
                       Utgivare: Antnäs byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.     
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 2021 Maj 

Kafferep för att vi kan...  

Söndagen den 28 mars bjöd Byaföreningen 
på kaffe och kaka utanför Sörbygården till 
alla som ville. Ca 50 st. kom förbi denna 
dag. (Coronasäkert) Föreningen lottade 

bla. ut en smörgåstårta och två påsk tallri-
kar bland dom som kom.  

 

Sörbyakyrkan finns till för 
dig. 

 

Vill du prata med någon så är du väl-
kommen att ringa till någon av oss: 

 

 

Magnus Lindh, präst          0920-277072 

Susanne Larsson, diakon   0920-277073 

Erica Eriksson, pedagog     0920-277075 

Nina Walloschke, musiker 0920-277064 

Anna Johnsson, husmor    0920-277070 

Kalas / möte dag 300 kr 

Heldag / möte kväll 500 kr  

En helg dag 750 kr 

Hel Helg 1500 kr 

För mer info:  

kontakta Marcus Halse,  073-5960762 

 

Rabatt för medlemmar i ABUF: 50 kr / gång 

Bokning av Sörbygården 

Ska  ni boka Sörbygården  

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

Vi vill å byns  

vägnar 

hälsa alla nya  

bybor  

välkommen  

till Antnäs by! 

Flödvatten på Kvarnvallen från bäcken.  

 

 ANTNÄS  

 SIGNUM 

 i   

Antnäs säger vi  

HEJ    

      när vi möts 
  

Ha en  

underbar  

sommar! 



2 

 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Skötsel & underhåll: 

Marie Sundqvist,  

Tfn: 073-0373681 

 Karin Enström,  

Tfn: 070-3616374 

 Ägare:  

HF-Aktiva Kvinnor,  

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 

Bokning: 

 Majvi Johansson,  

tfn: 070-2066018 

 

 

 

Bagarstugan är öppet  

året om. 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

Hej! Nu är våren kommen och vi bokar in 
trädfällningar vid hus och stugor.  

Även svårare träd tar vi oss an.  

Innehar motorsågskörkort ABCDE 
(Skylift).  

Kommer förbi på kostnadsfritt besök och 
kikar på era ev. 
jobb.  

Har humana 
”byapriser” och 
fakturerar.  

Jobbar med rot-
avdrag, 50% av 
arb.kostn. Inne-
har ansvarsför-
säkring. Tveka 
inte och ring  

070-606 96 36.  
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Ordförande har ordet 
 

Nu har vi kommit en bra bit in på år 
2021 och tyvärr har pandemin inte 
velat släppa taget om oss. Det gäller 
nu, när många har fått sina sprutor 
och de som väntar på sin tur, att fort-
sätta hålla ut ett tag till så vi så små-
ningom kan börja återgå till ett mer 
normalt liv. Byaföreningen har inte 
gett upp hoppet. För några veckor 
sen ordnade vi med ett ”kaffestopp” 
för den som var ute på söndagspro-
menad, det lottades ut en smörgå-
stårta och lunchkuponger. Alla som 
kom fick en lott och därmed chansen 
att kunna vinna något av priserna. 
Bara en sån enkel sak gjorde att dom 
som kom förbi fick möjlighet till en 
liten pratstund, vilket var uppskattat 
(givetvis pandemisäkert).   

Som ni förstår har vi ingen möjlighet 
att genomföra någon Antnäsdag i år 
heller, vilket känns jättetråkigt. Vi 
får se om det går att ordna några 
större sammankomster senare i höst 
t.ex. Solanderledens dag och när det 

blir dags för adventfirande. Åter-
kommer senare hur det blir.  

Vad som däremot är förberett och 
ska genomföras. Spångning av den 
sista blöta delen av fäbodaleden. En 
ny fräsch grillplats ska iordningstäl-
las och en del nya bänkar kommer 
ersätta de möbler som börjar vara 
slitna. En nyare gungställning kom-
mer det också bli, samt nya balans-
brädor. Sörbygården väntar också på 
att få invigas. Det går ju att hyra om 
man håller de begränsningar och reg-
ler som gäller för max. antal perso-
ner.  

