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Förord
Föreliggande rapport presenterar resultatet av en kvantitativ studie där lastplatser
kategori A, B och C, som ägs av Trafikverket i Region Nord, har utretts. Respektive
lastplats presenteras var för sig. Underlagsmaterialet i utredningen har bestått av dels
material tillhandahållen av Trafikverket, dels genomförda intervjuer med:


Kommunen lastplatsen ligger i



De största företagen i respektive kommun



Tågoperatörer



De största speditörerna i närområdet



Skogsbolag, företag som arbetar med grus- och stentäkter etc.

Beställare av utredningen från Trafikverket har varit Mats Bengtén. Ansvarig utredare
från Gullers Grupp har varit Jimmie Hansson.

Lastplatserna finns på hemsidan
Trafikverkets lastplatser runt om i landet finns presenterade på Trafikverkets hemsida.
Här går det att hitta information om lastplatsen; med bilder, var exakt den finns
belägen, hur den är utformad och om det finns möjlighet till lagring i närheten.
www.trafikverket.se/lastplatser
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Laslo
Användarna (n71) och operatörerna (n3) fick inledningsvis i intervjun svara på om de
känner till att lastplatserna finns presenterade på Trafikverkets webbplats? Om
de känner till detta fick de även ange om de har varit inne på webbplatsen någon
gång. Nedan presenteras utfallet på de bägge frågorna.

KÄNNEDOM OM LASLO

ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖRER

Ja

Användarna: Tre av sju användare har kännedom om att lastplatserna finns
presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Två av dessa tre användare har
dessutom besökt laslo någon gång.

Operatörerna: Två av tre operatörer har kännedom om att lastplatserna finns
presenterade på laslo på Trafikverkets webbplats. Bägge dessa operatörer har även
besökt webbplatsen någon gång.

Nej

1

De stora företagen från respektive kommun fick inte denna fråga.
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Läsanvisningar
Rapporten är strukturerad som så att varje lastplats presenteras var för sig. För
jämförbarhetens skull är dispositionen av presentationen för respektive lastplats den
samma. Respondenterna har grupperats in i tre kategorier, och utsagorna presenteras
endast på kategorinivå. Kategorierna består av Kommuner, Operatörer och Användare.
I den senare kategorin ingår järnvägsspeditörer, skogsföretag, grus- och stentäkter
samt stora företag från respektive medverkande kommun. Kommunernas bedömning
av ett antal påståenden gällande berörd lastplats presenteras med angiven siffra. Vid
påståendena av negativ karaktär har de låga siffrorna fått en grön färg (1-2), medan de
höga siffrorna har fått en röd färg (4-5) för att tydliggöra kommunens inställning till
påståendet . Vid påståendena av positiv karaktär har de låga siffrorna fått
en röd färg (1-2), medan de höga siffrorna har fått en grön färg (4-5) .
Figurerna i rapporten presenterar enbart utfallet för de respondenter som har tagit
ställning till respektive fråga. Antalet på de respondenter som angivit att de inte har
kännedom om svaret presenteras endast i löptext. Presentationen av varje lastplats
inleds med en ruta innehållandes tekniska specifikationer rörande lastplatsen. Här
presenteras även antalet närliggande anläggningar inom respektive zon, enligt
principen:


Närzon (zon 1): upp till 10 km från utredd lastplats (fågelvägen).



Lokalzon (zon 2): mellan 10 km och 20 km från utredd lastplats (fågelvägen).



Omlandszon (zon 3): mellan 20 och 50 km från utredd lastplats (fågelvägen).

I flera fall har kommunerna angivit att deras egna industrispår inte har något namn,
eller att man inte vet spårets korrekta benämning. Industrispåret kallas dock oftast för
någonting inom kommunens ramar (oftast med anknytning till området där
industrispåret ligger eller företaget dit spåret går), och det är denna benämning som
även används här. Vi har även genomgående använt respondenternas egna
benämningar och utsagor gällande exempelvis närliggande anläggningar. Detta medför
att det i vissa fall kan vara samma anläggning som åsyftas av två respondenter, men
att de benämns olika. I de fall där det är uppenbart att det rör sig om samma
anläggning, anges anläggningen enbart en gång i uppräkningen av närliggande
anläggningar.
I kartläggningen av närliggande anläggningar (se översiktlig karta på nästa sida) har
Trafikverket tillhandahållit bakgrundsmaterialet i form av en lista över hamnar,
kombiterminaler och övriga anläggningar. Därtill har kommunernas egna industrispår
lagts till – i de fall då kommunen uppgivit att det finns möjlighet att lasta/lossa på
industrispåren, samt att denna möjlighet är tillgänglig för samtliga. Användarnas och
operatörernas angivelser av närliggande anläggningar presenteras inte på
översiktskartan då det inte finns uppgifter om huruvida dessa anläggningar är
tillgängliga för samtliga. Det finns med andra ord fler anläggningar än de som
presenteras på den översiktliga kartan.
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Vad är en lastplats?
Lastplatsen är en enkel typ av godsterminal. Trafikverket tillhandahåller lastplatser
där det är möjligt att lasta eller lossa gods till och från transporter på järnväg.
Generellt är de öppna för alla varuslag, men det finns vissa begränsningar när det
gäller platsernas beskaffenhet, till exempel föroreningar och nedskräpning. Vid
vissa platser kan det finnas restriktioner för bullrande verksamhet.
Tjänsten kapacitet på lastplats omfattar att spår och en begränsad markyta intill
spåret (cirka 10-12 meter, räknat från ytterkant på den närmaste rälen) tillsammans
upplåts för lastning och lossning med egna hanteringsresurser. På vissa platser
ingår även lastkaj. Lagring av gods är inte tillåten. Lämpliga ytor i anslutning till
lastplatser kan i vissa fall vara tillgängliga för arrenden med upplåtelsetider på
minst 6 månader.

Trafikverkets lastplatser har olika standard. I behovsutredningarna har vi delat upp
dem i tre kategorier. Vi definierar kategorierna utefter standard enligt följande:
A: Lastplats som är i god standard och kan användas omgående.
B: Lastplats som inte är i fullgod standard och behöver besiktigas före användning.
C: Lastplats som är i dåligt skick och behöver en större upprustning före
användning.
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Närliggande anläggningar
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Genomsnittligt utfall
I följande kapitel presenteras det genomsnittliga utfallet för samtliga 20 lastplatser och
utifrån samtliga respondenters utsagor (42 användare, 3 operatörer samt 13
kommuner).
ANVÄNDNINGEN AV LASTPLATSERNA
Användarna (n42) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Det genomsnittliga utfallet för samtliga 20 lastplatser
presenteras i figurerna nedan.

ANVÄNDARE

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Användarna: I snitt har 22 % av de svarande användarna använt lastplatserna de fem
senaste åren.

Operatörerna: I snitt har 25 % av de svarande operatörerna använt lastplatserna de
fem senaste åren.

Nej
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BEHOVET AV LASTPLATSERNA – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

15

2

3

3

4

OPERATÖR
5

1

63
63

6
6

17

14
7 6

Idag
Framtiden

20

2

13
57

3

4

5

40

27
15

11

11

7

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas och operatörernas genomsnittliga behov av samtliga
20 lastplatser i dagsläget och i framtiden. Konstateras kan här att en majoritet av de
användare som har använt lastplatsen de fem senaste åren bedömer behovet i
dagsläget som medel (svarsalternativ 3). Enbart var femte användare (av dem som
använt lastplatsen de senaste fem åren) bedömer behovet som stort eller mycket stort
(svarsalternativ 4 eller 5), och en lika stor andel bedömer behovet som litet eller
mycket litet. När samtliga användare tillfrågas om det framtida behovet så visar det sig
att en majoritet bedömer behovet som inget/väldigt litet (svarsalternativ 1).
Operatörerna får ett liknande utfall gällande det framtida behovet: en majoritet har inget
eller ett väldigt litet behov. Dock är behovet större i dagsläget för de operatörer som
använt lastplatsen de fem senaste åren. Här uppger en majoritet att behovet är stort
eller mycket stort (svarsalternativ 4 eller 5).
KAN LASTPLATSERNA ERSÄTTAS?
Användarna (n42) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning. Utfallet för samtliga 20 lastplatser presenteras nedan.
Användarna: För 19 av de 20 lastplatserna i Region Nord så framkommer förslag på
närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.

Operatörerna: För 10 av de 20 lastplatserna i Region Nord så framkommer förslag på
närliggande anläggningar som kan ersätta Trafikverkets lastplats.
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSERNA
Användarna (n42) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen. Utfallet för samtliga 20
lastplatser presenteras nedan.
Användarna: För 13 av de 20 lastplatserna i Region Nord så framhålls ett
investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att
man ska kunna/vilja använda lastplatsen. En stor andel användare har dock ingen
kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej.

