mest vanliga naturparkeringar och parkeringsfickor där besökare ställer sig hur som helst. Generellt behöver många rastplatser förbättras inom
Swedish Lapland samt att nya anläggs vid natursköna platser.

•

Eftersom det råder brist på rastplatser undrar en intervjuad varför flera rastplatser tagits bort längs väg
95 mellan Skellefteå och Arvidsjaur. En annan menar istället att kommunerna och Trafikverket behöver se över rastplatserna och ta bort olämpliga och utveckla andra. Ett sådant exempel är att slå ihop
två rastplatser till en vid Beukaforsen längs väg 363 (mellan Gargån och väg 370) samt utveckla denna
med toaletter, bra info och renhållning.

•

Det förekommer massor med oreglerad camping och uppställning av husbilar i inom Södra Swedish
Lapland. Ett typiskt sådant ställe är rastplatsen vid Byskeälven på väg 373.

•

När det gäller skyltning lyfter de intervjuade fram att det behövs tydligare skyltning från E45 i Slagnäs
mot väg 609 till Arjeplog. Detsamma gäller från E12 mot väg 1132 till Sorsele och vidare i inlandet
norrut. En annan intervjuad belyser den generellt dåliga skyltning mot besöksmål och rastplatser, som
t.ex. avsaknad av skyltning mot Kalvträsk från väg 364.

•

Det behövs vidare en ordnad allmän parkering i Ammarnäs och skyltning till denna från väg 363.
(Parkeringen vid Naturrum kan vara lämplig om den stärks upp.)

Avslutningsvis lyfter de intervjuade fram att det generellt behövs bättre gallring mot vattendrag och sjöar
längs många vägar och platser, samt lyfter fram problemen med skrotbilar som dumpas på parkeringsfickor längs vägarna. En intervjuad påpekar att det ser bedrövligt ut och måste åtgärdas. Ett av många exempel
är skrotbilen som stått längs väg 95 mitt emellan Arvidsjaur och Arjeplog sedan i maj 2018 (på vänster sida
under färd mot Arjeplog).

7.6 Säkerhet vid väg för turistrelaterade aktiviteter
När det gäller turistaktiviteter vid väg i Södra Swedish Lapland lyfter de intervjuade framför allt fram brister relaterade till osäkra skoter- och hundspannspassager, men även några brister relaterade till gående och
cyklande samt till busshållplatser. En intervjuperson menar att vi i Sverige bör lära av hur Finland prioriterar infrastruktur för att aktiviteterna som drar besökare dit skall vara säkra och fungera smidigt. Inte minst
omfattar det att anlägga viadukter och passager för skoter, hundspann, gående och cykel. Det behövs en
svensk utveckling på det området. Flera platser med säkerhetsbrister och behov preciseras av de intervjuade i Södra Swedish Lapland.
•

Det behövs varningsskyltar och röjning för fri sikt för säkrare skoter- och hundspannspassage vid
leden 300 m efter avtagsvägen upp mot Nalovardo på väg 363.
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•

Det behövs en säkrare skoterpassage över väg 363 vid Kraddsele, samt för passage över Vindelälven
(skotrarna kör på vägbron i biltrafikens körbanor idag).

•

Skoterpassagen över väg 363, nära macken i Ammarnäs, behöver få varningsskyltar.

•

Hundspannspassagerna på väg 363, dels alldeles söder om Norra Örnäs och dels ca 1 km från Sorsele,
behöver varningsskyltar och röjning för fri sikt.

•

Skoterpassagen över E45 mellan Akkavaare och Rönnberget behöver varningsskyltar.

•

Skoterpassagen över E45 alldeles väster om Arvidsjaur (vid virkesterminalen) behöver varningsskyltar.

•

Skoterpassagen över E45 norr om Auktsjaur behöver få varningsskyltar.

•

Den stora skoterpassagen vid infarten till Arvidsjaur söderifrån på väg 95 behöver varningsskyltar.

•

Detsamma gäller skoterpassagen längs väg 94 öster om Arvidsjaur, vid bäcken från sjön Renträsket.

•

När det gäller säkerhet för cykel och gående behövs en gång- och cykelväg längs väg 363 från Sorsele
till Nalovardo, samt säkra passager över vägen vid Laisälven samt vid Nalovardoavfarten.

•

Tre brister utanför denna subregion relaterade till busshållplatser och busslinjer lyfts också fram under
intervjuerna:

•

Det är stora problem vid Kebnats längs väg 827 p.g.a. en tillfällig och dåligt fungerande busshållplats.
Hållplatsens utformning gör att bussen helt spärrar av vägen för övrig trafik. Detta behöver lösas
skyndsamt. (Tidigare i denna rapport har andra intervjupersoner belyst behovet av en fungerande rastplats och parkering vid Kebnats.)

