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Volvo 9700 6x2 przed budynkiem dworca autobusowego w Arvidsjaur

Wydawać by się mogło, że wysunięte na daleką północ obszary Norwegii, Szwecji i Finlandii rządzą się swoimi prawami. Niska gęstość 
dróg, mała gęstość zaludnienia oraz utrzymująca się przez większą część roku pokrywa śnieżna są głównymi atrybutami tych terenów, 
stanowiącymi jednak poważne bariery dla rozwoju transportu publicznego. W mentalności wielu Europejczyków ludzie mieszkający na 
dalekiej Północy korzystają głównie z zaprzęgów, skuterów śnieżnych i samochodów z napędem 4x4. Nic jednak bardziej mylnego. Zur-
banizowane obszary wokół północnego koła podbiegunowego są dostępne także, dzięki sprawnemu systemowi regionalnych połączeń 
autobusowych, które – oprócz przewozu ludzi – zajmują się także przewozem towarów i dostawą medykamentów do przychodni i szpitali.

Uwarunkowanie geograficzne
Norrbotten to najbardziej wysunięty na północ region admini-
stracyjny Szwecji. Siedzibą władz regionu od ponad 150 lat jest 
Luleå ze swym Starym Miastem wpisanym na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Swoim obszarem region obejmuje krainę 
Norrland i Laponię (²/³ obszaru). Od północy i zachodu region 
graniczy z Norwegią, a od wschodu – z Finlandią oraz z woda-
mi Zatoki Botnickiej. Wzdłuż linii brzegowej regionu położone są 
4 archipelagi utworzone z 3 306 wysp. Norrbotten jest najwięk-
szym regionem administracyjnym Szwecji i zajmuje około ¼ jej 
terytorium. Jego powierzchnia to 98 911 km², a mieszka w nim 
około 250 tys. ludzi. Średnie zaludnienie regionu to 2,52 osoby 
na km². W rzeczywistości gęstość zaludnienia jest znacznie mniej-
sza, gdyż blisko 65% populacji mieszka w 15 miastach regionu. 
Najmniej zaludniony obszar to część śródlądowa Laponii. 

W średniowieczu Norrbotten uznawano za terra nullius, czyli 
„ziemię niczyją”. Teren był słabo zaludniony przez plemiona La-
pończyków i fińskich Kveeni. Od tego czasu szwedzcy królowie 
starali się skolonizować i schrystianizować ten obszar. Mimo to 
do chwili obecnej można tu spotkać potomków Lapończyków, za-
chowujących własną kulturę i zwyczaje. Dla wielu Szwedów Norr-
land to kraina magów. Zasoby naturalne, takie jak drewno i rudy 
żelaza, odegrały kluczową rolę w industrializacji tej części Szwecji. 

Zbigniew Rusak

Obsługa obszarów podbiegunowych  
transportem publicznym na przykładzie Arvidsjaur

Typowy krajobraz dalekiej Północy – duże rozległe obszary porośnięte 
lasami iglastymi
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Mimo to przez cały XX wiek region wyróżniał się silną migracją, 
zwłaszcza poza region, głównie do uprzemysłowionych miast po-
łudniowej Szwecji. Było to widoczne szczególnie na przełomie lat 
70. i 80. ubiegłego stulecia, kiedy to obszary Laponii opuściło 
wielu młodych ludzi z powodu wysokiego bezrobocia.

Głównym środkiem transportu w regionie Norrbotten jest 
samochód. Drogi charakteryzują się małym natężeniem ruchu, 
z wyjątkiem nadmorskiej drogi E4. Odległości pomiędzy miastami 
są duże i wynoszą około 150 km. Aby skrócić czasy przejazdu, 
w regionie podniesiono ograniczenia prędkości na drogach poza-
miejskich do poziomu 100–110 km/h, mimo że większość z nich 
to drogi jednojezdniowe. Połączenia kolejowe nie odgrywają istot-
nej roli w ruchu pasażerskim, natomiast mają ważne znaczenie 
w transporcie towarowym, zwłaszcza na linii łączącej stolicę regio-
nu – Luleę – z kopalniami żelaza w Gällivare i Kirunie oraz z wol-
nym od lodu portem w Narwiku. Podróż samolotem jest głównym 
sposobem podróży pomiędzy regionem Norrbotten a południową 
Szwecją. Głównym portem lotniczym regionu jest lotnisko w Lu-
lei, będące szóstym pod względem liczby obsłużonych pasażerów 
portem lotniczym w Szwecji. Ponadto w regionie zlokalizowane są 
kolejne 4 lotniska: w Arvidsjaur (4 635 mieszkańców), w Gällivare 
(5 590), Kirunie (18 148) i w Pajali (1 958). 

