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Inledning
Bakgrund
Akademiska Hus, LTU, Luleå Science Park/Luleå Näringsliv och Teknikens hus har tillsammans tagit
fram en vision för campusområdet och Luleå Science Park där ny bebyggelse längs Haparandavägen
ska koppla samman de två sidorna bättre. I förslaget har Haparandavägen fått en ny utformning i form
av en stadsgata och lägre hastighetsgräns. Över vägen finns flera passager i plan för oskyddade
trafikanter. På sträckan finns även förslag på en större hållplats för lokal och regional busstrafik och
möjlighet för en tågstation. Enligt kommunens översiktsplan är Haparandavägen utpekad som en del
av huvudvägnätet med funktionen genomfart/infart. Ett genomförande av förslaget ovan kan förväntas
påverka vägens funktion på den aktuella sträckan.

Mål
I Vision 2050 finns följande övergripande mål och avsiktsförklaringar:
•
•
•

Resor och transporter inom Luleå ska i högre grad än idag vara miljövänliga, effektiva och
säkra
Kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots
Agera för kommunikationer som knyter ihop vår region med andra

Syfte
Utredningen ska utifrån föreslagen utveckling av campusområdet och Luleå Science Park studera
övergripande konsekvenser för biltrafik, lokal och regional busstrafik, gång- och cykeltrafik samt
framtida tågtrafik längs Haparandavägen. Denna delutredning fokuserar på vilken roll och funktion
Haparandavägen behöver ha i trafiksystemet och hur det stämmer överens med de föreslagna
planerna.
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Förutsättningar
Områdesbeskrivning
Haparandavägen är en 8 kilometer lång vägsträcka som startar vid Mjölkuddsrondellen på väg 97
Bodenvägen och slutar vid E4 i höjd med Rutvik. Enligt kommunens översiktsplan tillhör vägsträckan
bilhuvudvägnätet och är klassad som infart/genomfart. För delen mellan väg 97 Bodenvägen och
Björsbyvägen är kommunen väghållare och för delen mellan Björsbyvägen och E4 är Trafikverket
väghållare. Delen mellan väg 97 Bodenvägen och Björkskataleden har två körfält i vardera riktningen,
i övrigt är det ett körfält i vardera riktningen. Den enfältiga delen har en vägbredd på drygt 9 meter och
den dubbelfältiga delen har en vägbredd på drygt 9 meter i vardera riktningen med en 3,5 meter bred
mittremsa. Trafikflödet på delen mellan Midgårdsvägen och Björkskataleden har år 2016 mätts upp till
13 715 fordon per vardagsdygn. Samma år mättes ett trafikflöde på 7 141 fordon per vardagsdygn på
delen Universitetsvägen och Vänortsvägen. Norr om Vänortsvägen är trafikflödet 5 500 fordon per
vardagsdygn enligt en mätning från 2003. Hastigheten på Haparandavägen varierar mellan 60 och 80
kilometer/timme. På sträckan som planeras för ombyggnation är hastighetsbegränsningen 70
km/timme, men enligt en trafikmätning från 2016 är den uppmätta medelhastigheten på denna sträcka
50,1 km/timme.

5500

7141

13715

Bild 1. Karta över hastighetsbegränsningar och trafikflöden på Haparandavägen.
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På delen mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen finns avskilda busshållplatser i båda
riktningarna. Dessa trafikeras främst av Länstrafikens stomlinjer 10, 14, 20, 28, 31, 55, 97, 98 och 100
samt de regionala linjerna 221 och 225, men hållplatsen trafikeras även av Luleå lokaltrafiks linje 12.
För gående och cyklister finns en passage i plan i anslutning till cirkulationsplatsen vid Vänortsvägen
samt en planskild tunnel mitt på sträckan mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen. Från Rutvik till
cirkulationsplatsen vid Vänortsvägen finns en separerad gång- och cykelväg i nära anslutning till den
östra sidan av Haparandavägen. På delen Vänortsvägen och Yttervikens industriområde går
cykelvägen 100–130 meter öster om Haparandavägen och delvis i blandtrafik/cykelfält. Därefter går
en parallell gång- och cykelväg i nära anslutning till Haparandavägen fram till väg 97 Bodenvägen. På
delen mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen finns en parallell gång- och cykelväg i nära
anslutning till Haparandavägens västra sida. I öst-västlig riktning finns gång- och
cykelvägsförbindelser med Björkskatan och Notviksstan.