Till alla nyin-
flyttade säger vi 
hjärtligt väl-
komna till vår 
fina by. Här sä-
ger vi ”Hej” till 
alla när vi möts 
ute på byn, bara 
det gör att man 
känner sig väl-
kommen och 
sedd. 

Till sist, är vår 

förhoppning är att Ni vill vara/bli 
medlem och stödja Byaföreningen 
till en kostnad av 100:-/familj. Hyran 
av Sörbygården gentemot kommu-
nen tickar på fastän vi inte kan nyttja 
den fullt ut. 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. Antnäs Byautvecklings före-
ning 

 

Medlem? 

Är ni inte redan medlem i Byaföreningen så gå gärna 
med. 100 kr  per hushåll är avgiften. Den hjälper bland 

annat till att hålla upp vandringslederna (fäbodalederna) 
och bidrar också med att  byaföreningen kan fortsätta att 

förhindra fäbodarnas förfall.  

Tack på förhand. 

Swish: 123 508 7333 

Bankgiro: 608-0444 

Postgiro: 184479-4 

Ange namn och telefon vid inbetalning via bg eller pg. 



4 

På köprond genom Antnäs  

 

Länge, åtminstone länge för under-
tecknad fanns bara ”Föreningen”.  

Det var butiken i byn. Dit tog man 
sparken eller cykeln och handlade. 
Framför disk förstås, man gick fram 
med den lilla papperslappen där inkö-
pen stod antecknade.  

Kaffe maldes i en stor apparat som 
blänkte och dånade, men luktade gott. 
Korv och liknande delikatesser köp-
tes från en glasad disk och skruvar 
och muttrar fanns på en hel vägg med 
smålådor längst in i hörnet. Det var 
Antnäs handelsförening, 

”föreningen”.  

Butiken låg där parkeringen till Ant-
näs möbler finns idag.  Fast det heter 
visst Europamöbler. Kvitton sparades 
i lämplig plåtburk hemmavid och gav 
återbäring vid årets slut, så fungerar 
ju andelsföreningar.  

Men byn har haft hela fyra olika buti-

ker, fast inte samtidigt. Dock kunde 
man för en period i början av 1900-
talet faktiskt välja mellan tre olika.  

 

Janssons och Grankvist 

Först ut var handlare Jansson som 
byggde en stor fastighet i det som 
länge kallades ”nårribyn”. Den har 
just rivits ut av Luleå kommun, bygg-
naden kom senare att kallas Hälsan 
och blev länets första sanatorium. 
Den låg på Norrbyvägen 8. Handlar 
Jansson kom till byn på 1870-talet 
och var en driftig typ som byggde sig 
en pampig anläggning för sin lant-
handel med storslaget boningshus 
och en jätteladugård. Men snart nog 
for han vidare till Boden eftersom 
marknaden kändes hetare där. Här 
fanns också Antnäs första poststation 
från 1889. Affären upphörde 1906 
när Hälsan invigs.  

Handlare Grankvist kom lite senare, 
mitt under en lågkonjunktur i början 
av 1880-talet. Han hette August och 
var inflyttad från Piteå landsförsam-
ling. Så småningom kom Grankvist 
att finnas på två ställen i byn. Dels på 
Mantalsvägen 8 (gamla gården) och 
senare Norrbyvägen 9. Ja, det rörde 
sig faktiskt om två generationer 
också, August och Albert. Grankvist 
hade telefonnummer 5, sanatoriet 

Hälsan hade nr 4, mejeriet nr 1. 
Självklart gick folk till Grankvist när 
de ville telefonera. Själva byggnaden 
på Norrbyvägen är troligen från 1925 
(snett mittemot på Norrbyvägen låg 
ett likadant hus, Oscars, som idag är 
rivet). Affären levde kvar till tidigt 
1940-tal. Grankvist var uppdaterad, 
troligen var han den förste med auto-
mobil i byn, och först av alla sålde 
han därför bensin i Antnäs. 

 

Garveri och butik 

Handlare Lars Johan Thurfjell är 
kanske den mest bortglömde, men 
hans gård finns kvar och har idag 
adressen Sörbyvägen 19. Vi vet inte 
exakt när han etablerade sig, men han 
flyttar till Antnäs 1897, och beskrivs 
då som både handlare och garvare, 
vilket han också fortsatte att vara på 
plats i byn. Handlare Janssons stora 
stenladugård revs och flyttades till 
Thurfjells tomt. Gården kallades se-
nare Dahlboms efter de nya ägarna.  