•

Längs E10 norr om Kiruna finns stort behov av säkrare busshållplatser, eller överhuvudtaget behov av
ordnade hållplatser istället för bara parkeringsfickor.

•

Busslinjen till och från Murjeks tågstation på väg 810 samt 97 (och de turistföretag vars gäster kommer in via tåg till Murjek) riskerar problem eftersom Trafikverket planerar stänga tågstationen under
sommarsäsongen 2019. En intervjuad menar att det borde gå att ordna en tillfällig perrong vid sidan
av bygget men att Trafikverket hittills vägrat detta.

Avslutningsvis belyser en intervjuad negativa effekter för turismen och besöksnäringen av att omfattande
vägarbeten förläggs till högsäsongen för turisttrafiken på vägarna (sommaren). Vid dessa vägarbeten läggs
dessutom mängder av sprängsten ut som orsakar massor av punkteringar för besökare.

7.7 Besöksnäringens behov av kollektivtrafik
Det största behoven i Södra Swedish Lapland handlar i likhet med Södra Fjällkommunerna om en mix
av utvecklad flygtransfer samt anpassade och synkade traditionella busslinjer. En intervjuad påtalar dock
att besökare framför allt kommer till regionen med egen bil (som också behövs för att förflytta sig mellan
olika upplevelser och besöksmål i regionen) och att få använder traditionella busslinjer. Detta begränsade
nyttjande stöds också av svaren i avsnitt 7.1.
•

Flera intervjuade påpekar som sagt vikten av utvecklade och fungerande flygtransferlösningar mellan
flygplatserna och besöksmålen i denna del av Swedish Lapland. För t.ex. övre Vindelälvsdalen och
Ammarnäs tycks fungerande flygtransferlösningar med fasta priser från Arvidsjaurs flygplats längs
med E45 och väg 363 vara allra viktigast. Idag finns en flygtaxilösning till Sorsele men vill man åka
vidare till Ammarnäs blir det orimligt dyrt.
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•

För att kunna öka användandet av traditionella busslinjer menar några intervjupersoner att dessa
behöver anpassas till besöksnäringens behov och tidtabeller synkas mellan busslinjer (och mellan
busslinjer och inlandsbanan) så att bytena blir smidiga. Biljetter behöver dessutom kunna bokas enkelt
och smidigt på nätet.

•

När det gäller specifika sådana behov påtalar några intervjuade vikten av att få en fungerande busslinje
hela vägen från Umeå och ända upp till Ammarnäs längs väg 363. En viktig del i detta är en anpassning av tidtabellen så att besökare kan åka från Sorsele och besöka Ammarnäs över dagen. I likhet
med de Södra Fjällkommunerna påpekar de intervjuade också att busstrafiken längs med väg 95 behöver få komma igång igen mellan Skellefteå och Bodö i Norge, samt även angöra orternas flygplatser.
Även Inlandsbussens trafik längs med E45 behöver säkras långsiktigt menar en intervjuad samt synkas
med busslinjerna till Skellefteå, Piteå och Luleå.

7.8 Summering Södra Fjällkommunernas intervjuresultat
•

En mycket stor del av besökarna under sommaren ankommer med egen bil (eller husbil). I likhet med
övriga regioner flyger också många besökare utifrån in till regionen vintertid, inte minst till Arvidsjaur, Luleå och Skellefteå. Inflygande besökare vintertid fortsätter oftast med arrangerad transfer eller
flygtaxi. En mindre del nyttjar hyrbil på vintern. Dock kör regionala weekendresenärer sin egen bil
vintertid och detta resande är omfattande. Relativt få besökare ankommer till regionen med tåg eller
nyttjar traditionella busslinjer.

•

Allra mest individuell turisttrafik går på väg 95, tätt följd av E45 och väg 94. Även väg 363 längs Vindelälven, väg 373 från Piteå samt väg 370 (delsträcka som används från Skellefteåområdet och upp mot
fjällvärlden) lyfts fram som vägar där mycket turisttrafik går.

•

Turistföretagens egen trafik går i stor utsträckning på samma vägar som den individuella turisttrafiken
ovan. Även här är väg 95 enligt de intervjuade allra mest använd, sannolikt för att den utgör delsträcka
för många företag vid transfer av gäster både till Luleå, Arvidsjaur och Skellefteå flygplatser. Detsamma
gäller E45. Väg 94 mellan Arvidsjaur och Luleå hamnar sannolikt också högt på listan för att Luleå flygplats är en så pass viktig ankomstpunkt för företagens gäster även i denna region. Därefter kan nämnas
vägar såsom 370, 373, 363, E12, 1132 samt 609. En relativt stor mängd vägar specificeras som frekvent
använda av de intervjuade i denna region, även flera mindre vägar till olika individuella besöksmål.