Bild 2. Karta över gång- och cykelvägarna i området.
I området finns ett antal större målpunkter såsom Luleå Tekniska Universitet (LTU), Teknikens hus,
företagsbyn Aurorum med Luleå Science Park, Vattenfall, Luleå Energi och Facebook bland annat,
industriområdena Porsödalen och Ytterviken samt bostadsområdet Porsön. Ungefär en kilometer norr
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om cirkulationsplatsen vid Vänortsvägen finns Luleå kommuns snötipp, dit all snö som bortforslas från
de centrala delarna transporteras. Det finns även planer på att Räddningstjänsten och
Återvinningscentralen ska flyttas till industriområdet Porsödalen med in-/utfart från en ny
cirkulationsplats på sträckan mellan Björkskataleden och Midgårdsvägen. Det finns även planer på en
ny cirkulationsplats i korsningen Haparandavägen/Midgårdsvägen.
Översiktsplanens områdesrekommendationer visar på att det i norra delen av området finns planer på
två områden för störande verksamhet öster och väster om Haparandavägen, ett vägreservat för en
anslutning mellan Björsbyvägen och Haparandavägen samt ett järnvägsreservat för en framtida
förlängning av kustjärnvägen mot Kalix.

Bild 3. Luleå kommuns områdesrekommendationer för stadsdelen Porsön.

Ombyggnadsförslaget
I syfte att sammanfoga och skapa tydligare koppling mellan Luleå Science Park och Luleå Tekniska
Universitet har ett ombyggnadsförslag för Haparandavägen och omgivningen runt omkring tagits fram.
Förslaget, som syftar till att minska Haparandavägens barriäreffekt, innebär dels ny bebyggelse och
dels en ny utformning av vägen. Centralt i förslaget är nybyggnationerna Forum och Regnbågshallen
på var sin sida om Haparandavägen med en inbyggd gångförbindelse över Haparandavägen. I
anslutning till dessa föreslås busshållplatser på bägge sidor av Haparandavägen och i
Regnbågshallen förbereds för en framtida järnvägsstation. För gående och cyklister föreslås, förutom
den inbyggda gångförbindelsen i anslutning till Forum och Regnbågshallen, sex passager över
Haparandavägen på sträckan mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen samt utbyggnad av fler
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gång- och cykelvägar i området. Körbanorna föreslås separeras från varandra med mittrefug. På
sträckan vid Forum och Regnbågshallen föreslås mittrefugen göras bred så att en sidoförskjutning
skapas samt möjlighet att plantera träd i mittrefugen. På övriga delar föreslås mittrefugen göras
smalare utan större planteringar. På sträckan föreslås en hastighetsbegränsning till 30 km/timme.

Bild 4. Framtaget förslag över ombyggnationen av Haparandavägen och tillkommande byggnader.
(Tirsén & Aili Arkitekter)
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Kriterier för huvudvägnät
Kriterier för bilhuvudvägnätet enligt TRAST:
•