Region podzielony jest na 14 gmin; do najmniejszych nale-
ży licząca 6 488 mieszkańców Arvidsjaur. Jej powierzchnia to 
6,126.32 km². Jak łatwo obliczyć, średnia gęstość zaludnienia 
w gminie to 1,1 osoby/km². Siedzibą władz gminy jest miasto 
o tej samej nazwie – mieszka w nim aż 71,5% populacji. Mimo 
że nie znajdziemy w tym mieście wysokich bloków, gęstość zalud-
nienia jest blisko 1 000 razy większa niż w całej gminie i wynosi 
993 osoby/km². 

Gospodarka
Lapońska nazwa Arvidsjaur oznacza „obfite wody”, gdyż przez 
wieki jeziora otaczające miasto były źródłem pożywienia dla oko-
licznych plemion, zarówno latem, jak i zimą. Miasto położone jest 
110 km na południe od północnego koła podbiegunowego na 65º 
szerokości geograficznej północnej. Obok Szwedów i Finów gmina 
zamieszkiwana jest przez potomków Lapończyków, którzy miesz-
kają w małych wioskach w sąsiedztwie Arvidsjaur i specjalizują się 
w hodowli reniferów. To właśnie głowa renifera jest herbem miasta.

W gospodarce miasta dominuje przemysł drzewny. Równie 
ważnym sektorem gospodarki jest turystyka – lokalne firmy or-
ganizują przejażdżki skuterami śnieżnymi, trekking, narciarstwo, 
wędkarstwo i wyścigi psich zaprzęgów. W odległości 15 km od 

Arvidsjaur zorganizowano także ośrodek narciarski Vittjåkk, gdzie, 
obok biegów narciarskich, można także uprawiać narciarstwo 
zjazdowe. Na nartach można zjeżdżać także w samym Arvidsjaur 
z niewielkiej góry Prästberget (600 m n.p.m.). Już niedługo kolej-
ną atrakcją turystyczną miejscowości ma być największy renifer 
świata o długości 48 m i wysokości 45 m. Arvidsjaur jest także 
centrum europejskiego przemysłu samochodowego. Z uwagi na 
niskie temperatury (rzędu -40ºC) i duże ilości śniegu przez więk-
szość część roku duże koncerny prowadzą tu badania swoich po-
jazdów w ostrych warunkach arktycznych, zarówno na drogach 
publicznych, jak i na zamarzniętych jeziorach. Gmina jest także 

Sieć dróg krajowych w regionie Norrbotten z zaznaczonymi ogranicze-
niami prędkości

Rzeźby reniferów przed Urzędem Miasta w ArvidsjaurJedną z atrakcji turystycznych regionu są osady lapońskie, w których 
zachowano starą kulturę i zwyczaje
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miejscem stacjonowania wyborowego batalionu komandosów 
szwedzkich „Jaeger”.

Transport
Miasto leży na przecięciu 2 dróg krajowych. Pierwszą z nich jest 
droga E45 Inlandsvägen (droga wewnętrzna), przebiegająca 
przez sam środek Szwecji (z południowego zachodu na północny 
wschód), łącząca Göteborg z miejscowością Vittangi na granicy 
z Finlandią. Łączna długość tej drogi to 1 690 km. Drugą z dróg 
jest „srebrna droga” 95, łącząca międzynarodową drogę E4 z gra-
nicą norweską. To właśnie tymi drogami poprowadzone są niemal 
wszystkie linie autobusowe, obsługujące zarówno przewozy re-
gionalne, jak i wewnątrzgminne. W centrum miasta zorganizo-
wano dworzec autobusowy, obejmujący poczekalnię, magazyn 
paczek i 3 perony. Przy miejscach postojowych dla autobusów 
zabudowano zewnętrzne źródło energii, umożliwiające doładowa-
nie akumulatorów czy ogrzanie wnętrza przestrzeni pasażerskiej 
przy wyłączonym silniku.

