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Samrådsredogörelse för Trafikstrategi Älvsbyn 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

Ett förslag till kommuntäckande trafikstrategi, daterat 2017-05-16, har upprättats av miljö- & 
byggkontoret, Älvsbyns kommun. Syftet med trafikstrategin är att identifiera de vägar, 
korsningar och flöden som skapar trafikproblem för att kunna skapa ett säkrare och mer 
hållbart resande i Älvsbyns kommun. Avsikten är att ge ökad säkerhet för de oskyddade 
trafikanterna samt att transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. 
Trafikstrategin har tagits fram parallellet med dokumentet Fördjupad översiktplan över 
Älvsbyns tätort. Hänsyn har därför tagits till planerad samhällsutveckling likväl som 
samhällsutvecklingen har tagit hänsyn till befintligt och förväntat trafikflöde. 
 

Hur samrådet har bedrivits 

Dokumentet Trafikstrategi Älvsbyn har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-12 – 

2017-09-12. Kungörelse om samråd infördes i lokaltidningen Älvsbybygdens annonsblad 

2017-06-14. Dokumentet har under samrådstiden varit tillgängligt på Älvsbyns kommun 

(kommunförvaltningen) samt på kommunens hemsida.  

INKOMNA SAMRÅDSYTTRANDEN 

Vissa samrådsyttranden har varit kombinerade yttranden över Fördjupad översiktsplan över 

Älvsbyns tätort och Trafikstrategi Älvsbyn. Dessa har delats upp och förts in i respektive 

samrådsrådsredogörelse. 

Följande synpunkter har inkommit under samrådstiden: 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande enligt följande (ur samrådsyttrandet har 

stycket om Fördjupad översiktplan över Älvsbyns tätort flyttats till samrådsredogörelse för 

detta dokument): 

Planförslaget 

Älvsbyns kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Älvsbyns centralort, samt 

en trafikstrategi för Älvsbyns kommun. Syftet med planen är att ge vägledning för samhällets 

utveckling samt för mark- och vattenanvändningen. 

Planförslaget med datering 2017-02-14, har tillsammans med en trafikstrategi, översänts till 

länsstyrelsen för samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Planen utgör fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2011. 
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Vid samråd om ett förslag till översiktsplan skall länsstyrelsen enligt 3 kap 10 § PBL särskilt ta tillvara 

och samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar avseende 

allmänna intressen enligt 2 kap PBL, verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) 

tillgodoses och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, samt att redovisning av områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge är förenligt med 7 kap.18e§ första stycket MB. Länsstyrelsen 

ska även verka för att markanvändningsfrågor som berör två eller flera kommunen samordnas på ett 

lämpligt sätt och verka för att en bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Trafikstrategi 

Trafikstrategin omfattar Älvsbyns tätort samt även en del byar i kommunen. Kommunens mål 

med trafikstrategin är att förbättra trafiksäkerheten samt att skapa bättre förutsättningar för 

hållbart resande för framförallt gång- och cykeltrafikanterna men även verka för att fler kan resa 

kollektivt. Ambitionen är att genom ökad tillgänglighet till målpunkter i tätorten få allmänheten 

att välja hållbara transporter oftare.  

Det är bra att trafikstrategin hanteras tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för 

Älvsbyns tätort. Trafikstrategin är att betrakta som ett viktigt planeringsunderlag för den 

fördjupade översiktsplanen och det behöver bättre framgå hur trafikstrategin har påverkat 

planförslaget.  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har utarbetat en åtgärdsplan för trafikstrategin. 

Länsstyrelsen är dock tveksam till lämpligheten att åtgärdsplanen antas som en del i 

översiktsplanen enligt PBL, eftersom alla avsteg från översiktsplanen måste motiveras. En del av 

åtgärderna i åtgärdsplanen kräver finansiering även av andra aktörer. 

Samråd 

Samråd har hållits med Vattenfall eldistribution AB, Svenska Kraftnät, Skogsstyrelsen, 

Energimyndigheten, Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges 

geotekniska institut, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, 

Lantmäteriet, Sametinget och Fortifikationsverket. Dessutom har synpunkter lämnats från 

Länsstyrelsens enheter för naturmiljö, naturresurs- och rennäringsenheten, landsbygd, miljöskydd, 

miljöanalys, social hållbarhet och samhällsskydd. 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planarkitekt Marja Suikki som föredragande. 

Planarkitekt Inger Krekula har deltagit i yttrandet. 