•

•

•

Huvudnätet består av gator för trafik genom tätorten och gator för trafik till och från tätorten
samt mellan stadsdelar inom tätorten. Inom huvudnätet finns länkar som ingår i ett
övergripande nät som används av trafik som har regionala eller nationella start- och
målpunkter (genomfart/infart). Viktiga målpunkter är centrum, verksamhetsområden och
besökspunkter inom staden och fjärrpunkter utanför tätorten.
Huvudnätet för biltrafik bör vara så gent att det utgör den mest attraktiva och naturliga
färdvägen till fjärrpunkter utanför tätorten eller till målpunkter i andra stadsdelar inom tätorten.
Det bör vara lätt att hitta till de målpunkter som nätet sammanbinder. Huvudnätet bör medge
en god färdhastighet och alternativa vägval. Korsningspunkter i plan utmed huvudnätet för
gående och cyklister bör vara så utformade att biltrafikens barriärstorlek minimeras.
Huvudnätet bör klara den trafikbelastning som normalt råder i nuläget eller den framtida
situation man väljer att dimensionera för. Tillräcklig kapacitet bör därför säkerställas vid hög
trafiktid för varje länk inom huvudnätet för dagens trafikflöden plus det tillskott som beräknas
uppstå till följd av tätortens kända expansion. För att uppnå god standard bör
belastningsgraden vara under 0,8 och för mindre god standard mellan 0,8 och 0,9. En
belastningsgrad mellan 0,9 och 1,0 bedöms som låg standard.
Huvudnätets beläggning bör vara utan gropar, hål och större ojämnheter. Bilisters krav på
ytjämnhet är lägre än cyklisters och fotgängares. Bilisters behov av snabba insatser för att
åtgärda brister i ytjämnheten är lägre än gåendes och cyklisters behov. Farthinder i form av
gupp eller andra förhöjningar får avvägas mot gåendes och cyklisters behov av säkerhet och
tillgänglighet. Alltför tvära horisontalkurvor bör undvikas liksom att placera större korsningar
direkt efter en brant backe (kan förorsaka problem att starta vintertid).

Kriterier för det primära utryckningsnätet enligt TRAST:
•

•

Det primära utryckningsnätet omfattar större delen av biltrafikens huvudnät samt
anslutningsgator till sjukhus och vårdhem, brandstation och andra väl frekventerade
målpunkter för ambulanser och brandfordon. Ger god framkomlighet till de viktigaste målen.
Hastighetsanspråk 50 km/timme.

Kriterier för cykelnätet enligt TRAST:
•

•

•

Huvudnätet för cykel är till för cyklister som färdas längre sträckor inom tätorten. Nätet består
till övervägande delen av separerade cykelvägar som binder ihop olika stadsdelar med
varandra och med andra viktiga målpunkter. Viktiga målpunkter är t.ex. större
arbetsplatsområden, tätortens kommersiella Centrum, stationer/terminaler, gymnasieskolor,
högskolor/universitet, sjukhus och större fritidsanläggningar.
Lokalnätet för cykel är till för cyklister som dagligen färdas kortare sträckor inom en stadsdel.
Nätet består av både cykelvägar och lokalgator som binder ihop olika målpunkter inom
stadsdelen. Viktiga målpunkter är t.ex. lokalt centrum, enskilda affärer, bensinstationer,
offentlig service, grundskola, fritidsområden/anläggningar och busshållplatser där omstigning
sker mellan cykel och buss.
Huvudnätet för cykel bör vara minst lika gent som bilnätet. Omvägar på mer än 25 procent bör
ej förekomma. Det bör vara lätt att hitta till de målpunkter som nätet sammanbinder och det
bör bestå av ett sammanhängande nät av cykelvägar som medger en god färdhastighet och
vägvalsfrihet för cyklisterna. Stråken bör ha en enkel och tydlig vägvisning och en egen
anpassad belysning. Korsningspunkterna med bilnätet bör vara så utformade att den
barriärstorlek som bilnätet medför minimeras.
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•