Dziennie z autobusowych połączeń regionalnych w relacjach 
ponadgminnych korzysta 17 tys. pasażerów. Aż 4 tys. pasaże-
rów dziennie wyjeżdża poza granice regionu, głównie do pracy. 
Udział transportu publicznego w podróżach regionalnych i po-
nadregionalnych jest niewielki i wynosi około 10%. Jak już wspo-
mniano, wynika to z dużych odległości pomiędzy miastami oraz 
z wysokiego wskaźnika motoryzacji, który waha się w granicach 
531 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców. Dla po-
równania w całej Szwecji wskaźnik ten jest o 11% niższy (461 
samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców). W Arvidsjaur 
wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 573 samochody na 
1 000 mieszkańców).

Transport publiczny
System transportowy Arvidsjaur jest elementem systemu obej-
mującego cały region Norrbotten. Organizatorem transportu pu-
blicznego w regionie jest spółka z o.o. Länstrafiken Norrbotten 
AB, odpowiedzialna nie tylko za organizację linii autobusowych, 
lecz również za koordynację usług taksówkowych oraz organizację 
transportu osób niepełnosprawnych w systemie „drzwi-w-drzwi”. 
Spółka, będąca w 50% własnością Regionu Norrbotten i w 50% 
własnością gmin, współpracuje z ponad 40 firmami przewozo-
wymi, które posiadają łącznie 250 autobusów i zatrudniają 500 
kierowców. W ciągu roku autobusy spod znaku Länstrafiken Nor-
rbotten przewożą 4 mln pasażerów, co stanowi 47% osób przewo-
żonych transportem publicznym w całym regionie (łącznie z komu-
nikacją miejską w Lulei, Pitei, Kirunie, Bodens i Gällivare, które 
są zarządzane samodzielnie przez poszczególne miasta). Roczna 
kwota dotacji przekazywana przewoźnikom to około 280 mln SEK. 

Länstrafiken Norrbotten jest także partnerem w Norrtåg wraz 
z pozostałymi 3 północnymi powiatami regionu. Norrtåg odpo-
wiedzialny jest za organizację lokalnych połączeń kolejowych na 
terenie regionu, na liniach Luleå–Kiruna i Luleå–Umeå. W 2013 r. 
połączenia te zostały wydłużone z Kiruny aż do norweskiego Nar-
viku. Ponadto Norrbotten jest jedynym szwedzkim regionem, który 
współfinansuje wewnętrzne połączenia lotnicze na terenie regio-
nu w relacjach Luleå–Kiruna i Luleå–Pajala. Mimo to organizato-
rem dla tych połączeń w dalszym ciągu pozostaje Szwedzki Urząd 
Transportu Publicznego TRV.

Sieċ komunikacyjna regionu obejmuje 156 linii autobuso-
wych, w tym 3 linie klasy komfort, 4 linie Mountain Travel, 2 linie 
ekspresowe (nr 20 i nr 100) łączące Umeę i Luleę z najbardziej 
wysuniętym na północ szwedzkim portem Haparand, które po-

Arvidsjaur leży na przecięciu 2 dróg krajowych, w związku z czym duże 
ciężarówki na głównych ulicach miasta to normalny widok

Arvidsjaur ma w ciągu dnia kilka połączeń lotniczych ze stolicą Szwecji. Są 
one obsługiwane przez prywatnego przewoźnika NextJet

Widoczne z samolotu tory prób, wyznaczone na powierzchni zamarznię-
tych jezior zlokalizowanych wokół Arvidsjaur. Obowiązują na nich takie 
same przepisy jak na drogach publicznych



przewoźnicy i systemy transportowe

Autobusy 4 /2015 17

prowadzone są wzdłuż międzynarodowej drogi E4, 1 linię taxi łą-
czącą Jörn z Arvidsjaur oraz 46 linii autobusowych na żądanie. 
Przez Arvidsjaur przejeżdża autobusy łącznie 17 linii, w tym 4 na 
żądanie. Wykonują one dziennie 68 kursów. Liniami o najwięk-
szej częstotliwości są linie 21 i 45, wykonujące odpowiednio 16 
i 12 kursów. Pierwsza z nich łączy Arvidsjaur z odległą o 160 km 
stolicą regionu, natomiast druga – z nadmorskim miastem Skal-
leftea, odległym o 130 km. Najdalszym połączeniem jest linia 45 
do Östersund, licząca aż 450 km.