Operatörerna: För 5 av de 20 lastplatserna i Region Nord så framhålls ett
investeringsbehov på eller kring lastplatserna – eller något annat som måste till för att
man ska kunna/vilja använda lastplatsen. De flesta operatörer har dock ingen
kännedom om huruvida det föreligger något investeringsbehov eller ej.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n42) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: För 3 av de 20 lastplatserna i Region Nord så framhålls ett behov av ett
annat lastplatsläge i området. Här framhålls både önskemål om kompletterande
lastplatser och flytt av befintlig lastplats till ett annat läge.
Operatörerna: Ingen operatör framhåller ett behov av ett annat lastplatsläge i berörda
områden.
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KOMMUNERNAS SYN PÅ BEFINTLIGA LASTPLATSER
Nedan presenteras samtliga kommuners (n13) genomsnittliga ställningstaganden till ett
antal påståenden som rör lastplatserna. Det faktiska medelvärdet för respektive
påstående presenteras inom parentes efter påståendena. De färglagda
sifferangivelserna är avrundade till närmaste heltal.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt (2.2)
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen (1.6)
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen (1.8)
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kom. (3.7)
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar (3.7)
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen (4.9)
Beskaffenheten på anslutande vägar är god (3.4)









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

I det genomsnittliga utfallet ovan kan man konstatera att lastplatserna inte verkar
skapa några större barriäreffekter. Trafiken till och från lastplatserna samt
verksamheten vid lastplatserna tycks inte heller störa omgivningen i allt för stor
utsträckning. Viktigt att poängtera är dock att utredda lastplatser används i relativt
begränsad omfattning i dagsläget – vilket innebär att om användningen skulle komma
att öka, så kan det ha en direkt inverkan på upplevelsen av störning. Lastplatsernas
vikt för existerande företag och verksamheter samt för framtida företagsetableringar
bedöms som relativt stor. Däremot så råder det inget tvivel om att det upplevs som
viktigt att det finns en lastplats i kommunen.
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Arnemark
Kommun

Piteå

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 14 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Endast en av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Användaren kan dock inte
uppge vilken typ av gods det är som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Anledningen till detta uppges vara att det är avhängigt vilken kund de har för tillfället.
Användaren kan inte heller uppge om det förekommer någon årstidsvariation i
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Ja

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man förfogar över egna närliggande lastplatser, att man bara kör timmertransporter
och därmed endast har behov av en viss typ av lastplats samt att man aldrig fraktar
gods på järnväg, utan uteslutande fraktar på väg.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till detta uppges vara att det inte finns någon efterfrågan, att man inte har
någon verksamhet i området, att det inte föreligger något behov då lastplatsen ligger
på linjen Nyf-Ptå samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad
där.

Nej
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Arnemark

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE

1

Idag
Framtiden

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Idag

100
90

OPERATÖR

10

Framtiden

100

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Endast en användare har använt lastplatsen de
fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Väldigt få
användare uppger att de har ett framtida behov av lastplatsen. Ingen av operatörerna
använder lastplatsen i dagsläget, och ingen uppger heller att de har ett behov av
lastplatsen i framtiden.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek kan dock inte estimeras då det är
avhängigt vilket kunduppdrag de har för stunden.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Två av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Piteå samt lastplats vid egen fabrik.
Samtliga angivna alternativa lastplatser används i dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Piteå hamn. Operatören använder angiven
lastplats i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.
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Arnemark

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.

BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Arnemark

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 2 industrispår: Backen och Haraholmen. Det finns möjlighet att
lasta och lossa gods på bägge spåren, men möjligheten är bara tillgänglig för samtliga
(med tillstånd) på Haraholmens lastplats, då det är en öppen lastgård. Backen leder till
verksamheterna: Vidbacks, Fermeko och en skrot (fd. Kuusakoski), och spåret
används i dagsläget av de nämnda verksamheterna. Haraholmen leder till
Haraholmens industrihamn och verksamheterna NBA, Norrgasol och Bottenvikens
stuveri. Det är dock ett långt spår, så det passerar även Haraholmens industriområde.
Spåret används av verksamheterna längs spåret.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Respondenten från kommunen kan inte ta ställning till påstående 2 och 3 i figuren
ovan. Respondenten betonar även att det är hens personliga åsikter som återspeglas i
svaren, och är noga med att understryka att ingen lastplats bör avvecklas på basis av
vad hen svarat.
KOMMENTARER
Lastplats Arnemark har använts i ytterst begränsad utsträckning de senaste fem åren
(endast en användare, i snitt 10 timmar per år). Det framtida behovet bedöms som
obefintligt av näst intill samtliga tillfrågade. Lastplatsen bedöms inte heller av
kommunen som särskilt viktig för existerande eller framtida företag. Det finns
alternativa lastningsmöjligheter – både inom kommunen och flertalet inom zon 3.
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Bastuträsk
Kommun

Norsjö

Närmaste större väg

Väg 370

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 2 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

1 spår: 280 m

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Nej

Zon 3 (50 km): 1 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Tre av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 1000 samt ”använts för två tågset
varje vecka”.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges av två av användarna vara rundvirke. Den tredje användaren kan inte uppge
vilken typ av gods det är som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Anledningen
till detta uppges vara att det är avhängigt vilken kund de har för tillfället. Ingen
årstidsvariation rapporteras gällande användandet av lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder underleverantör (Schenker eller DHL) för transporterna samt att man
använder Bastuträskterminalen istället.

OPERATÖR

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, att man inte har någon verksamhet i området samt att man bara opererar
på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.

Ja

Nej
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Bastuträsk

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

33

3

4

OPERATÖR
5

1

10

3

4

5

Idag

67
60

2

10

20

Framtiden

100

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n3, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) och stort (4). I
det sammantagna så är det endast en minoritet av de tillfrågande användarna som
uppger att de har ett framtida behov av lastplatsen. Ingen av operatörerna använder
lastplatsen i dagsläget, och ingen uppger heller att de har ett behov av lastplatsen i
framtiden.
Två av användarna uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en
månad i anslutning till lastplatsen. Den ene användaren estimerar lagringsytan till 500
kvm. Den andre kan inte estimera lagringsytans storlek då det är avhängigt vilket
kunduppdrag de har för stunden.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Tre av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Bastuträskterminalen, Skellefteå samt
”annan terminal på orten”. Samtliga angivna alternativa lastplatser används i
dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är: Bastuträskterminalen. Operatören använder inte angiven
lastplats i dagsläget.
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Bastuträsk

Enligt kommunen kan lastplatsen ersättas av Bastuträskterminalen, vilken ligger på
stickspåret mot Skellefteå. Beror dock på vilka tåg som lastar.
INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Fem användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är att öka asfaltsytorna något.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området i och med
att man har den nya Bastuträskterminalen.
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Bastuträsk

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 1 industrispår: det som leder till Bastuträskterminalen. Det finns
möjlighet att lasta och lossa gods på terminalen, och denna möjlighet är tillgänglig för
vem som helst (krävs dock speciella tåg). Ett terminalbolag sköter hanteringen av
terminalen. Spåret leder till en timmerterminal, och spåret används idag av
terminalbolaget Terminalen i Bastuträsk AB samt diverse operatörer.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Respondenten vet inte om Trafikverkets lastplats nyttjas i dagsläget då man har den
nya terminalen, och är därför lite osäker på sina svar.
KOMMENTARER
Lastplats Bastuträsk har använts i viss utsträckning senaste fem åren – dock bara av
användarna. Dessa framhåller ett visst behov av lastplatsen – både i dagsläget och i
framtiden. Dock finns Bastuträskterminalen som ett gångbart alternativ, vilket påtalas
av både kommun, användare och operatörer.
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Boden Central
Kommun

Lastkaj

Närmaste större väg

Väg 97 & 356

Övrigt

Ej kontaktledning, ej belysning

Kullersten samt

Närliggande

Zon 1 (10 km): 1 st

makadam

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Boden
Spår 72: 109 m
Spår 82: 50 m

Markyta

Spår 71: 130 m
Spår på platsen

Zon 3 (50 km): 9 st

Spår 72: 223 m
Spår 81 & 82

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

C:a 50x200 m

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Två av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 3 respektive 50.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara styckegods samt tillbehör till järnväg. Ingen årstidsvariation rapporteras
gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man endast kör timmertransporter vilket kräver en viss typ av lastplatser.

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 3000.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara papper och trä m.m. Ingen årstidsvariation rapporteras gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Boden Central

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

50

4

OPERATÖR
5

1

Idag

50
70

10

20

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n2, n10) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som litet (2) och medel (3). I det
sammantagna så är det en minoritet av de tillfrågande användarna som uppger att de
har ett framtida behov av lastplatsen – dock verkar behovet öka något i styrka. En
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i
dagsläget som stort (4). Behovet verkar även kvarstå i framtiden.
En användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Varken användaren eller operatören
kan estimera lagringsytans storlek.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Fyra av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Gammelstad Kombiterminal, Luleå samt
egen lastmöjlighet i Murjek. Samtliga angivna alternativa lastplatser används i
dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som påpekas är att det finns en hastighetsbegränsning på grund av en
skoterövergång norr om Boden, vilket medför att man inte kan gasa upp tillräckligt
mycket för att ta sig upp för backen. Det innebär att man måste ha färre vagnar än vad
man egentligen skulle vilja ha.