Thurfjell kom från Mannön, släkten 
var inflyttade från Alvik. Några år 
efter hans död 1923 flyttade familjen 
från byn. Hans gård var en av de få i 
byn som var byggd i två våningar, 
affärslokalen var längan som låg mot 
byavägen. Efter Thurfjell hade 
Randia-Johan, Johan Eriksson, butik i 
huset för en tid. Och vår salig mor 
Signe, hon köpte finporslin på aukt-
ionen efter Thurfjells och en bytta 
med skrot där en gammal silversked 
låg och väntade på sin upphittare.  

 

1940-talet 

1970-talet 

Jansson 1898 

Gamla Grankvist 1930 talet 

Grankvists diversehandel  1930 talet 

Thurfjells 
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Den långvariga Föreningen 

 

Antnäs Handelsförening öppnade en 
tillfällig handelsbod i maj 1906 hos 
Linus Isaksson. J.A Gustafsson blev 
föreståndare, årslön 900 kronor. 
Samma år köpte föreningen en tomt 
för 100 kronor och en timring från 
Alvik. Den togs ner och flyttades till 
Antnäs, så gjorde man den tiden. I 
november flyttade man in, tomten låg 
mitt emot nuvarande Europamöbler. 
Varorna kom från grossisterna N.O 
Lundström och H. Nyberg i Luleå. 

Antnäs handelsförening var en an-
delsförening, ägd av sina medlem-
mar. Den växer kraftigt de första 
åren. Antnäs handel är största butiken 
i byn och blir tillslut den enda. Krig 
och kriser är förstås stora prövningar 
men medlemmarna ställer upp och 
1951 inviger man t.o.m. en ny lokal. 
Under byggnadstiden bedrivs handeln 
i det gamla mejeriet, det som låg på 
Sörbyvägen 17. Under början av 
1960-talet omvandlas butiken till 
snabbköp.  

 

Konstruktionen de sista åren är origi-
nell. Butiken är kooperativt ägd men 
har ICAs Hakon-bolagen som leve-
rantör. 1975 upphör andelsföreningen 
efter viss oenighet och diskussioner, 
lönsamheten har varit dålig under 
några år, det fanns t.o.m. ett förslag 
om nedläggning. Det var en av lan-
dets äldsta kvarvarande andelsför-
eningar som krisade, men man enas 
tillslut och ”Föreningen” försäljs – 
den blir nu privatägd. Köparna är lo-
kala - Saidie Strandberg från Antnäs 
och Sigrid Öhlund från Ersnäs. Priva-
tiseringen är lyckad, ägarna är drif-
tiga och  räddar affärsverksamheten i 
Antnäs.  

Föreningen blir handelsbolag ”Antnäs 
Livs H/B”. Saidie och Sigrid ägde 
butiken fram till 1994.  

Året därefter köps den av Maj-Lis 
Stoltz som utvecklar verksamheten 
med stor initiativkraft, den är nu ICA 
Antnäs. 1997 har den gamla lokalen 
tjänat ut och flytten går till det nya 

villaområdet på ”Heden”. Där ligger 
ICA Sörbyhallen fortfarande och tele-
fonnumret är detsamma som 1906, 
nämligen 03. Nåja, nästan – 
0920/30003.  

Moderniteten 

Lanthandlare och deras butiker var en 

del av näringsfriheten som infördes 
under senare delen av 1800-talet. Nu 
kom industrins alla köpevaror ut på 
landet, där majoriteten av befolkning-
en fanns. Dessförinnan hade bönder-
na fått åka in på marknaderna i stä-
derna för att göra sina inköp, så var 
regelverket, någon fri handel på 
landsbygden var inte tillåten. Hela 
den moderna varuexplosionen blev 
nu tillgänglig: förutom mjöl och 
socker och annat nyttigt kunde man 
köpa allt från tobak och bröstsocker 
till klänningstyger, spik, amerikafläsk 
och inlagd sill i affärerna.  