•

•

Lokalnätet för cykel bör på ett gent sätt sammanbinda viktigare målpunkter inom stadsdelen.
Nätet bör ansluta till huvudnätet så att cyklister kan hitta alternativa och mer upplevelserika
cykelvägar än vad huvudnätet erbjuder. Lokalnätet bör sammantaget erbjuda en tillräckligt tät
maskvidd. Cykelnätet bör till stora delar bestå av separerade cykelvägar, särskilt i närheten av
viktigare målpunkter såsom skola och lokalt centrum. Där det inte är möjligt eller önskvärt att
anlägga cykelvägar utgörs cykeltrafikens lokalnät av länkar i biltrafikens lokalnät. För att
underlätta orienterbarheten bör vägvisning ske vid viktiga knutpunkter. Cyklisternas krav på
färdhastighet och kontinuitet är lägre i lokalnätet. Belysning bör finnas inom hela nätet men
den kan samordnas med gatubelysningen.
Huvudnätet för cykel bör klara den trafikbelastning som råder vid högtrafiktid. Nätet bör medge
en färdhastighet på 30 km/tim och en god komfort. Branta backar och tvära kurvor bör om
möjligt undvikas och beläggningen bör vara utan skarvar och ojämnheter. Inga hinder bör
förekomma i form av gupp, cykelfållor, uteserveringar etc. Vid cykelnätets korsningspunkter
med bilnätet bör utformningen göra att cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken så att
bilnätets barriärstorlek minimeras.
Lokalnätet för cykel bör klara den trafikbelastning som råder vid högtrafiktid. Nätet bör medge
en färdhastighet på 15–20 km/tim. Alternativ till branta backar bör finnas. Nätet bör erbjuda en
god komfort för cyklisterna och beläggningen bör vara utan större ojämnheter.
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Analys
Haparandavägens roll och funktion
Haparandavägen är idag utpekad som genomfart/infart i bilhuvudnätet, det vill säga det som i TRAST
numera benämns övergripande nät. Länkar i det övergripande nätet används av trafik som har
regionala eller nationella start- och målpunkter. Från Rutvik bedöms Haparandavägen vara den
naturliga infartsvägen in till Luleå, vilket innebär att Haparanda absolut tillhör bilhuvudvägnätet, men
huruvida Haparandavägen ska tillhöra det övergripande nätet eller inte kan diskuteras. Följs
vägvisningen från E4 norr om Rutvik och från väg 97 öster om Haparandavägen hänvisas man E4 och
väg 97. Avståndsmässigt är Haparandavägen ungefär 1,5 kilometer kortare, men enligt Google Maps
går det 1–2 minuter fortare att köra E4 och väg 97 på grund av högre hastigheter. En studie av
trafikflödena visar att trafikflödet på E4 norr om trafikplats Rutvik är 8960 fordon/dygn och 6400
fordon/dygn söder om trafikplatsen. Av trafiken som kommer norrifrån är det enligt Trafikverkets
trafikflödeskarta 1970 fordon/dygn som svänger av E4 vid trafikplatsen i Rutvik och vid trafikplats
Notviken är det 800 fordon/dygn som svänger av mot Bodenvägen i riktning mot Luleå och 450
fordon/dygn som svänger av E4 i riktning mot Boden. Detta tyder på att en relativt stor del av trafiken
använder Haparandavägen som infart till Luleå även om en del av de som svänger av vid Rutvik har
sitt mål i Rutvik, omgivningen kring universitetet eller viker av mot Gammelstad. Att man väljer
Haparandavägen kan eventuellt bero på svårigheter att ta sig ut på väg 97 från E4, då stopplikt gäller
vid denna påfart och det saknas påfartssträcka samtidigt som det kan vara ett högt trafikflöde på
väg 97.

Bild 5 och 6. Trafikflöden vid trafikplats Rutvik och trafikplats Notviken.
Haparandavägen är även en viktig länk för den tunga trafiken. Enligt den trafikmätning som är gjord år
2016 för delen mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen är andelen tung trafik 6,7 %, vilket är
normalt för denna typ av väg. Denna mätning är dock gjord under barmarksperioden. Vintertid
passerar i snitt cirka 400 transporter per dygn till och från snötippen, vilket innebär att andelen tung
trafik kan antas vara högre under vintern.
Vid ett genomförande av de planer på nya verksamhetsområden för störande verksamheter som
redovisas i översiktsplanens områdesrekommendationer bedöms trafiken på Haparandavägen öka.
Trafiken bedöms dock behöva nästintill fördubblas för att åtgärder som exempelvis dubbla körfält i
cirkulationsplatsen Haparandavägen/Universitetsvägen ska behöva genomföras.
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Haparandavägen är också viktig för kollektivtrafiken och då främst för Länstrafikens stomlinjer och
regionala linjer. I Vision 2050 framgår att Haparandavägen är ett av de prioriterade
kollektivtrafikstråken för landsbygdstrafiken.
Haparandavägen bedöms tillhöra det primära utryckningsnätet eftersom detta omfattar större delen av
biltrafikens huvudnät. Med tanke på Räddningstjänstens framtida placering i området kan det antas att
Haparandavägen får en viktigare roll för utryckningstrafiken än den har idag, då det förutom gena och
snabba vägar även är viktigt med alternativa vägar vid exempelvis vägarbeten och köbildningar.
Gång- och cykelvägarna längs med Haparandavägen tillhör i dagsläget lokalnätet för cykel. Med en
bättre förbindelse mellan Björkskataleden och gång- och cykelvägen längs Haparandavägen norr om
Vänortsvägen skulle denna kunna uppgraderas till huvudstråk utifrån att den sammanbinder olika
stadsdelar samt angör en stor målpunkt.