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring
lastplatsen. Två operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om detta. Det
som framhålls är att lastningsytan behöver asfalteras.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 2 industrispår: spåret till Torpgärdens industriområde samt
spåret till Moråsens industriområde. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på
bägge spåren, men denna möjlighet är inte tillgänglig för vem som helst. Spåret till
Torpgärdens industriområde grenas ut till olika verksamheter på området, men ingen
verksamhet använder spåret i dagsläget. Spåret till Moråsens industriområde grenas ut
till olika verksamheter på området, men ingen verksamhet använder spåret i dagsläget.
Kommunen framhåller dock att om någon av verksamheterna framhåller ett önskemål
om att använda något av spåren så finns det en möjlighet att använda spåren i
framtiden.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
KOMMENTARER
Lastplats Boden Central har använts i viss utsträckning senaste fem åren – av både
operatörer och användare. Det finns ett visst behov av lastplatsen i dagsläget, och
behovet verkar även kvarstå framgent (till och med öka något). Enligt kommunen så
fyller dock lastplatsen en begränsad funktion för existerande och framtida företag i
kommunen. De alternativa lastplatserna är flera. Här finns både Trafikverkets andra
lastplats i kommunen och en rad andra möjligheter inom zon 3.
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Boden Södra
Kommun

Boden

Närmaste större väg

Väg 97 & 356

Lastkaj

Spår 1: 346x22 m

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 1 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår 1: 615 m
Spår på platsen

Zon 3 (50 km): 9 st

Spår 9: 625 m
Spår 10: 609 m
Spår 11: 613 m

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods, men exakt vad som
lastas/lossas på den specifika lastplatsen har användaren ingen kännedom om.
Användaren har inte heller någon kännedom om det förekommer någon
årstidsvariation i användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder Boden Central istället, att man endast kör timmertransporter vilket
kräver en viss typ av lastplatser samt att man inte fraktar gods på järnväg – utan
uteslutande fraktar via väg.

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 200.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara materiel åt försvarsmakten. Ingen årstidsvariation rapporteras gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag
Framtiden

4

OPERATÖR
5

1

Idag

100
80

10

10

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). I det
sammantagna så är det få av de tillfrågande användarna som uppger att de har ett
framtida behov av lastplatsen. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren,
och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet verkar även kvarstå i
framtiden.
Endast en användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en
månad i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 10000 kvm.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Två av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Boden Central samt egen lastplats i
Mörjek. Angivna alternativ används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.
Boden Södra
Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
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Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som påpekas är att intilliggande ytor borde bli större.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så har man i dagsläget ingen kännedom om det föreligger ett behov
av ett annat lastplatsläge.
Boden Södra

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
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Kommunen äger idag 2 industrispår: spåret till Torpgärdens industriområde samt
spåret till Moråsens industriområde. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på
bägge spåren, men denna möjlighet är inte tillgänglig för vem som helst. Spåret till
Torpgärdens industriområde grenas ut till olika verksamheter på området, men ingen
verksamhet använder spåret i dagsläget. Spåret till Moråsens industriområde grenas ut
till olika verksamheter på området, men ingen verksamhet använder spåret i dagsläget.
Kommunen framhåller dock att om någon av verksamheterna framhåller ett önskemål
om att använda något av spåren så finns det en möjlighet att använda spåren i
framtiden.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Respondenten från kommunen uppger att försvaret använder angiven lastplats.
KOMMENTARER
Antalet respondenter som har använt lastplatsen de fem senaste åren är litet. Dessa
brukares behov av lastplatsen i dagsläget bedöms inte heller vara särskilt stort, eller
förändras avsevärt i framtiden. Däremot så vittnar en operatör om att de lastat/lossat
gods på uppdrag av försvarsmakten. Även kommunen nämner att försvarsmakten är
användare av lastplatsen, vilket bör finnas med i värderingen av lastplatsens framtida
funktion. Flera alternativa lastplatser finns inom framförallt zon 3.
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Gällivare
Kommun

Gällivare

Närmaste större väg

E10

Lastkaj

Sido- & ändkaj 46 m

Övrigt

Spåren är elektrifierade

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Spår 200: 280 m

Zon 3 (50 km): 0 st

Spår 203: 89 m
Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Ja

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Fyra av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 10 samt 500. Den fjärde
användaren har ingen kännedom om hur många timmar det rör sig om.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. En användare uppger att det
är metall som lastas/lossas, men övriga två användare uppger att de inte har någon
kännedom om detta. En av användarna uppger att de primärt använder lastplatsen
under hösten. Övriga användare framhåller att det inte förekommer någon
årstidsvariation i användandet av lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder Green Cargo som underleverantör, att man har en egen terminal
som nyttjas istället samt att man inte fraktar gods på järnväg – utan uteslutande fraktar
via väg.

OPERATÖR

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 300.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara papper och kemikalier. Ingen årstidsvariation rapporteras gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Gällivare

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

50
60

3

4

OPERATÖR
5

1

25

Idag

25
20

10

10

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n4, n10) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Fyra användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som Inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). I det sammantagna så är det en majoritet av de tillfrågande
användarna som uppger att de inte har ett framtida behov av lastplatsen – dock
förekommer ett framtida behov från några av användarna. En operatör har använt
lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som stort
(4). Behovet verkar även kvarstå i framtiden.
Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad
i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 1000 kvm av den ene
användaren. Den andre uppger att lagringsytans storlek helt och hållet är avhängigt
kunduppdraget – och att det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: En av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): den egna terminalen på industriområdet,
vilken även används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.

Enligt kommunen skulle lastplatsen eventuellt kunna ersättas av en annan lastplats på
bangården. Sedan äger även Boliden en lastplats som man diskuterat användning av.
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Gällivare

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är bättre avlastningsytor.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så kan det vara intressant med ett kompletterande (eller flytt)
lastplatsläge i form av nyttjande av den andra lastplatsen på bangårdsområdet. Om det
rör sig om flytt av befintlig eller som ett komplement är avhängigt diskussionerna kring
Bolidens lastplats samt hur det blir med bangården framöver (se nedan).
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Gällivare

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Trafikverket projekterar just nu området och har planer på att bygga om under nästa år.
Med anledning av detta har respondenten lite svårt att ge bra svar på samtliga frågor,
eftersom hen inte vet hur det kommer att se ut framgent.
KOMMENTARER
Lastplats Gällivare har använts av flera respondenter under de senaste fem åren, och
det angivna behovet av lastplatsen, både i dagsläget och i framtiden, vittnar om att
lastplatsen fyller en viss funktion. Det finns inga uppenbara alternativ till lastplatsen
inom någon av de tre zonerna. Dock kan det vara intressant att följa kommunens
diskussioner med Boliden gällande användningen av deras lastplats.
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Haparanda
Kommun

Lastkaj

Haparanda
8 st, längder 46-182 m

Närmaste större väg

E4

Övrigt

Vagnunderhåll

Närliggande

Zon 1 (10 km): 1 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

höjder 1,1/1,2 m
Markyta

Ja

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 1 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n8) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen de
fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Fyra av åtta användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 200 samt 500. Den fjärde
användaren uppger att det rör sig om 1-2 tågset i vecka.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods av tre av användarna.
Den fjärde nyttjar även lastplatsen till uppställning (fördelning 80/20). Det som
lastat/lossas är möbler, rundvirke och stål. En av användarna har ingen kännedom om
vad som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. En av användarna uppger att de
primärt använder lastplatsen under sommaren. Övriga användare framhåller att det
inte förekommer någon årstidsvariation i användandet av lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något
kundunderlag eller efterfrågan på orten.