Detta överflöd måste ha varit en sen-
sation men handlarna kunde också gå 
i konkurs, under etableringsfasen var 
lanthandel en lockande, men riskabel 
verksamhet. Så också för Antnäs han-
delsmän. Och man kunde handla på 
kredit hos dem, och själv gå i kon-
kurs, vilket också skedde. I själva 
verket var nog konkurser främsta an-
ledningen till att handlar Janssons 
stora fastighet såldes och blev sanato-
rium 1906. Jansson själv hade flyttat 
till Överluleå och stod sig bra där, det 
var en bra marknad. Hans efterträda-
ren hette Waara och gick i konkurs 
1901 med skulder på 112. 000 och 
tillgångar på 88.000. Han ägde fastig-
heter i Luleå och allt sprack när spe-
kulationsbubblan sprack. Näste hand-
lare, Bergström gick i konkurs 1904, 

skulder 21.000 och tillgångar 13.695, 
fastigheten var värd drygt 9.000. Den 
präktiga handelsfastigheten var 
ganska alltså ihålig när den senare 
säljs till Nationalföreningen mot tu-
berkulos.  

Befolkningen växte snabbt under 
1800-talet och vissa områden var mer 
expansiva än andra, exempelvis indu-
striorter eller tätorter med järnvägs-
knutpunkter. Sådana ställen hade 
stark inflyttning och drog till sig 
handlare. Antnäs var ju lite av en 
knutpunkt för sörbyarna redan då, dit 
kom läkare, post, sanatorium och me-
jeri, hela moderniteten nästan på en 
gång. Grannbyar som Alvik eller 
Måttsund hade också sina affärer, 
men inte lika många.  

Andelsföreningens arkiv finns beva-
rat i Luleå, de andra handlarna vet vi 
inte värst mycket om. I arkivhand-
lingarna kan vi se att Elon Gustafsson 
(Per-Ols) hade vackraste handstilen 
och att Emanuel Vikström från Hä-
mers-gården var längste ordföranden.  

Jag såg att statsminister Löfvén fick 
sig en kaffekopp på Sörbyhallen i 
höstas. Ett klipp på teve och man blir 
glad av att påminnas sin hemby. Och 
”affärn” där nere intill Riks-13 och 
1950-talet, den behåller sitt varma 
rum i minnet. Där satt man väntande 
på små pallar, på grön galon och lus-
tigt svängda stålben. Lyssnande på 
gubbarna och gummorna, deras 
bondska pratsamhet, samspelet med 
de ständiga skämten och skratten. En 
hel värld av igenkännliga typer och 
en värld full av varor. De vore värda 
ett eget kapitel. Nytt och gammalt i 
1950-talets brokighet. Sparkarna vän-
tade utanför, eller cyklarna, mer säll-
an en bil. Antnäs i världens mitt. 

/Jan-Olov Nyström 

Avtackning av personalen, den 22 nov 1975. Från vä.: Georg Jansson, John 
Nilsson (från styrelsen), Ulla-Britt Nilsson, föreståndaren Helfrid Johannes-
son, Gunvor Eriksson, Elisabeth Åström, Gertrud Grankvist 
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ABK  
Ett verksamhetsår med stängda 
ishallar och sporthallar har natur-
ligtvis påverkat vår verksamhet i 
alla sektioner i Antnäs BK.  

Men skam den som ger sig för 
våra fantastiska ledare har med 
goda intentioner skapat aktiviteter 
utomhus för barnen med de re-
striktioner vi följer och det har 
varit väldigt uppskattat.  

Hockeyrinken på Antnäs IP har 
varit välbesökt både av våra egna 
hockeylag och allmänheten där 
både ledare och föräldrar hjälp till 
att sköta rinken med nyinköpta 
redskap och den lilla traktorn.  

 

Spårjouren har hållit skidspåret i 
absolut världsklass och uppskattas 
av alla som ”skidar” i våra spår.  

Basketlagen har förlagt sina trä-

ningar utomhus med olika aktivi-
teter. 

 Bra jobbat!  

Nu ser vi fram emot ett nytt verk-
samhetsår och tar nya tag så våra 
aktiva får återgå till det normala 
med matcher, tävlingar och med 
nya friska tag.  

 

Tyvärr måste vi meddela att 
vårt populära Bilbingo blir in-
ställd även denna sommar 2021. 

 

Har ni sett några konstiga  

figurer i skogen? 