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie różnych standar-
dów jakościowych linii, których częstotliwość kursowania oraz 
wielkość użytego taboru zależna jest od charakterystyki obsłu-
giwanego obszaru.

Najwyższy komfort oferowany jest na liniach ExpressPlus nr 
20 i 100, poprowadzonych wzdłuż wybrzeża Zatoki Botnickiej. 
Linie te obsługuje międzynarodowy przewoźnik Veolia, na zamó-
wienie Länstrafiken Norrbotten, czterogwiazdkowymi autobusami 
piętrowymi Van-Hool Astromega na podwoziu Scanii w charakte-
rystycznym niebieskim malowaniu z żółtymi elementami. Aby za-
pewnić jak największą wygodę, we wnętrzu zastosowano większe 
odległości pomiędzy fotelami. Przy każdym fotelu dostępne jest 
gniazdko elektryczne, umożliwiające podłączenie laptopa, table-
tu lub telefonu komórkowego. Ponadto pasażerom udostępniane 
są słuchawki do pokładowego systemu audio-wideo oraz gazety 
i czasopisma. Na pokładzie serwowane są także napoje i kanapki. 
Bilety można zarezerwować zarówno w systemie przedsprzedaży 
internetowej, jak i zakupić bezpośrednio w pojeździe.

Linie klasy komfort to długie linie międzymiastowe, obsługiwane 
autobusami turystycznymi, z dodatkowym personelem, którego za-
daniem jest opieka nad pasażerami, szczególnie niepełnospraw-
nymi. Przy wcześniejszym zamówieniu biletu za pośrednictwem 
Internetu przewoźnik organizuje bezpłatnie także dowóz do dwor-
ca autobusowego. Ponadto opiekun towarzyszący osobie niepeł-
nosprawnej ma także prawo do bezpłatnego przejazdu. 

Mountain Travel to linie sezonowe, zapewniające dojazd za-
równo zimą, jak i latem, do górskich obszarów regionu, m.in. do 
ośrodków narciarskich oraz górskich szlaków pieszych i rowero-
wych. W ramach podróży możliwy jest bezpłatny przewóz sprzętu 
narciarskiego lub rowerów. Jednak podróżny, zwłaszcza zimą, 
musi dokładnie sprawdzać termin obowiązywania rozkładu jazdy.

Obszary słabo zaludnione obsługiwane są minibusami. Na ogół 
są to linie charakteryzujące się 1 lub 2 kursami w ciągu dnia. 
Na liniach tych nie ma przedsprzedaży, a bilety sprzedawane są 
jedynie w pojeździe za gotówkę. Uzupełnieniem tych linii są linie 
na żądanie (Bus on demand). Wybrany kurs zamawiany jest przez 
pasażera telefonicznie do godziny 17.00 dnia poprzedzającego 
przejazd lub do godziny 14.00 w sobotę. W miejscowościach  
Arjeplog i Arvidsjaur Länstrafiken Norrbotten odpowiedzialny jest 
także za połączenia taksówkowe, łączące każde z miast z portem 
lotniczym. Usługa może być zamawiana równolegle z zakupem 
biletu lotniczego. Cena biletu w jedną stronę to 200 SEK (0,9% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) lub 100 SEK dla zaj-
mujących dodatkowe miejsce dzieci i młodzieży do lat 16.

Bilety na przejazd, umożliwiające przejazd różnymi środkami 
transportu, sprzedawane są w ramach ogólnokrajowego systemu 
Resplus, obejmującego 3,5 tys. przewoźników. Rezerwacja biletu 
możliwa jest za pośrednictwem Internetu (www.resplus.se) lub te-
lefonicznie. Aby ułatwić pasażerom planowanie podróży, pasaże-
rowie mają do dyspozycji zintegrowany z systemem planer podróży 
z rozkładami jazdy i taryfami większości szwedzkich przewoźni-
ków. W ramach systemu, podobnie jak w przypadku połączeń lot-

Podczas postoju autobus może być podłączony do zewnętrznego źródła 
energii

Piętrowy Van-Hool T927 Astromega na linii ekspresowej 100. Fot. Län-
strafiken Norrbotten

Minibus Mercedes-Benz Sprinter na trasie linii na żądanie
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niczych, pasażer ma zapewnione połączenia alternatywne w razie 
zakłóceń i braku skoordynowania połączeń przesiadkowych.