OPERATÖR

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 3500.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara kemikalier, stål och handelsvaror. Ingen årstidsvariation rapporteras
gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Haparanda

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

25

2

3

OPERATÖR

4

5

25
38

1

Idag

50
38

25

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n4, n8) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Fyra användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). I det sammantagna så är det en majoritet av de tillfrågande
användarna som uppger att de har ett framtida behov av lastplatsen. En operatör har
använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som
mycket stort (5). Det sammantagna behovet verkar även kvarstå i framtiden – och till
och med öka då det även är en operatör som inte använder lastplatsen idag som
bedömer att det finns ett behov i framtiden.
Två användare och en operatör uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. Endast en användare kan dock
estimera lagringsytans storlek, vilket görs till 500 kvm.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n8) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: En av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): Karlsborg, vilken även används i
dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.
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Haparanda

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n8) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring
lastplatsen. Två operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om detta. Det
som efterfrågas är asfaltering/hårdgjord mark för truck.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n8) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så vill man flytta befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara
strax väster om Haparanda. Anledningen till flytten uppges vara möjligheterna det
medför att skapa en större plats.
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Haparanda

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Enligt kommunens representant så finns här den enda platsen som kan lösa
transporterna mellan Sverige och Finland. Både de svenska smala spåren och de
finsk-ryska breda spåren finns här. Platsen är därför nödvändig för att hantera
internationellt gods och utgör en viktig länk i TEN-T-nätverket. Man måste se till det
internationella perspektivet i detta sammanhang, och inte bara kommunens intresse.
KOMMENTARER
Lastplats Haparanda har nyttjats av både användare och operatörer under de fem
senaste åren – och nyttjandets omfattning är i vissa fall stort. Behovet av lastplatsen i
dagsläget bedöms som mycket stort bland flera av dem som brukat lastplatsen på
senare tid – och behovet verkar även kvarstå i framtiden. Att lastplatsen är
betydelsefull blir än tydligare i kommunens utsagor då lastplatsen bedöms som viktig
för både existerande företag och framtida företagsetableringar. Dessutom bedöms det
geografiska läget spela en central roll i den internationella godshanteringen, vilket
sannolikt föranlett kommunens önskemål om att flytta befintlig plats för att på så sätt
kunna skapa en lastplats med större kapacitet.
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Hörnsjö
Kommun

Nordmaling

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 1 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods, men användaren har
ingen kännedom om vad det är som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Användaren kan inte heller uppge om det förekommer någon årstidsvariation i
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns något
kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är att
man inte visste om lastplatsens existens samt att man uteslutande fraktar gods på väg,
inte järnväg.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
OPERATÖR

Ja

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Nej
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Hörnsjö

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag
Framtiden

4

OPERATÖR
5

1

3

4

5

Idag

100
70

2

10

20

Framtiden

67

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). I det
sammantagna så uppger de flesta tillfrågande användarna att de inte har ett framtida
behov av lastplatsen. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och
behovet i framtiden är tillsynes det väldigt lågt då endast en operatör anger det
framtida behovet som litet (2).
Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad
i anslutning till lastplatsen. Lagringsytans storlek estimeras till 20000 kvm av den ene
användaren. Den andre uppger att lagringsytans storlek helt och hållet är avhängigt
kunduppdraget – och att det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Tre av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Botniabanan, Norrfors samt Umeå.
Endast anläggningen i Umeå används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.
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Hörnsjö

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sju användare framhåller att det inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är en Gudrunbrygga samt hårdgjorda lagringsytor.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. En
användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Angivna kompletterande lastplatslägen
uppges vara i centrala Nordmaling samt i Rundvik. Användaren som vill flytta befintlig
lastplats förordar ett nytt läge vid Botniabanan i Rundvik. Övriga sju användare
framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Hörnsjö

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
KOMMENTARER
Det är enbart en användare som har använt lastplatsen de senaste fem åren. Behovet
bedöms som relativt svalt – både i dagsläget och i framtiden. Det framkommer även
vissa önskemål om ett annat lastplatsläge i området, och här är det framförallt Rundvik
som återkommer. Från kommunens håll så bedöms dock lastplatsen som viktig –
framförallt för framtida företagsetableringar.

39 (91)

Jörn
Kommun

Skellefteå

Närmaste större väg

Väg 95

Lastkaj

Sidokaj 100 m

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Ja

Zon 3 (50 km): 4 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Två av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 300.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. En användare uppger att det
är naturmaterial/slam som lastas/lossas, den andre uppger sig inte har någon
kännedom om vad som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. En av användarna
uppger att de primärt använder lastplatsen under sommaren, den andre har ingen
kännedom om huruvida det förekommer någon årstidsvariation i användandet av
lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder Green Cargo som underleverantör, att man använder
Skelleftehamns övre istället samt att man inte fraktar gods på järnväg – utan
uteslutande fraktar via väg.

OPERATÖR

Operatörerna: Två av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 100 respektive 200.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges vara rötslam samt torv och skogsflis. Ingen årstidsvariation rapporteras
gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att man bara opererar på
Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Jörn

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

50

4

OPERATÖR
5

1

Idag

50
70

10

10

10

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n2, n10) och operatörernas (n2, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) samt
medel (3). I det sammantagna så är det en majoritet av de tillfrågande användarna
som uppger att de inte har ett framtida behov av lastplatsen – dock förekommer ett
framtida behov från några av användarna. Två operatörer har använt lastplatsen de
fem senaste åren, men dessa bedömer behovet i dagsläget som litet (2). Behovet
verkar dock kvarstå/öka i framtiden.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Fem av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Finnfors, Bastuträskterminalen samt
Skelleftehamns övre. Endast de två sistnämnda används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller (eller har kännedom om) att lastplatsen kan
ersättas av en närliggande anläggning.

Enligt kommunen har man ingen kännedom om huruvida lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning eller ej.
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Jörn

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen av användarna framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta.

Operatörerna: En av operatörerna framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Det som efterfrågas är att banan mellan Arvidsjaur och Jörn
öppnas. Övriga två operatörer framhåller att de inte har någon kännedom om detta.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Jörn

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen har inte kännedom om de äger egna industrispår i dagsläget. Nedan
presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för markintresset uppges vara nyetableringar.
KOMMENTARER
Lastplats Jörn har nyttjats av både användare och operatörer de senaste fem åren.
Behovet av lastplatsen i dagsläget är dock förhållandevis litet, men respondenter från
både användarna och operatörerna framhåller att behovet sannolikt kommer att öka
något i framtiden. Lastplatsen bedömt som viktig av kommunen, men man vill samtidigt
nyttja marken för andra ändamål. Alternativa lastplatser finns dock inom zon 3, där
Bastuträskterminalen verkar vara ett alternativ som vissa redan använder i dagsläget.
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Kalix
Kommun

Kalix

Närmaste större väg

E4

Lastkaj

Kajlängd 28 m

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 2 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Två av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 100.
Lastplatsen används endast till lastning/lossning av gods. En användare uppger att det
är kemi som lastas/lossas, den andre uppger sig inte har någon kännedom om vad
som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det förekommer ingen årstidsvariation
gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder egen lastplats på industriområdet, använder annan lossningsplats
som ligger i Billeruds Karlsborg samt att man inte fraktar gods på järnväg – utan
uteslutande fraktar via väg.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Ja

Nej
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Kalix

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

Idag

50

Framtiden

50

3

4

OPERATÖR
5

1

30

3

4

5

Idag

50
10

2

10

Framtiden

67

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n2, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) samt stort (4). I
det sammantagna så är det en majoritet av de tillfrågande användarna som uppger att
de inte har ett framtida behov av lastplatsen – dock förekommer ett framtida behov från
några av användarna – även från några som inte använt lastplatsen de senaste fem
åren. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och i framtiden
bedöms behovet av den vara litet till obefintligt.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Haparanda, Karlsborg, Luleå samt egen
lastplats på industriområdet. Samtliga angivna alternativ förutom Haparanda används i
dagsläget.
Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Karlsborgsbruk, men används inte i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Kalix

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Fem användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är att lastplatsen rustas upp – då den inte upplevs som
brukbar i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kalix

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
KOMMENTARER
Lastplats Kalix har endast använts av ett fåtal användare under de senaste fem åren.
Behovet i dagsläget bedöms av dessa som medel till stort, och detta behov verkar
kvarstå även i framtiden. Dock verkar ytterligare användare (som inte använt
lastplatsen på senare tid) skönja ett visst framtida behov av lastplatsen. Alternativa
lastplatser finns framförallt öster ut i Haparanda. Enligt kommunen så är dock
förutsättningarna för befintlig lastplats goda – verksamheterna stör inte omgivningen
och beskaffenheten på anslutande vägar är god. Dessutom så bedömer kommunen att
lastplatsen är viktig för både existerande företag och framtida företagsetableringar.
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Kirunavaara
Kommun

Lastkaj

Kiruna
1 sidolastkaj med

Närmaste större väg

Övrigt

ändlastkaj: 100x20 m
Markyta

Ej kontaktledning.
Lokuppställning finns.

Spår 5: 230x20 m

Närliggande

Zon 1 (10 km): 1 st

Spår 6: 755x25-40 m

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Frilast 1: 740 m
Spår på platsen

E10

Zon 3 (50 km): 0 st

Frilast 2: 740 m
Spår 3 & 4:
Tågbildningsspår

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Ja. 18 000 kvm

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Tre av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10, 40 respektive 100.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods för tre av användarna,
och till både lastning/lossning och uppställning för den fjärde användaren (fördelning
50/50). Två av användarna uppger att det är stenmaterial och stålprodukter som
lastas/lossas, de övriga två uppger sig inte har någon kännedom om vad som
lastas/lossas på den specifika lastplatsen. För alla utom en förekommer ingen
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen. En av användarna använder
uteslutande lastplatsen under sommartid.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder lastplats Kiruna Cargo.