•

Färre personer kunde ge specifika svar gällande vilka vägar som haft störst ökning av turisttrafiken historiskt. Flera är dock överens om att E45 och väg 95 haft de största ökningarna. Alla intervjuade tror
också att turisttrafiken kommer fortsätta öka på vägarna generellt.

•

De två finaste stråken att färdas efter enligt de intervjuade i Södra Swedish Lapland är väg 95, framför
allt sträckan som går i fjällmiljö nordväst om Arjeplog upp mot norska gränsen, samt hela sträckan
av väg 363 från kust till fjäll längs med Vindelälven. Även delar av E45 samt väg 609 hamnar högt på
listan över finaste stråk och upplevelsevägar. Relativt många fina stråk lyfts fram av de intervjuade även
i andra delar av Swedish Lapland samt söder därom. I likhet med övriga regioner inkluderar de finaste
stråken framför allt vägar i fjällmiljö samt i vackra älvdalar.

•

De för regionen viktiga vägarna E45 samt 363 har flest kritiska brister i vägstandard och underhåll
enligt de intervjuade. Även dåliga sträckor av E45 längre norrut i Swedish Lapland specificeras av de
intervjuade. Väg 774 fram till Skellefteå flygplats lyfts också fram som en riktigt dålig sträcka och angelägen att åtgärda då den utgör en del av det första intryck gäster får av regionen.

•

I likhet med övriga regioner utgör avsaknad av eller för dåliga rastplatser de mest betydande övriga
bristerna längs vägarna i Södra Swedish Lapland. Vid sidan av detta nämns bristande skyltning till besöksmål och vägar, behov av gallring längs vattennära vägar samt problem med skrotbilar som lämnas
längs vägarna.
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•

När det gäller säkerhet vid väg för turistaktiviteter specificerar de intervjuade en relativt stor mängd
platser med osäkra passager över vägar för skoter- och hundspann. Även några platser med behov av
ökad säkerhet för gående och cyklande lyfts fram, samt några platser utanför regionen med säkerhetsbrister relaterade till busshållplatser (bl.a. längs med E10 ovanför Kiruna samt vid Kebnats på väg 827
in mot Stora Sjöfallet). Säkra passager för skoter och hundspann utgör dock den stora bristen i regionen.

•

Avslutningsvis liknar svaren angående brister och behov av kollektivtrafik de svar som gavs i Södra
Fjällkommunerna. Det finns stora behov av utvecklade flygtransferlösningar. Traditionella busslinjer
behöver bli anpassade till besöksnäringens behov samt få synkade tidtabeller och gå att boka lätt på
nätet om fler skall välja att använda dem. Fungerande och anpassade busslinjer längs väg 95
(Skellefteå–Bodö) samt längs väg 363 (Umeå–Ammarnäs) är prioriterade.
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Bilaga 1. Intervjuunderlag
1. Vilken typ av aktör representerar du?
- Boende och aktivitetsföretag
- Boendeföretag
- Aktivitetsföretag
- Turismutvecklare/turistbyrå/DMO
- DMC/researrangör
- Transportör
2. Hur reser era turister till området? Var ankommer man?
Försök ange skillnader/andelar/volymer mellan transportslag.
3. Vilka vägar använder turisterna mest i ert område när de transporterar sig?
(Inkludera både bil och buss. Samt genomresande! All turisttrafik.) Ange vägnummer och sträckor.
4. Använder aktivitetsföretagen, arrangörerna och boendeanläggningarna samma vägar när de transporterar sina gäster? (Dels till och från anläggningarna vid ankomst och avresa och dels till och från
aktiviteter.) Om skillnad vänligen ange specifika vägar, platser, anläggningar.
5. Finns skillnader i turisters och turistföretags väganvändning mellan sommar och vinter?
I så fall vilken/vilka?
6. Finns det någon väg/vägar/platser där turisttrafiken tydligt växt mer i ert område?
7. Förväntar ni er att turisttrafiken på vägarna kommer växa ytterligare de kommande åren?
Ange om möjligt specifika vägar/platser.
8. Var går upplevelsevägarna och de finaste stråken att åka efter?
9. Finns det specifika kritiska brister i a) vägstandard, eller b) annat (t ex fula/slitna miljöer i anslutning
till vägar), som påverkar attraktiviteten eller upplevelsen under färd på vägarna negativt? Var? Vad?
10. Finns kritiska behov/brister när det gäller säkra överfarter för t ex hundspann, skoter, gående eller
cyklande turister? I så fall var?
11. Baserat på nuläget och framtida förväntningar, vilka vägar har störst behov av en utvecklad kollektivtrafik för turister? Saknas det eller finns specifika behov/brister även när det gäller hållplatser, busstationer och resecentrum? Främsta intresset är de mest kritiska platserna och vad som är bristen?
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