Kommentar: Trafikstrategi Älvsbyn har upprättats parallellt med Fördjupad översiktsplan över 

Älvsbyns tätort. I vissa avseenden har Trafikstrategin påverkat den fördjupade översiktsplanen och i 

andra avseenden vice versa. I granskningshandlingen förtydligas motiveringar till föreslagna åtgärder 

och behov tydligare. Miljö- och byggkontoret anser att åtgärdsplanen blir ett tydligt verktyg för dem 

den berör och att de avsteg som görs ifrån denna från kommunalt håll ska motiveras. 
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Trafikverket 

Trafikverket har inkommit med ett yttrande enligt följande: 

Det är bra att kommunen aktivt arbetar för minskning av biltrafiken och prioriterar förbättring och 
utbyggnad av gång- och cykelnät i kommunen. 

Kommunen pekar ut flera brister och problem avseende väg 94 genom Älvsbyns tätort främst 
trafiksäkerhetsproblem för både biltrafiken och oskyddade trafikanter. En åtgärdsvalsstudie behöver 
göras för sträckan för att kunna ta fram och prioritera lämpliga åtgärder som kan avhjälpa 
problemen. Denna åtgärdsvalstudie ligger på Trafikverkets prioriteringslista för framtida studier 
dock är den inte prioriterad för 2018. 

Kommunen pekar även i övrigt ut flera brister och problem samt behov av flera gång-och cykelvägar 

längs efter statliga vägar. Det är länstransportplanen som finansierar åtgärderna på länsvägar och 

tyvärr är behoven i länet större än budgeten. Trafikverket har dock lagt in dessa brister och behov i 

sin prioriteringslista och fortsatt dialog om problem och prioriteringar kan föras närmare vid de 

kontinuerliga årliga mötena mellan Trafikverket och Älvsbyns kommun. Avseende gång- och 

cykelvägar prioriteras möjliga arbetspendlingssträckor och barnens skolvägar främst. 

Älvsbyns bangård 

Det finns ingen finansiering för ombyggnation av Älvsbyns bangård i den nationella transportplanen 

inom planperioden(2018-2029). 

Kommentar: Älvsbyns kommun beaktar Trafikverkets yttrande vid vidare planering. 

Försvarsmakten 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Försvarsmaken har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen kommentar. 

KOMMUNALA ENHETER, FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

Inga inkomna yttranden. 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR  

SPF Seniorerna Pärlan 

Pensionärsföreningen Pärlan anser att det nya resecentrumet bör ha tillräckligt med både lång- och 

korttidsparkeringar. De anser även att busshållplatser bör anläggas vid Östermalmsvägen. Vidare 

anser de att parkeringar bör finnas i anslutning till Älvsbyns bostadsområden.  De anser även att en 

allmän översyn av belysningen vid Älvsbyns gångvägar och parkeringsplatser bör göras och då 

framför allt vid Fluxenvägen.  De anser även att korsningen Östermalmsvägen – väg 94 bör utformas 

som en cirkulationsplats och att detta bör ske snart. Avslutningsvis anser de att föreslagen cykelväg 

”broarna runt” är ett bra förslag. 
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Kommentar: Älvsbyns kommun gör bedömningen att resecentrumet ha tillräckligt stor yta för att 

tillgodose både korttids- och långtidsparkeringar. Föreslagna busshållsplatser vid Östermalmsvägen 

anses ligga i linje med Pärlans yttrande. Underhåll av kommunens gång- och cykelvägar görs 

kontinuerligt och ambitionen är att alla platser ska vara upplysta och kännas säkra. Kommunen anser 

att korsningen vid Östermalmsvägen bör utformas på annat sätt än vad den görs idag och anser att 

Pärlans förslag är bra. Då vägen tillhör Trafikverket åligger de dem att utreda vilken typ av 

utformning som är mest lämplig. Kommunen anser ytor för parkering vid bostadsområdena vara 

tillräckliga utom vid Björkgatan där många bilar parkerar längs gatan. Detta bör beaktas vid vidare 

detaljplaneläggning av kvarteret Granen och Tallen men föranleder inga ändringar i den fördjupade 

översiktsplanen eller trafikstrategin. 

Älvsbyns byamäns samfällighetsförening 

Älvsbyns byamän har lämnat ett yttrande där det redogör för en del ägandeförhållanden och 

ledningsrätter och övriga rättigheter i Älvsbyn. De påpekar att en del vägar i Älvsbyn är enskilda 

vägar. De vägar de nämner är samfälligheter och sköts av en ekonomisk förening. 

Kommentar: Av Älvsbyns byamäns yttrande föranleder endast avsnittet om Dalgatan till ändringar i 

Trafikstrategin.  