OPERATÖR

Operatörerna: Samtliga tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatörerna estimerar antalet timmar per år till 2, 2000 respektive 3500.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
är containers, trailers, handelsvaror och kemikalier. För två av operatörerna
förekommer ingen årstidsvariation, för den tredje så används den under vår, sommar
och höst.

Ja

Nej
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Kirunavaara

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

33
30

4

OPERATÖR
5

1

33
10

10

33
30

20

2

3

4

5

Idag

33

67

Framtiden

33

67

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n3, n10) och operatörernas (n3, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). I det sammantagna så föreligger ett förhållandevis stort
behov av lastplatsen i framtiden – åtminstone för hälften av användarna. Samtliga
operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, och dessa bedömer behovet i
dagsläget som medel (3) samt mycket stort (5). Behovet i dagsläget kvarstår även i
framtiden.
Fyra användare och två operatörer uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring
längre än en månad i anslutning till lastplatsen. De som kan estimera lagringsytans
storlek gör så till 100, 150, 1000 samt 5000 kvm.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Ingen användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Kirunavaara

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fyra användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är att kunna mellanlagra och ta in godset i värme.

Operatörerna: Två operatörer framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller
kring lastplatsen. En operatör framhåller att de inte har någon kännedom om detta. Det
som efterfrågas är att spårkapaciteten, lagringskapaciteten samt
omlastningskapaciteten utökas. Ett av lossningsspåren bedöms som för kort, då man
endast kan utnyttja 150 meter av det. Spåret hade behövt vara 400 meter för att det
skall fungera optimalt.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: En av användarna förordar en flytt av befintlig lastplats till annat läge.
Läget som förordas är närmare centrum. Övriga användare framhåller att det inte finns
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Kirunavaara

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara att det finns planer på
att delar av nuvarande deponi kan placeras i närheten samt andra industrietableringar.
Kommunen framhåller även att en eventuell utökning av lastplatsen kan vara aktuell.
Man påtalar att man i dagsläget har en bra dialog med Trafikverket kring lastplatsen.
KOMMENTARER
Lastplats Kirunavaara har använts av flera användare – och av samtliga operatörer
under de senaste fem åren. Två av operatörernas nyttjande av lastplatsen är dessutom
tämligen omfattande (2000 respektive 3500 timmar per år i snitt). Behovet av
lastplatsen är även påtagligt – både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsens
attraktivitet bottnar sannolikt i dess geografiska placering, då det är få närliggande
alternativ och ingen av respondenterna upplever att befintlig lastplats kan ersättas av
någon närliggande anläggning. Lastplatsen bedöms som viktig för företagen i
kommunen, och lastplatsens förutsättningar är goda med avseende på närliggande
omgivning och anslutningsvägar. Dock skapar lastplatsen en barriäreffekt, och
kommunen har planer på att använda marken för andra ändamål. Diskussioner pågår
redan med Trafikverket gällande lastplatsen.
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Korsträsk
Kommun

Älvsbyn

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Uppgift saknas

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Uppgift saknas

Zon 1 (10 km): 2 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

C-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 6 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen de
fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av nio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Användaren har dock
ingen kännedom om vad för typ av gods som lastas/lossas på den specifika
lastplatsen. Användaren har heller ingen kännedom om det förekommer någon
årstidsvariation i användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder egen lastplats på området samt att man endast kör
timmertransporter vilket kräver en viss typ av lastplatser.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Ja

Nej
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Korsträsk

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

4

OPERATÖR
5

1

3

4

5

Idag

100
89

2

11

Framtiden

100

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n9) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Sammantaget
så föreligger ett förhållandevis litet behov av lastplatsen i framtiden. Ingen operatör har
använt lastplatsen de fem senaste åren, och ingen uttrycker heller något behov av
lastplatsen i framtiden.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Tre av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Älvsbyn samt egen lastplats. Endast den
egna lastplatsen används i dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Älvsbyn, men det finns ingen kännedom om
huruvida anläggningen används i dagsläget eller ej.

Enligt kommunen så har man tittat på att centralisera verksamheten till Älvsbyns
tätort.
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Korsträsk

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av två användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sju användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är mer utrustning för snöröjning.

Operatörerna: Ingen operatör har någon kännedom om ett eventuellt
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
operatören skall kunna/vilja nyttja lastplatsen i framtiden.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Det som
förordas är en flytt av befintligt spår genom förlängning av Inexaspåret.
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Korsträsk

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 4 industrispår: Inexaspåret (det kan vara så att Trafikverket äger
spåren, men kommunen äger marken – respondenten vet inte exakt hur det ligger till),
Polarbrödspåret, Älvsbyhusspåret och godsterminalspåret. Det finns möjlighet att lasta
och lossa gods på samtliga spår, men möjligheten är bara tillgänglig för samtliga på
Inexaspåret samt godsterminalspåret. Inexaspåret och godsterminalspåret leder inte till
någon verksamhet. Polarbrödspåret leder till Polarbröd och Älvsbyhusspåret leder till
Älvsbyhus industriområde. Samtliga industrispår används i dagsläget, förutom
godsterminalen som precis har byggts färdigt och skall börja användas i höst.
Inexaspåret används bl.a. av Trafikverket vid ombyggnation. Polarbrödspåret används
enbart av Polarbröd och Älvsbyhusspåret används av Älvsbyhus. Godsterminalen
kommer sannolikt att användas av flera olika aktörer.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Det sker en gruvetablering av Boliden, som kommer att bli en av Europas största
koppargruvor. På 40-talet lastade man i Korsträsk, men nu tittar man på en förlängning
av Inexaspåret istället för Korsträsk. Kommunen är inte intresserad av Korsträsk utan
vill centralisera till Älvsbyns tätort (industriområdet), med anledning av att det är trånga,
kurviga och smala vägar in till Korsträsk.
KOMMENTARER
Användningen av lastplats Korsträsk har varit näst intill obefintlig på senare tid, och
behovet av lastplatsen bedöms som lågt både i dagsläget och i framtiden. Lastplatsen
verkar inte optimal och en förlängning av Inexaspåret kan vara en möjlig lösning.
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Luleå
Kommun

Luleå

Närmaste större väg

Väg 97 & E4

Asfalt 120x20 m
Lastkaj

Ändlastkaj: två

Övrigt

Ej kontaktledning. Ej fungerande
belysning

angörande spår (18/19)
Markyta

Spår på platsen

Närliggande

Zon 1 (10 km): 3 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

150x10 m

t6 & t7: 160 m

Zon 3 (50 km): 5 st

t8 & t9: 150 m
Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Ja. Asfalt & grus

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Tre av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. Två av
användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 150. Den tredje har ingen
kännedom om tidsåtgången.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges av två av användarna vara metall och stål. Den tredje användaren har ingen
kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det
förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man endast kör timmertransporter vilket kräver en viss typ av lastplatser, att man
använder en lastplats i Gammelstan samt att man använder lastplatsen Luleå
Malmbangård.

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 3500.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
är handelsvaror och kemikalier. Det förekommer ingen årstidsvariation gällande
användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Luleå

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

33

4

OPERATÖR
5

1

33
70

Idag

33
10

10

10

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n3, n10) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). Sammantagna så föreligger ett förhållandevis litet behov av
lastplatsen i framtiden – men några användare uttrycker ändå ett visst behov. En
operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne bedömer behovet i
dagsläget som mycket stort (5). Behovet i dagsläget kvarstår även i framtiden för en av
operatörerna, och för en annan så finns ett visst behov trots att man inte använt
lastplatsen de fem senaste åren.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Fem av åtta användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Två användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Piteå, Gammelstan, Luleå Malmbangård
samt egna lastplatser i Piteå. Samtliga angivna alternativ används i dagsläget.
Operatörerna: En av två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Luleå kombiterminal, men den används inte i
dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Luleå

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Det som
önskas är en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget är något som bör utredas
tillsammans med Trafikverket.
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Luleå