Taryfa obowiązująca w Länstrafiken Norrbotten to taryfa od-
ległościowa, podzielona na 40 przedziałów (co 10 km). Bilet do 

10 km kosztuje 24 SEK (0,1% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia). Bilet na trasę powyżej 400 km to koszt 433 SEK 
(1,9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Przy płatno-
ściach jednorazowych, dokonywanych przy pomocy elektronicz-
nej portmonetki BUSSKORT, można uzyskać 10% rabatu. Na 
kartę można załadować także bilety wieloprzejazdowe. Przy bile-
cie 10-przejazdowym uzyskuje się 10% upustu, a przy 20-prze-
jazdowym – 20% upustu. Wszystkie wymienione wyżej bilety są 
dostępne jako bilety normalne oraz jako ulgowe dla młodzieży 
pracującej w wieku 20–25 lat (25% ulgi) i uczniów (50% ulgi). 
Karnet 40-przejazdowy dostępny jest jedynie jako karnet nor-
malny i w porównaniu z 40 biletami jednorazowymi jest o 40% 
tańszy. Przy przejazdach do 80 km możliwy jest zakup biletu 
30-dniowego imiennego, który został skalkulowany jako 22-krot-
ność biletu jednorazowego. Jego cena waha się od 528 SEK 
dla przejazdów do 10 km (2,3% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia) do 2 552 SEK dla przejazdów od 71 do 80 km 
(11,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Ponadto 
w systemie taryfowym oferowane są karnety studenckie dla stu-
dentów Uniwersytetu Technologicznego w Lulei w cenie połowy 
biletu 40-przejazdowego oraz bilety firmowe na okaziciela. Ist-
nieją także bilety grupowe dla grup nieprzekraczających 6 osób. 
Każdy z pasażerów może zabrać bezpłatnie do autobusu jedną 
sztukę bagażu, w tym parę nart lub snowboard (tylko w pokrow-
cach), wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki. Każdy bagaż musi 
być wyposażony w przywieszkę z nazwiskiem, adresem i nume-
rem telefonu. Rower lub sanie motorowe, poza liniami Mountain 
Travel, mogą być przewożone jedynie w przestrzeni bagażowej 
lub na specjalnych stojakach – kosztuje to 50 SEK. Zwierzęta 
muszą być trzymane w koszu lub w klatce. Zwierzęta zabierane 
do wnętrza autobusu muszą mieć oddzielny bilet (poza zwierzę-
tami trzymanymi w worku lub w klatce na kolanach pasażera). 
Psy przewodniki również nie podlegają dodatkowym opłatom. Na 
trasach 6 linii oraz autobusów typu komfort wprowadzono zakaz 
przewozu zwierząt poza psami przewodnikami.

Do obsługi całego systemu wykorzystuje się 250 autobusów. 
Najmniejsze z nich to minibusy bazujące głównie na Mercede-
sach Sprinterach. Na linie typu Bus-taxi kierowane są także 
Fordy Transity. W segmencie minibusów na dalekiej Północy 
można spotkać polski akcent. Wiele z tych pojazdów bazują-
cych na podwoziu typu 906 BB50 o DMC = 5 000–5 300 kg to 
pojazdy z nadwoziem firmy Automet z Sanoka. Większe mini-
busy na podwoziu Vario to słowackie ROSERO Prospector PHP 
o DMC = 8 200 kg i pojemności 28 pasażerów. Na trasach mię-
dzygminnych używa się głównie autobusów niskowejściowych 
Volvo 8700LE i 8700LE 6x2 oraz Carrus Vega L. Ostatnio na 
liniach tych pojawiły się także Setry Multi-Class 400. Dalekie 
linie międzymiastowe obsługiwane są głównie przez autobu-
sy Volvo 9500, 9700 oraz Carrus Star 502, zarówno w wersji 
dwu- jak i trzyosiowej, a także autobusy turystyczne Van-Hool T9 
na podwoziu Scanii. W barwach Länstrafiken Norrbotten moż-
na zobaczyć także egzotyczne dla nas autobusy, jak szwedzki 
Helmark i norweski Vest. Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem autobusów dalekobieżnych jest olbrzymia przestrzeń 
towarowa w tylnej części pojazdu, wyposażona w hydrauliczną 
windę umożliwiającą swobodny załadunek, zarówno bagażu, jak 
i przesyłek kurierskich. Wszystkie te autobusy, bez względu na 
wielkość, łączy zestaw dodatkowych reflektorów drogowych oraz 
dodatkowe pałąki, chroniące nadwozie przed skutkami zdarze-
nia z renem. Jak już wspomniano, linie ExpressPlus obsługują 
autobusy piętrowe Van-Hool T927 Astromega.