Konsekvenser av förslaget
Sträckan mellan cirkulationsplatserna vid Vänortsvägen och Universitetsvägen är ungefär 300 meter.
Medelhastigheten på sträckan, som är uppmätt till 50,1 km/timme, visar på att få fordon hinner komma
upp i den skyltade hastigheten på 70 km/timme. I förslaget föreslås att hastigheten på sträckan mellan
Vänortsvägen och Universitetsvägen ska sänkas till 30 km/timme för att säkra överfarterna för gående
och cyklister. En sänkning av medelhastigheten till 30 km/timme ger en fördröjning på ungefär 14
sekunder och till 40 km/timme ungefär 7 sekunder. Ytterligare några sekunders tidsförlust bedöms
tillkomma om passagerna utformas som övergångsställen. Denna tidsdifferens bedöms inte ha någon
större påverkan på vägvalen, men för att en hastighetsbegränsning till 30 km/timme ska respekteras
på den här typen av väg bedöms fysiska åtgärder vara nödvändiga. I alla fall vid de föreslagna
passagerna mitt på sträckan. För passagerna som ligger i anslutning till cirkulationsplatserna kan
cirkulationsplatsen vara tillräckligt hastighetssäkrande. Fysiska åtgärder i form av upphöjningar
bedöms däremot kunna innebära att trafik som exempelvis ska färdas mellan Notviksstan och
Haparandavägen norr om Vänortsvägen väljer att färdas på Scaniavägen, Teknikvägen och
Vänortsvägen istället för Haparandavägen och Universitetsvägen. En del av trafiken som idag väljer
Haparandavägen som infart/genomfartsväg kan övergå till att färdas E4/väg 97 istället, vilket kan öka
trycket i påfarten från E4 till väg 97 i riktning mot Luleå. Förslaget kommer även begränsa
möjligheterna att i framtiden bredda vägen till dubbla körfält.
Upphöjningar i kombination med den tunga trafiken kan medföra att buller och vibrationer ökar. Totalt
sett bedöms dock bullernivåerna minska i och med att medelhastigheten sänks. Förslaget kommer
även begränsa möjligheterna att trafikera med höga transporter på sträckan, men detta är redan idag
begränsat vid järnvägsbron. Även breda transporter kan ha svårigheter att ta sig genom sträckan
mellan Vänortsvägen och Universitetsvägen.
För kollektivtrafik bedöms förslaget bidra till tryggare och mer tillgängliga hållplatser jämfört med idag i
och med att verksamheter byggs upp i nära anslutning till dessa. Kollektivtrafikens framkomlighet
bedöms inte påverkas i någon större omfattning av hastighetsdämpningen eftersom bussarna angör
hållplatserna på sträckan. Upphöjningar kan däremot påverka busschaufförernas arbetsmiljö. De
föreslagna busshållplatsfickorna behöver förlängas något för att två bussar ska få plats samtidigt.
Eftersom placeringen av den tvärgående gång- och cykelvägen i hållplatsens norra del är styrd av ett
befintligt hushörn inne på universitetsområdet föreslås att den tvärgående gång- och cykelvägen i
hållplatsens södra del flyttas söderut för att ge plats för hållplatsen. Ytorna mellan hållplatserna och
byggnaderna behöver studeras närmare och breddas för att konflikter mellan cyklister och väntande
kollektivtrafikresenärer ska undvika. Väntytan för bussresenärerna bör vara 3,5 meter bred för att få
plats med väderskydd och gång- och cykelbanan bör vara minst 4,05 meter bred och placerad bakom
busshållplatsens väderskydd. Närmast husfasaden bör det även finnas en möbleringszon där dörrar
kan öppnas utan att cyklister riskerar att cykla in i dem och där exempelvis blomlådor, sopkorgar och
bänkar kan ställas ut. Utifrån förslagsskissen bedöms ytan på framförallt den östra sidan vara för
smal, vilket innebär att husfasaden på denna sida kan behöva flyttas österut.