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 4 industrispår: Luleå hamn, Notviken, Storheden och
Porsödalen. Det finns möjlighet att lasta och lossa gods på samtliga spår, och denna
möjlighet är tillgänglig för samtliga (som har trafikavtal). Luleå hamnspåret leder till
Luleå hamn, där det finns flera företag. Notviken och Storheden leder till flera företag i
respektive område. Porsödalen leder till Beijers och Ferruform. Samtliga industrispår
förutom Porsödalen används i dagsläget. Till Luleå hamn fraktas petroleumprodukter,
kalk och gods, men man kan inte företagsnamnen på rak arm. Notviken används av
Generator Service och eventuellt av ett byggvaruhus. Storheden används av Luleå
Renhållning, Partec m.fl. Porsödalen används inte i dagsläget, men det går att
använda i framtiden.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – då
man har som plan att bygga ett resecentrum på platsen. Kommunen framhåller att man
har som ambition att flytta befintlig lastplats.
KOMMENTARER
Lastplats Luleå har använts av både operatörer och användare under de senaste fem
åren. Av dessa brukare bedöms behovet som tämligen stort i dagsläget och behovet
verkar även kvarstå i framtiden. Lastplatsen ligger dock förhållandevis nära flera andra
alternativa lastplatser, varav flera möjligheter finns inom ramen för kommunen.
Kommunen har dessutom en ambition att flytta befintlig lastplats då det finns planer på
att bygga ett resecentrum på platsen.
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Lycksele
Kommun

Lastkaj

Lycksele
Spår 1: 20x12 m

Närmaste större väg

E12, Väg 360 & 365

Övrigt

Ej kontaktledning. Ej belysning

Närliggande

Zon 1 (10 km): 2 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår 5: 55x20 m
Markyta

Spår på platsen

80x10 m

Spår 1: 330 m

Zon 3 (50 km): 0 st

Spår 5: 677 m
Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Nej

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Ja

Nej

Användarna: Tre av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En av
användarna estimerar antalet timmar per år till 10. Övriga två har ingen kännedom om
tidsåtgången.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges av en av användarna vara rundvirke. Övriga två användare har ingen
kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. För
en användare förekommer det ingen årstidsvariation gällande användandet av
lastplatsen, en användare använder lastplatsen under höst, vinter och vår. Den tredje
användaren har ingen kännedom om någon eventuell årstidsvariation.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att man använder en egen
lastplats på Fabriksgatan, använder egen lastplats på industriområdet, har en egen
lastplats i anslutning till Trafikverkets lastplats, använder SCAs terminal istället samt att
man inte har något behov av den då den inte är särskilt anpassad för virkeshantering.

OPERATÖR

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören kan inte estimera antalet timmar per år.
Lastplatsen används uteslutande till uppställning. Operatören har ingen kännedom om
eventuell årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.

Ja

Nej
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Lycksele

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

33

3

4

OPERATÖR
5

1

33
60

20

3

4

5

Idag

33
10

2

10

Framtiden

50

50

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n3, n10) och operatörernas (n0, n2) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Tre användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). Behovet tycks kvarstå även i framtiden. Ingen operatör har
använt lastplatsen de fem senaste åren. I framtiden framhåller en av operatörerna att
det kan finnas ett visst behov. En av operatörerna upplever sig inte kunna sia om det
framtida behovet.
Tre användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Två av användarna estimerar lagringsytans storlek till 10000
respektive 20000 kvm. Den tredje användaren kan dock inte estimera lagringsytans
storlek med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget –
och att det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Sju av tio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Anläggningarna som anges är (ligger i): SCAs terminal, egen
lastplats på IKEAs industriområde, Skellefteå, virkesterminal på eget industriområde
samt egen lastplats i anslutning till Trafikverkets lastplats. Samtliga angivna alternativ
används i dagsläget.
Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Lycksele Timber, och den används i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Lycksele

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Två av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sju användare framhåller att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är elektrifiering, upprustning av lastkaj, Gudrunbrygga samt
hårdgjord yta för lagring.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Det som
förordas är en flytt av befintlig lastplats. Det nya lastplatsläget bör vara i anslutning till
SCAs terminal.
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Lycksele

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 2 industrispår: Furuvik norr och Furuvik södra. Det finns
möjlighet att lasta och lossa gods på bägge spåren, och denna möjlighet är tillgänglig
för samtliga (som har trafikeringsavtal). Furuvik norr leder till Viacon, men det finns fler
företag längs spåret. Furuvik södra leder till Hedlunda industri, men det finns fler
företag längs spåret. Bägge spåren används i dagsläget: Furuvik norr av Green Cargo
och Furuvik södra av företagen längs spåret.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet för marken uppges vara bostadsområden eller
grönområden.
KOMMENTARER
Lastplats Lycksele har använts av både användare och operatörer under de senaste
fem åren. Det framkommer även ett visst behov av lastplatsen, både i dagsläget och i
framtiden. Enligt kommunen är dock förutsättningarna för befintligt lastplatsläge långt
ifrån optimala och marken är dessutom intressant för andra ändamål.
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Långträsk
Kommun

Piteå

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 6 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Två av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 100.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
uppges av en av användarna vara torv. Den andra användaren har ingen kännedom
om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Det förekommer
ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder en egen lastplats samt att man inte fraktar gods på järnväg – utan
uteslutande fraktar via väg.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Ja

Nej
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Långträsk

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

50

4

OPERATÖR
5

1

10

3

4

5

Idag

50
70

2

20

Framtiden

100

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n2, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1) samt
medel (3). Behovet tycks kvarstå även i framtiden. Ingen operatör har använt
lastplatsen de fem senaste åren. Ingen operatör framhåller något behov av lastplatsen
i framtiden.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Tre av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Piteå, Bastuträsk och egen lastplats vid
fabrik. De två sistnämnda alternativen används i dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Piteå hamn, och den används i dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.
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Långträsk

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Långträsk

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 2 industrispår: Backen och Haraholmen. Det finns möjlighet att
lasta och lossa gods på bägge spåren, men möjligheten är bara tillgänglig för samtliga
(med tillstånd) på Haraholmens lastplats, då det är en öppen lastgård. Backen leder till
verksamheterna: Vidbacks, Fermeko och en skrot (fd. Kuusakoski), och spåret
används i dagsläget av de nämnda verksamheterna. Haraholmen leder till
Haraholmens industrihamn och verksamheterna NBA, Norrgasol och Bottenvikens
stuveri. Det är dock ett långt spår, så det passerar även Haraholmens industriområde.
Spåret används av verksamheterna längs spåret.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Respondenten från kommunen kan inte ta ställning till påstående 2 och 3 i figuren
ovan. Respondenten betonar även att det är hens personliga åsikter som återspeglas i
svaren, och är noga med att understryka att ingen lastplats bör avvecklas på basis av
vad hen svarat.
KOMMENTARER
Få har använt lastplats Långträsk och behovet i dagsläget och i framtiden är
förhållandevis litet. Lastplatsen ligger dessutom utmed ett tämligen lastplatstätt stråk,
och flera av respondenterna pekar på alternativa anläggningar som kan ersätta
lastplatsen.
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Morjärv
Kommun

Kalix

Närmaste större väg

E10

Lastkaj

Längd 27 m

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 1 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Användaren har dock
ingen kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Användaren har heller ingen kännedom om huruvida det förekommer någon
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen eller ej.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder en egen lastplats på det egna industriområdet, att man använder en
annan lossningsplats i Billerud Karlsborg istället, att man gärna hade velat nyttja
lastplatsen men fått avslag då man hanterar timmer samt att man inte fraktar gods på
järnväg – utan uteslutande fraktar via väg.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Ja

Nej
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Morjärv

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

4

OPERATÖR
5

1

3

4

5

Idag

100
90

2

10

Framtiden

67

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet tycks
kvarstå även i framtiden för denne användare – men för övriga så finns inget behov.
Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Behovet i framtiden
bedöms som svalt.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Fyra av sex användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Kalix, egen lastplats på industriområdet,
Karlsborg samt Luleå och Haparanda. Samtliga angivna alternativ förutom Kalix
används i dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.
Anläggningen som anges är (ligger i): Karlsborgsbruk, men den används inte i
dagsläget.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Morjärv

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att
de skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Morjärv

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet som anges är intresset för att möjliggöra för
persontrafik.
KOMMENTARER
Användandet av lastplats Morjärv har varit försvinnande litet de senaste fem åren, och
behovet av lastplatsen bedöms även som litet. Det finns enligt brukarna andra
gångbara alternativ som redan används i dagsläget.
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Norrfors
Kommun

Nordmaling

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 2 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Användaren har dock
ingen kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Användaren har heller ingen kännedom om huruvida det förekommer någon
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen eller ej.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man inte visste om att lastplatsen existerade som ett alternativ.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Ja

Nej
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Norrfors

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

Idag
Framtiden

3

4

OPERATÖR
5

1

10

3

4

5

Idag

100
50

2

40

Framtiden

67

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet tycks
kvarstå även i framtiden för denne och ytterligare några användare – men för övriga så
finns inget behov. Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren. Behovet
i framtiden bedöms som svalt.
Två användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad
i anslutning till lastplatsen. Den första användaren estimerar lagringsytans storlek till
20000 kvm. Den andra användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek med
hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att det
därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Två av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Långviksmon samt Umeå, men endast
Umeå används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Norrfors