W przypadku większej frekwencji na liniach 9xx przewoźnicy uruchamiają 
minibusy oparte na Mercedesie-Benz Vario, mogące zabrać jednorazowo 
do 28 pasażerów. Na zdjęciu widoczny słowacki Rosero Prospector PHP

Na liniach dalekobieżnych dominują wysokopokładowe autobusy turystyczne 
ze skrzynią ładunkową zabudowaną na zwisie tylnym. W większości są to au-
tobusy zbudowane na bazie autobusu Volvo 9700. Jednak na liniach można 
zobaczyć także takie autobusy jak Van-Hool Alicron na podwoziu Scanii czy 
Helmark 360S na podwoziu Volvo B12L. Fot. Helmark Carroseri AB

Na liniach o charakterze wewnątrzgminnym niepodzielnie królują autobusy 
niskowejściowe. W Arvidsjaur na linii 24 można zobaczyć Carrusa Vegę L 
na podwoziu Volvo B10BLE
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Bus Cargo
W celu poprawy efektywności świad-
czonych usług autobusy regularnej 
komunikacji regionalnej przewożą 
także przesyłki kurierskie w ramach 
ogólnokrajowego systemu transpor-
tu towarów Bussgods, obsługujące-
go zarówno małe firmy, jak i osoby 
prywatne. Pewność usługi zapew-
nia wysoka punktualność kursów 
autobusowych. Szwedzki Bussgods 
współpracuje także z Bussgods Za-
toki Botnickiej, dzięki czemu usługa 
obejmuje także wymianę towarów 
pomiędzy Szwecją i Finlandią. Przy-
gotowanie przesyłki do nadania 
i przedpłata za usługę następuje 
za pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej. Na stronie tej można 
automatycznie wygenerować etykietę wysyłkową, dokonać opła-
ty za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego oraz 
śledzić aktualną pozycję nadanej przesyłki. Przesyłki nie trzeba 
dostarczyć na dworzec autobusowy w dniu dokonania płatności, 
bo nadawca ma na to 30 dni. Należy jednak pamiętać, że po tym 
terminie list przewozowy traci swoją ważność, a nadawcy nie przy-
sługuje zwrot kosztów. Maksymalna wielkość przesyłki to 35 kg 
lub 0,125 m3. Cennik obejmuje także transport listów i innych 
niestandardowych przedmiotów, jak np. narty czy opony. Koszt 
przesłania listu o masie do 1 kg kosztuje 85 SEK, a do 3 kg – 
110 SEK. Cena transportu paczki o masie 35 kg to 295 SEK. 

Pozostałe formy transportu w Arvidsjaur
Dobrze zorganizowana komunikacja autobusowa spowodowała, 
że – jak na razie – wszystkie połączenia kolejowe zostały zlikwi-
dowane. Nie bez znaczenia jest fakt, że linia przechodząca przez 
miasto jest tylko odnogą linii głównej. Obecnie część infrastruk-
tury kolejowej wykorzystywana jest przez Sztokholm Transport 
do prowadzenia testów wagonów metra w warunkach zimowych 
oraz przez Kolejowe Stowarzyszenie Arvidsjaur, które w sezonie 
letnim organizuje przejażdżki pociągiem parowym pomiędzy 
Arvidsjaur i Slagnäs.

Jak już wspomniano, miasto posiada własne lotnisko oddalone 
od centrum o 10 km. Codziennie startuje z niego kilka rejsów do 
stolicy Szwecji – Sztokholmu; odbywają się też loty czarterowe, 
głównie do Niemiec.