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Bild 7. Förslag på justeringar som behöver göras för att klara utformning av busshållplats.
För utryckningstrafiken innebär förslaget att framkomligheten försämras och att hastighetsanspråket
inte uppnås. Enligt TRAST kan dock enstaka gupp accepteras, men då är det särskilt viktigt att dessa
utformas med hänsyn till utryckningstrafiken. Den smala mittremsan bör göras överkörningsbar så att
ambulans, polis och räddningstjänst kan ta sig förbi även vid stopp i trafiken. På delen med den breda
mittrefugen bedöms bussarnas uppställningsfält kunna användas.
För gång- och cykeltrafiken innebär förslaget en stor förbättring med fler förbindelser och passager
som medför genare och tryggare stråk. Förslaget ger också förutsättningar för att kunna uppgradera
gång- och cykelvägen längs Haparandavägen till huvudstråk. Passagerna vid busshållplatsen bör
smalnas av så att gående och cyklister inte behöver passera över dubbla körfält. Den norra passagen
vid busshållplatsen sker i sned vinkel, vilket kan försvåra för personer med synnedsättning att
passera.
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Diskussion och slutsats
Sammanfattningsvis bedöms trafik norrifrån använda Haparandavägen och till viss del även väg 97
Bodenvägen som infartsväg till Luleå centrum, vilket innebär att Haparandavägen har en viktig roll inte
bara för den lokala trafiken utan även för den regionala. Haparandavägen är även en viktig länk för
utryckningstrafiken, kollektivtrafiken och den tunga trafiken. En ombyggnation av Haparandavägen
enligt förslaget bedöms därför ha en relativt stor påverkan på dessa trafikslag och samråd bör därför
hållas i ett tidigt skede med representanter för dessa. Bland annat begränsas möjligheten att trafikera
breda och höga transporter. Förslaget kommer även begränsa möjligheten att utöka kapaciteten på
sträckan genom dubbla körfält, men cirkulationsplatserna bedöms ändå klara nära en fördubbling av
trafiken. I översiktsplanens områdesrekommendationer för Porsön anges att framkomligheten längs
Haparandavägen ska prioriteras och stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse eller anläggning som
kan försvåra kommunikationerna längs densamma. Samtidigt anges i TRAST att korsningspunkter i
plan mellan bilhuvudnätet och huvudnätet för gående och cyklister bör vara så utformade att
biltrafikens barriärstorlek minimeras.
För att minska de negativa effekterna av förslaget skulle antalet passager på sträckan kunna minskas
ned till fyra stycken genom att passagerna mellan cirkulationsplatsen och passagerna vid
busshållplatserna tas bort. Det är dock viktigt att anslutande gång- och cykelvägar anpassas till
kvarvarande passager, så att inte utformningen av dessa uppmanar gående och cyklister till att gena.
Genom att göra hela sträckan med den breda mittrefugen upphöjd kan antalet upphöjningar
minimeras samtidigt som trafiksäkerheten säkras. I och med att passagerna då ligger antingen vid en
upphöjning eller vid en cirkulationsplats bör en hastighetsbegränsning till 40 km/timme vara tillräcklig
för att säkra de oskyddade trafikanterna samtidigt som framkomligheten för fordonstrafiken blir något
bättre än vid en hastighetsbegränsning på 30 km/timme. Att utforma passagerna som passager och
inte som övergångsställen gör också att framkomligheten för fordonstrafiken inte påverkas lika
mycket. För att underlätta för personer med synnedsättning kan passagen vid norra delen av
busshållplatsen utföras vinkelrät enligt förslag i bild 8, men detta kan även försvåra för snöröjningen.