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sju användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är Gudrunbrygga samt hårdgjord yta.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Två användare förordar ett kompletterande lastplatsläge i området. Två
användare förordar en flytt av befintlig lastplats. Angivna kompletterande lastplatslägen
uppges vara i centrala Nordmaling samt i Rundvik. Användarna som vill flytta befintlig
lastplats förordar ett nytt läge vid Botniabanan i Rundvik samt att det upprättas en
riktigt stor terminal i Nordmaling som kan hantera stora mängder gods. Övriga sex
användare framhåller inget behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Norrfors

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
REFLEKTIONER OCH KOMMENTARER
Användandet av lastplats Norrfors har varit försvinnande litet de senaste fem åren, och
behovet av lastplatsen bedöms även som tämligen svalt. Gångbara alternativ i området
uppges framförallt finnas i Umeå, men önskemål om ett nytt lastplatsläge i anslutning
till Botniabanan i Rundvik framkommer som förslag.
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Skelleftehamns övre
Kommun

Skellefteå

Närmaste större väg

E4

Lastkaj

Sidokaj

Övrigt

Vagnunderhåll

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 0 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 0 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Fyra av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren. En
användare kan inte estimera antalet timmar, men övriga estimerar antalet timmar per
år till 10, 200 samt 1000.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Enligt tre av
användarna är det containrar och stål som lastas/lossas. Den fjärde användaren har
ingen kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Det förekommer ingen årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man har egna lastplatser på området, att man använder Green Carrier i Skellefteå
samt att man bara har timmertransporter, vilket kräver en viss typ av lastplatser.

Operatörerna: Två av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren. En
operatör estimerar antalet timmar per år till 100. Den andra operatören har ingen
kännedom om antalet timmar.
En operatör använder lastplatsen till lastning/lossning av skogsflis. Den andre
operatören använder lastplatsen uteslutande till uppställning. Det förekommer ingen
årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att man bara opererar på
Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Skelleftehamns övre

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

25

3

4

OPERATÖR
5

1

25
60

Idag

50
10

10

2

20

Framtiden

3

4

5

100
50

50

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n4, n10) och operatörernas (n1, n2) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Fyra användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som inget/väldigt litet (1), medel
(3) samt mycket stort (5). Behovet tycks kvarstå även i framtiden för dessa användare.
Två operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren, men bara en av dem kan
bedöma behovet i dagsläget – vilket bedöms som litet (2). I framtiden har en operatör
inget behov av lastplatsen och en operatör ett stort behov av den.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Två av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Gunsen, Bastuträskterminalen,
oljehamnen/Skellefteå hamn samt egna lastplatser på orten. Samtliga angivna
alternativ förutom Gunsen används i dagsläget.

Operatörerna: En operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning, nämligen Gunsen. Anläggningen används inte i dagsläget. Två operatörer
uppger att de inte har någon kännedom om detta.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av någon närliggande anläggning.
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Skelleftehamns övre

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: En av fem användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Fem användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är en allmän upprustning av lastplatsen.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
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Skelleftehamns övre

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken intressant för andra ändamål – både
i dagsläget och i framtiden. Ändamålet som anges är för nyetableringar av företag.
KOMMENTARER
Lastplats Skelleftehamns övre är en tämligen välanvänd lastplats av både operatörer
och användare. För vissa av användarna bedöms behovet som mycket stort i
dagsläget och i framtiden.
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Storsund
Kommun

Piteå

Närmaste större väg

Uppgift saknas

Lastkaj

Nej

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Nej

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 2 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 2 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen
de fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av tio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Användaren har dock
inte kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Användaren har heller ingen kännedom om det förekommer någon årstidsvariation
gällande användandet av lastplatsen eller ej.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man har egna lastplatser samt att man bara har timmertransporter, vilket kräver en
viss typ av lastplatser.

Operatörerna: Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren.
OPERATÖR

Ja

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan, inget behov samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är
lokaliserad där.

Nej
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Storsund

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag
Framtiden

4

OPERATÖR
5

1

3

4

5

Idag

100
80

2

20

Framtiden

100

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n10) och operatörernas (n0, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Behovet tycks
kvarstå även i framtiden för denna användare – men för övriga är behovet obefintligt.
Ingen operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och behovet av lastplatsen
i framtiden bedöms som inget/väldigt litet.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: Tre av sju användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Tre användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningarna som anges är (ligger i): Piteå samt egna lastplatser i området.
Samtliga angivna alternativ används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör har kännedom om huruvida lastplatsen kan ersättas av
någon närliggande anläggning eller ej.

Enligt kommunen kan lastplatsen inte ersättas av en närliggande anläggning.
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Storsund

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller
kring lastplatsen. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om detta.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att de har kännedom om ett
investeringsbehov på eller kring lastplatsen – eller något annat som måste till för att de
skulle kunna/vilja använda just denna lastplats.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n10) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger inget behov av ett annat lastplatsläge i området.
Storsund

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
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Kommunen äger idag 2 industrispår: Backen och Haraholmen. Det finns möjlighet att
lasta och lossa gods på bägge spåren, men möjligheten är bara tillgänglig för samtliga
(med tillstånd) på Haraholmens lastplats, då det är en öppen lastgård. Backen leder till
verksamheterna: Vidbacks, Fermeko och en skrot (fd. Kuusakoski), och spåret
används i dagsläget av de nämnda verksamheterna. Haraholmen leder till
Haraholmens industrihamn och verksamheterna NBA, Norrgasol och Bottenvikens
stuveri. Det är dock ett långt spår, så det passerar även Haraholmens industriområde.
Spåret används av verksamheterna längs spåret.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Respondenten från kommunen kan inte ta ställning till påstående 2 och 3 i figuren
ovan. Respondenten betonar även att det är hens personliga åsikter som återspeglas i
svaren, och är noga med att understryka att ingen lastplats bör avvecklas på basis av
vad hen svarat.
KOMMENTARER
Användandet av lastplats Storsund har varit försvinnande litet de senaste fem åren,
och behovet av lastplatsen bedöms även som litet. Lastplatsen ligger förhållandevis
nära andra alternativa anläggningar och det finns andra gångbara alternativ som redan
används i dagsläget.
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Vännäs
Kommun

Lastkaj

Vännäs
Sidolast & ändkaj:

Närmaste större väg

E12

Övrigt

Underhåll- och serviceinrättningar

Närliggande

Zon 1 (10 km): 0 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

10x1,1 m
Markyta

Ja

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

A-klassificering

Lagringsyta

Uppgift saknas

Zon 3 (50 km): 1 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen de
fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: Två av nio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användarna estimerar antalet timmar per år till 10 respektive 1000.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. En användare
lastar/lossar kraftledningsstolpar. En användare har inte kännedom om vilken typ av
gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen. Den ena användaren nyttjar
primärt lastplatsen under vår, vinter och höst. Den andra har ingen kännedom om det
förekommer någon årstidsvariation gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder underleverantörer för transport in till Umeå samt att man bara kör
timmertransporter, vilket kräver en viss typ av lastplatser.

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 100.
Lastplatsen används både till lastning/lossning av gods och till uppställning (fördelning
okänd). Det som lastas/lossas är bl.a. stolpar. Operatören har ingen kännedom om det
förekommer någon årstidsvariation i användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.
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Vännäs

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

Idag
Framtiden

2

3

4

OPERATÖR
5

1

50
44

Idag

50
11

22

11

11

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n2, n9) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. Två användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och dessa bedömer behovet i dagsläget som medel (3) samt mycket
stort (5). Behovet tycks finnas även i framtiden för dessa, och ytterligare några
användare. En operatör har använt lastplatsen de fem senaste åren, och denne
bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Behovet kvarstår även i framtiden, men för
övriga operatörer är behovet litet.
Tre användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Två av användarna estimerar lagringsytans storlek till 15000
respektive 20000 kvm. Den tredje användaren kan dock inte estimera lagringsytans
storlek med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget –
och att det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: En av nio användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Anläggningen som anges är (ligger i): Umeå, men används
inte i dagsläget.

Operatörerna: Två operatörer framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. En operatör uppger att de inte har kännedom om detta.
Anläggningarna som anges är (ligger i): Umeå hamn och gamla timmerterminalen.
Umeå hamn används i dagsläget.

Enligt kommunen finns det utrymme på västra sidan om järnvägen, som skulle kunna
ersätta befintlig lastplats.
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Vännäs

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Två av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är asfalterade ytor, att spåren rustas upp samt
Gudrunbrygga.