Powierzchnia miasta wynosi niecałe 5 km2, w związku z czym 
do większości sklepów, szkoły czy dworca autobusowego można 
dostać się na piechotę. W okresie zimowym wielu mieszkańców 
wspomaga się specjalną odmianą sanek, na której porusza się 
niczym na hulajnodze. 

Podsumowanie
1. Mimo niskiego udziału transportu publicznego w organizowa-

nych podróżach zarówno organizator Länstrafiken Norrbotten, 
jak i uczestniczący w systemie przewoźnicy cały czas dbają 
o to, by zapewnić jak najwyższą jakość i komfort podróżowa-
nia poprzez jednorodny i spójny system oznaczania pojazdów, 
eksploatację autobusów turystycznych o wysokim standardzie 
wyposażenia, zapewnienie pewności połączeń przesiadkowych, 
prowadzenie systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczy-
wistym oraz obejmującego wszystkich przewoźników systemu 

dystrybucji biletów, dostępnych zarówno przez Internet, jak 
i aplikacje mobilne.

2. Aby zapewnić możliwie jak najwyższy wskaźnik efektywności 
systemu transportowego, Länstrafiken Norrbotten wykorzystu-
je do obsługi linii różne środki transportu zbiorowego, w tym 
także taksówki.

3. Oferta przewozowa dostosowana jest do charakterystyki ob-
sługiwanego obszaru, a wielkość taboru do występujących po-
toków pasażerskich, co powoduje, że obok linii regularnych, 
obsługiwanych wysokopokładowymi autobusami turystycznymi, 
są także autobusy na żądanie, na których kursują mikrobusy 
i minibusy.

4. System taryfowy regionu Norrbotten charakteryzuje się sto-
sunkowo szeroką ofertą biletową z biletami adresowanymi 
do konkretnych grup odbiorców, niskim udziałem pasażerów 
uprawnionych do ulg i przejazdów bezpłatnych oraz sprzeda-
żą nawet biletów jednorazowych, umożliwiających swobodną 
zmianę środka transportu.

5. Aby zwiększyć efektywność usług przewozowych, autobusy ob-
sługujące linie o charakterze ponadgminnym zostały włączone 
do przewozów kurierskich w ramach sieci Bussgods o zasięgu 
krajowym. Stosowanie autobusów z dużą przestrzenią towa-
rową zwiększa także możliwości w zakresie zabierania przez 
pasażerów rowerów czy sprzętu narciarskiego.
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Tab. 1. Podział kompetencji w zakresie transportu publicznego w regionie Norrbotten
Rodzaj 

transportu
Odpowiedzialny 
za infrastrukturę 
komunikacyjną

Organizator 
ruchu Operator Emitent 

biletów Zasilanie V max 
[km/h]

Max długość 
pojazdu [m]

Początek 
eksploatacji

Komunikacja 
miejska TRV1) / gminy Gmina Firmy prywatne  

i komunalne Operator Diesel 70 18,75 Zależny od miasta  
1923–2007 

Autobus 
regionalny TRV1) / gminy LN2) Firmy prywatne LN2) Diesel 90 ok. 15 Od 1920 r.
Kolej TRV1) TRV1) Botniatåg3) / SJ Norrtåg3) / SJ 15 kV AC 160 ok. 75 Od 1894 r.
Samolot Swedavia/ 

gminy
TRV1) / LN2) 
operatorzy

Port lotniczy 
Lulea Operator Paliwo 

lotnicze 500–900 ok. 35 Od 1944 r.

1) Szwedzki Urząd Transportu (TRV) – urząd administracji państwowej, założony 1 kwietnia 2010 r., odpowie-
dzialny za organizację krajowego transportu publicznego, długoterminowe planowanie systemu transportowe-
go w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym i morskim oraz za budowę, eksploatację i utrzymanie 
dróg krajowych oraz linii kolejowych; zastąpił Szwedzki Zarząd Dróg Krajowych oraz Szwedzki Instytut Analizy 
Transportu i Komunikacji
2) LN – Länstrafiken Norrbotten
3) Organizatorzy i operatorzy linii kolejowych utworzonych przez region i północne gminy regionu do obsługi 
połączeń kolejowych pomiędzy Narvikiem a Kiruną i Umeą
Źródło: oprac. własne.