Bild 8. Förslag på vinkelrät utformning av den norra passagen vid busshållplatsen.
För att skapa en smidigare övergång mellan hastighetsförändringarna föreslås sträckorna norr och
söder om 40-sträckan sänkas till 60 km/timme. Detta skulle även harmonisera med
cirkulationsplatserna som föreslås i korsningen Midgårdsvägen och vid Räddningstjänstens föreslagna
in-/utfart.
De föreslagna ändringarna ovan kan förväntas minska de negativa effekterna jämfört med
ursprungsförslaget, men kan ändå innebära ändrade trafikflöden på grund av att viss trafik väljer
andra vägar. Detta kan medföra konsekvenser på andra platser såsom i påfarten från E4 mot väg 97 i
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riktning mot Luleå och på Scaniavägen, Teknikvägen och Vänortsvägen. I Trafikverkets fördjupade
åtgärdsvalsstudie Väg 97, E4.15 Gammelstad-Rostbollen TRV 2015/28343 framgår att en
ombyggnation av på- och avfartsramperna i trafikplats Notviken och en omfördelning av körfält vid
broläget bör vara möjligt och att stopplikten därmed kan ersättas med påfart genom additionsfält in på
väg 97. I dagsläget finns ingen tidplan för projektet, men en ombyggnation av Haparandavägen skulle
kunna motivera projektet ytterligare. På Scaniavägen, Teknikvägen och Vänortsvägen kan oönskad
trafik styras bort genom att placera fysiska åtgärder som upphöjningar även på dessa sträckor.
Förbättrade förutsättningar för gång- cykel och kollektivtrafiken genom bättre hållplatser, fler passager
och utökade gång- och cykelstråk kan bidra till att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt jämfört med
idag, vilket är i linje med målen i Vision 2050.
Den bebyggelse som föreslås ligger i nära anslutning till vägen samtidigt som trafikflödet är relativt
högt, vilket kan resultera i buller och vibrationer. För att säkerställa att bullernivåerna klarar
gränsvärdena för nybyggnation bör en bullerutredning göras.
Ett annat alternativ som skulle bibehålla framkomligheten för fordonstrafiken på Haparandavägen och
även möjliggöra för ytterligare kapacitetsökningar samtidigt som kopplingen mellan
Universitetsområdet och Luleå Science Park skulle bli tydligare och tryggare är att ersätta dagens
planskildhet med en bredare och öppnare gång- och cykeltunnel med flacka tillfarter, se exempel från
Malmö i bild 9. Förutsatt att gränsvärdena för buller kan uppnås skulle även i detta alternativ ny
bebyggelse kunna anläggas i anslutning till vägen, men det är då viktigt att entréer anpassas till
planskildheten så att gående och cyklister styrs till denna istället för att passera över vägen. I
anslutning till cirkulationsplatserna bedöms passager i plan inte påverka framkomligheten för
fordonstrafiken i någon större utsträckning eftersom fordonen redan håller låg hastighet vid dessa. Vid
en kapacitetsökning med dubbla körfält bör dock även dessa av trafiksäkerhetsskäl göras planskilda.

Bild 9. Exempel från Malmö på bred och öppen gång- och cykeltunnel.
Avslutningsvis bedöms förslaget med upphöjningar vid varje passage och en hastighetsbegränsning
till 30 km/timme påverka framkomligheten för fordonstrafiken i allt för hög grad. En minskning av antal
passager till fyra, en lång upphöjning istället för två korta upphöjningar och en hastighetssänkning till
40 km/timme bedöms däremot klara dagens trafikmängder och en viss trafikökning. Om det ska
säkerställas att i framtiden klara större trafikökningar är en alternativ lösning med exempelvis en bred
och öppen gång- och cykeltunnel ett bättre alternativ.
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