Operatörerna: En operatör framhåller att det finns ett investeringsbehov på eller kring
lastplatsen. Två operatörer uppger att de inte har någon kännedom om detta. Det som
påtalas är att det är ett dåligt spårläge.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Det som
förordas är en flytt av befintlig lastplats – med syfte att snygga till befintlig plats (se
vidare kommentarer i nästa kapitel).
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Vännäs

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger inget eget industrispår. Nedan presenteras kommunens
ställningstaganden till ett antal påståenden som rör föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
Kommunen efterlyser en dialog med Trafikverket gällande befintlig lastplats.
Anledningen till detta är att man vill göra området och platsen mer tilltalande.
Lastplatsen ligger på kommunens infart, och man vill att det ser snyggt och prydligt ut.
Antingen bör lastplatsen flyttas, eller så bör Trafikverket verka för att platsen blir mer
tilltalande. Det finns exempelvis möjligheter att flytta lastplatsen till västra sidan om
järnvägen – men allt är givetvis avhängigt vilka kriterier Trafikverket har för en lastplats.
Från kommunens sida är det viktigare att det är snyggt än att lastplatsen flyttas.
KOMMENTARER
Lastplats Vännäs har använts av både användare och operatörer under de senaste
fem åren, och flera påtalar ett visst behov av lastplatsen – både i dagsläget och i
framtiden. Få alternativa anläggningar finns dessutom i närheten. Dock är lastplatsen
inte optimal enligt kommunen – som önskar en flytt alternativt en allmän ”tillsnyggning”
av platsen.
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Älvsbyn
Kommun

Älvsbyn

Närmaste större väg

Väg 94 & 374

Lastkaj

Sidokaj: L42xH1,2 m

Övrigt

-

Markyta

Närliggande
Ja

Zon 1 (10 km): 2 st

anläggning

Zon 2 (20 km): 1 st

Spår på platsen

Uppgift saknas

Skick

B-klassificering

Lagringsyta

Ja

Zon 3 (50 km): 6 st

ANVÄNDNING AV LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de har använt lastplatsen de
fem senaste åren. Utfallet presenteras i figurerna i vänster kolumn.
ANVÄNDARE

Användarna: En av nio användare har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Användaren estimerar antalet timmar per år till 10.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Användaren har dock
ingen kännedom om vilken typ av gods som lastas/lossas på den specifika lastplatsen.
Användaren har heller ingen kännedom om det förekommer någon årstidsvariation
gällande användandet av lastplatsen.

Ja

Nej

OPERATÖR

Anledningen till att lastplatsen inte används uppges av de flesta vara att det inte finns
något kundunderlag eller efterfrågan på orten. Andra anledningar som framkommer är
att man använder den egna lastplatsen på området, att man använder eget stickspår
samt att man bara kör timmertransporter, vilket kräver en viss typ av lastplatser.

Operatörerna: En av tre operatörer har använt lastplatsen de fem senaste åren.
Operatören estimerar antalet timmar per år till 3000.
Lastplatsen används uteslutande till lastning/lossning av gods. Det som lastas/lossas
är handelsvaror. Det förekommer inte någon årstidsvariation i användandet av
lastplatsen.
Anledningen till att lastplatsen inte används uppges vara att det inte finns någon
efterfrågan samt att man bara opererar på Kiruna Terminal då man är lokaliserad där.

Ja

Nej
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Älvsbyn

BEHOVET AV LASTPLATSEN – IDAG OCH I FRAMTIDEN
ANVÄNDARE
1

2

3

Idag
Framtiden

4

OPERATÖR
5

1

Idag

100
33

11

22

11

22

Framtiden

2

3

4

5

100
33

33

33

Bedömningen av behovet har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Inget/Väldigt litet behov och 5
motsvarar Mycket stort behov. Bedömningen av behovet i dagsläget har endast gjorts av de respondenter
som har använt lastplatsen de fem senaste åren. Siffrorna anger utfallet i procent.

Ovan presenteras användarnas (n1, n9) och operatörernas (n1, n3) behov av
lastplatsen i dagsläget och i framtiden. En användare har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som medel (3). Det föreligger
även ett framtida behov av lastplatsen – även för flera av de användare som inte har
använt lastplatsen de senaste fem åren. En operatör har använt lastplatsen de fem
senaste åren, och denne bedömer behovet i dagsläget som stort (4). Behovet kvarstår
även i framtiden.
En användare uppger att de har ett behov av möjlighet till lagring längre än en månad i
anslutning till lastplatsen. Användaren kan dock inte estimera lagringsytans storlek
med hänvisning till att storleken helt och hållet är avhängigt kunduppdraget – och att
det därför är omöjligt att svara på.
KAN LASTPLATSEN ERSÄTTAS?
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om lastplatsen kan ersättas av
en närliggande anläggning.
Användarna: En av fem användare framhåller att lastplatsen kan ersättas av en
närliggande anläggning. Fyra användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Anläggningen som anges är (ligger i): egen lastplats i Piteå, vilken också
används i dagsläget.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att lastplatsen kan ersättas av en närliggande
anläggning. En operatör uppger att de inte har någon kännedom om detta.

Enligt kommunen skulle lastplatsen kunna ersättas genom en förlängning av
Inexaspåret.
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Älvsbyn

INVESTERINGSBEHOV PÅ ELLER KRING LASTPLATSEN
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något investeringsbehov på eller kring lastplatsen.
Användarna: Två av tre användare framhåller att det finns ett investeringsbehov på
eller kring lastplatsen. Sex användare uppger att de inte har någon kännedom om
detta. Det som efterfrågas är en allmän upprustning på sikt.

Operatörerna: Ingen operatör uppger att de har någon kännedom om eventuella
investeringsbehov på eller kring lastplatsen.

Generella synpunkter som framkommer (oberoende befintligt skick på lastplatsen samt
adekvat kännedom om lastplatsen i sig) och som utgör nödvändigheter för att en
lastplats ska vara intressant att använda i framtiden är: minimala bullerrestriktioner,
goda kommunikationer så att man inte stör närboende, framdragen el, belyst
spårområde, Gudrunbrygga, belysning av växlar, hantering av 600 meter långa tåg,
400 meter lastningsspår för hantering av heltåg, ingen kontaktledning, asfalterad yta
(vid hantering av träbränsle) samt viktigt med ett generellt underhåll (klippa gräs etc.)
om lastplatsen inte har använts på länge.
BEHOV AV ANNAT LASTPLATSLÄGE
Användarna (n9) och operatörerna (n3) har fått ange om de upplever att det finns
något behov av ett annat lastplatsläge i området.
Användarna: Ingen användare framhåller att det finns ett behov av ett annat
lastplatsläge i området.

Operatörerna: Ingen operatör framhåller att det finns (eller att de har kännedom om)
ett behov av ett annat lastplatsläge i området.

Enligt kommunen så föreligger ett behov av ett annat lastplatsläge i området. Det som
förordas är upprättandet av en kompletterande lastplats. Lastplatsläget bör ligga
parallellt med Ställverksvägen.
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Älvsbyn

KOMMUNENS EGNA INDUSTRISPÅR OCH SYNEN PÅ BEFINTLIG LASTPLATS
Kommunen äger idag 4 industrispår: Inexaspåret (det kan vara så att Trafikverket äger
spåren, men kommunen äger marken – respondenten vet inte exakt hur det ligger till),
Polarbrödspåret, Älvsbyhusspåret och godsterminalspåret. Det finns möjlighet att lasta
och lossa gods på samtliga spår, men möjligheten är bara tillgänglig för samtliga på
Inexaspåret samt godsterminalspåret. Inexaspåret och godsterminalspåret leder inte till
någon verksamhet. Polarbrödspåret leder till Polarbröd och Älvsbyhusspåret leder till
Älvsbyhus industriområde. Samtliga industrispår används i dagsläget, förutom
godsterminalen som precis har byggts färdigt och skall börja användas i höst.
Inexaspåret används bl.a. av Trafikverket vid ombyggnation. Polarbrödspåret används
enbart av Polarbröd och Älvsbyhusspåret används av Älvsbyhus. Godsterminalen
kommer sannolikt att användas av flera olika aktörer.
Nedan presenteras kommunens ställningstaganden till ett antal påståenden som rör
föreliggande lastplats.

Lastplatsen skapar en barriäreffekt
Trafiken till och från lastplatsen stör omgivningen
Verksamheten vid lastplatsen stör omgivningen
Lastplatsen är viktig för existerande företag och verksamheter i kommunen
Lastplatsen är viktig för framtida företagsetableringar
Det är viktigt att det finns en lastplats i kommunen
Beskaffenheten på anslutande vägar är god









Bedömningen av påståendena har gjorts på en skala 1-5, där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5
motsvarar Instämmer helt och hållet.

Övriga kommentarer: Enligt kommunen är marken inte intressant för andra ändamål –
varken i dagsläget eller i framtiden.
KOMMENTARER
Det är inte särskilt många som har använt lastplats Älvsbyn de senaste fem åren, men
de som har gjort det påtalar ett behov av lastplatsen i dagsläget. Behovet verkar även
finnas i framtiden – även för vissa av de respondenter som inte använt lastplatsen på
senare tid. Förutsättningarna för lastplatsen verkar goda, och lastplatsen bedöms även
som viktig för företagen i kommunen.
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