MEDBORGARE 

Karl-Erik Sjöberg 

Sjöberg anser att den föreslagna vägsträckning för väg 94 från bron vid Norrabyn till 

Västermalmshöjden som redovisades i Älvsbyns markanvändningsplan, 1979 ska redovisas även i 

Trafikstrategi Älvsbyn samt i Fördjupad överskiktsplan över Älvsbyns tätort som ställts ut parallellt 

med Trafikstrategin. Han anser även att Älvsbyns centrum och Älvsbyns skolor ska vara lättillgängliga 

med gång- och cykelvägar utformade med hänsyn till rörelsehindrade. Trafikstrategin bör ha som 

målsättning att Nygrensvägen ska få belysning på sträckor där denna är bristfällig samt få förbättrad 

dagvattenavrinning på ställen där denna är bristfällig. Han anser även att Älvsbyns nya resecentrum 

ska ha parkeringshus med motorvärmstolpar. Vidare anser han att kommunens parker med 

anordningar eller där anordningar planeras även ska erhålla parkeringar för besökare. Vad gäller 

parkeringar anser han även att Kanis skidområde behöver en plan för parkeringsbehov. 

Avslutningsvis anser Sjöberg även att gångväg från Älvsbyn till Nyfors samt en gångväg från centrum 

via Altuna och Industrileden bör anläggas.  

Kommentar: Älvsbyns kommun anser att den förbifart som redovisades i Älvsbyns 

markanvändningsplan från 1979 är värd att beakta och denna redovisas nu i både trafikstrategins 

text och karta. Älvsbyns kommun anser att tillgängligheten till skolor och centrum går att förbättra 

men att föreslagen trafikstrategi vid sitt genomförande kommer att bidra till detta. Kommunen delar 

också åsikten att parker där tillställningar anordnas ska erhålla parkeringar men anser att 

trafikstrategin bidrar till detta. Den gångväg Sjöberg föreslår över Altuna anses identisk med den 

gång- och cykelväg som föreslås i trafikstrategin. Väg 668 är dock Trafikverkets del och det åligger 

dem att anlägga gång- och cykelväg enligt denna sträcka. Vad gäller yttranden om belysning längs 
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Nygrensvägen anser kommunen att alla gator i Älvsbyns ska ha tillfredsställande belysning och 

dagvattenhantering. Älvsbyns kommun har ej som avsikt att resecentrumet ska ha garagebyggnader. 

Bedömingen görs att parkering utan tak är tillräcklig och fyller det syfte som anses behövas men att 

verksamhetsutövare kan ansöka om bygglov för detta om de så bedömer det nödvändigt. 

Kommunen anser något behov av plan för parkeringar vid Kanis ej behövs då parkeringsytan är väl 

arronderad och parkeringsbrist sällan råder. Kommunen anser dock att parkeringen bör säkerställas 

tillsammans med att styrning av vidare bebyggelse vid Kanis är viktigt. Kommunen utreder därför om 

området bör detaljplaneläggas.  

Ulf Nilsson 

Nilsson anser att föreslagen trottoar/gångväg mellan Bruktet och Norrabyn är ett bra förslag. Idag är 

det många som använder vägen för promenader, löpning, cykling etc. En vanlig motionstur är att 

nyttja gamla järnvägsbron från tätorten för att komma till ett sandtag och därifrån komma ut och gå 

väg 374 tillbaka till tätorten.  Föreslagen gång- och cykelväg bör därför sträcka sig längs väg 374 till 

den väg som går ner till sandtaget.   

Han påpekar att sträckan Norrabyn – Bruktet idag trafikeras av tung trafik och att bilars hastighet här 

ofta är hög. Då 74-tons fordon kommer att tillåtas kommer ännu tyngre fordon att passera och då 

vägen är nyrenoverad befarar han att den verkliga trafikhastigheten kommer att höjas ytterligare 

från dagens höga nivå. Nilsson anser därför att hastighetskamera bör placeras mellan Norrabyn och 

Bruktet. 

Nilsson anser avslutningsvis att utredningen för denna vägsträcka bör flyttas flyttas från år 2021 till 

2018. 

Kommentar: Den föreslagna förlängningen av gång- och cykelvägen från Bruktet till vägen mot 

brukshundsklubben anses bidra till ökad säkerhet för de gående. Kommunen anser att förslaget är 

bra och att åtgärden är önskvärd och tar med denna sträckning i Trafikstrategin. Denna sträcka 

används dock främst av motionärer och Älvsbyns kommun vill därför poängtera att det är 

länstransportplanen som finansierar åtgärderna på länsvägar och då prioriteras möjliga 

arbetspendlingssträckor och barnens skolvägar främst. Även när det kommer till fartkameror så är 

detta trafikverkets ansvarsområde och Älvsbyns kommun vill inte ta ställning till om fartkamera 

behövs då inga trafikmätningar genomförts. Älvsbyns kommun vill dock informera om att kontakt 

kan tas med polisen där hastigheten konsekvent överskrids. Även utredning för väg 374 är 

Trafikverkets projekt och synpunkter om projektet bör framföras till dem istället för kommunen.  

REVIDERING 

Med anledning av inkomna synpunkter samt fortlöpande arbete har följande ändringar 

gjorts i den fördjupade översiktsplanen över Älvsbyns tätort med tillhörande 

markanvändningskarta.  

 

• Under samrådsträff med företagarna i Älvsbyn framfördes från en av de stora arbets-

givarna på Altuna industriområde att folk ofta genar över spårområdet för stam-

banan genom övre Norrland på sin väg till och från jobbet. Detta då järnvägsvagnar 
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ofta står uppställda vid gångpassagen från Stationsgatan. Till följd av detta har ett 

stycke förts in som uppmärksammar problemet samt föreslår att passagen 

kompletteras med en gångbro som lösning på problemet.  

 

• Den gång- och cykelväg som löper längs Ställverksvägen från järnvägsövergången vid 

Altunavägen till Älvsbyhus bör förlängas till Polarbröd vilket förklaras i text samt i 

Trafikstrategikartan.  

 

• De busshållplatser som föreslås längs Östermalmsvägen flyttas söderut i närheten av 

korsningen Östermalmsvägen – Gammelvägen efter samråd med lokala bussbolag 

och Länstrafiken.  

 

• Det avsnitt i Trafikstrategi Älvsbyn som handlar om parker har utgått från 
dokumentet och ingår nu i den fördjupade översiktplanen över Älvsbyns tätort.  

• Den föreslagna gång- och cykelvägens sträckning längs Nyvägen mot Altuna förlängs 

ytterligare cirka 900 meter i riktning mot Älvsbyns centrum och knyts på så vis ihop 

med befintliga gång- och cykelvägar.  

 

• De busshållsplatser som benämnts som bussfickor i Trafikstrategikartan benämns 

som busshållplatser då avsikten ej varit att peka ut någon speciell typ av hållplats.  

 

• I granskningshandlingen nämns att del av Dalgatan utgörs av en vägsamfällighet och 

sköts av en ekonomisk förening. 

 

• Korsningen väg 94 med vägarna 664 och 665 har under arbetet uppmärksammats 
som en korsning som blir allt mer trafikerad. Som en följd av kommunala satsningar 
jämte privata satsningar samt annan förväntad utveckling görs bedömningen från 
miljö- och byggkontoret att denna korsning inom en relativt snar framtid kommer bli 
än mer problematisk. Om detta står att läsa i granskningshandlingen. 

 

• Korsningen väg 94 – väg 660 i Vistträsk föreslås i granskningshandlingen få ny 
utformning istället för hastighetssänkning. 
 

• Ett stycke har införts om Förbifart Älvsbyn. En föreslagen vägsträcka för att leda tung 
trafik utanför centralorten vid ökad årsdygnstrafik av framför allt tunga fordon längs 
väg 95 och i synnerhet om en gruvetablering sker i Laver. 
 

• Stycket Stationsgatan har ändrats betydligt i handlingen. Älvsbyns kommun har 
sedan samrådshandlingen genomfört alla de förslag som givits om hur sträckan borde 
omformas. Gatan bör dock fortsatt uppmärksammas för att säkerställa att utförda 
åtgärder får önskad effekt. 
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• Åtgärden om att uppföra fartkamera i Korsträsk utgår ur granskningshandlingen. 
Kommunen anser anlagd tunnel bör vara tillräcklig för att oskyddade trafikanter ska 
kunna färdas säkert. Mobiltyåtgärder kan behövas från kommunens sida för att 
människor ska undvika att korsa vägen och nyttja tunneln istället. 
 

• Identifierade platser för busshållplatser och laddstolpar har reviderats något. 
 
Utöver redovisade revideringar har ett stycke införts som kort redovisar resultat av en 
enkätundersökning om resvanor gjort på Älvsbyns förvaltning. Utöver detta har ändringar av 
redaktionellt slag gjorts i granskningshandlingen. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd:  

• Karl-Erik Sjöberg, parkeringsgarage vid resecentrum. 
 

• Ulf Nilsson, fartkamera, tidigarelägga Trafikverkets utredning för väg 374. 
 

 

Miljö- & byggkontoret 

ÄLVSBYNS KOMMUN februari 2017 

 
 
 
Ingrid Karlsson  Erik Isaksson 
Miljö- & byggchef Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun Älvsbyns kommun 

 