Det finns en möjlighet att ni på 
skärtorsdagen har sett några perso-
ner i långa dräkter på gångvägen 
och i skogen uppe vid vindskyd-
det. I 8 år har nämligen Sörby-
akyrkan anordnat en vandring där 
man kan möta Jesus lärjungar som 
berättar om deras upplevelser om-
kring påsken. Det är personalen 
och andra frivilliga förmågor som 
står för skådespelet. 

 Elias Lindh spelade Johannes 
som berättade om den första natt-
varden. 

Einar Skalman gick in i rollen som 
Matteus. Han berättade bland an-
nat om hur han lärde känna Jesus. 

 

Nina Walloschke är Maria från 
Magdala och berättade om vad 
som hände vid graven. 

Påsken är kyr-
kans största hög-
tid och för många 
har detta blivit en 
viktig tradition 
och för andra var 
det första gången 
som de fick vara 
med om denna 
upplevelse. 

I år blev det lite anpassningar för 
att kunna göra detta på ett smittsä-
kert sätt. Små grupper sändes iväg 
med jämna mellanrum och mässan 

som vi brukar avsluta med fick bli 
en enkel andakt vid sista stationen 
där ett snöaltare hade skapats. 

Inga-Britt Johansson spelade Petrus 

Einar Skalman 

Nina Walloschke 

Elias Lindh 
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Angående Norrbotniabanan  

 

Med anledning av Nordnytt reportage om Norrbotniaba-
nans sträckning Piteå-Luleå, kom en fråga upp i Fa-
cebookgruppen På gång i Antnäs. Frågan rörde vilken 
sträckning som är aktuell för Antnäs. Vivianne blev 
nämnd som kontaktperson för arbetsgrupp rörande frå-
gan, vilket visade sig felaktigt. Jag ställde då frågan om 
några intresserade fanns i byn att delta i en utvecklings-
grupp, och några napp fick jag. 

 

För ungefär tio år sedan var frågan uppe angående Norr-
botniabanans sträckning och det var då samråd här i byar-
na. Då bodde jag i Sörmjöle utanför Umeå, granne med 
Botniabanan. Jag har sammanfattat tidigare arbete mest 
för att jag själv är intresserad av den framtida sträckning-
en och känner att det är bra om vi i byarna samarbetar. 
Då kan vi ha en chans att påverka eventuell placering av 
exempelvis övergångar för skoter, skogsmaskiner, jord-
bruksmaskiner, viltövergångar med mera.  

 

Om vi inte vet hur vi rör oss i området kommer ingen 
annan veta det heller. Det är bra om vi är ute i god tid och 
gärna eniga om hur vi önskar ha det. Då ökar vår möjlig-
het att påverka. 

 

Personligen önskar jag en tågstation här i Antnäs redan 
från start och vill gärna arbeta vidare med den frågan. I 
Umeå har Botniabanan bidragit till stora förändringar 
men också till många fördelar. Möjligheter att pendla och 
resa på ett grönare sätt är ett fantastiskt tillskott till infra-
strukturen här uppe.  

 

Mina erfarenheter av Botniabanan i Umeå är positiva. 
Järnvägen har där fungerat som en sammanförande länk 
mellan stad och landsbygd. Alla behöver inte längre bo 
centralt och man kan på ett effektivt sätt resa utan att 
flyga. Det öppnar möjligheter både för arbete och utbild-
ning på andra orter.   

 

Nedan följer en kort sammanfattning/rapport av hur jag 
uppfattat banans sträckning. Referenser finns i slutet av 
dokumentet för er som vill fördjupa sig inom området. 

 

Dela gärna med er med era tankar i frågan till mig. 

Vänligen Jenny Olsson,  

Ordförande Antnäs Samfälligheter 

Antnäs 2021-05-16 

Norrbotniabanans planerade passage 
för området Antnäs 

 
Inledning 

Norrbotniabanans intressentgrupps utredning, utförd av 
Trivector, färdig 2020-12-23, presenterades på Nordnytt, 
våren 2021. Reportaget föranledde frågan angående vil-
ken sträckning som gäller vid Norrbotniabanans plane-
rade förbifart Antnäs. Resultatet presenteras i följande 
sammanfattning. 

 

Bakgrund 
Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanans 
infart till Luleå blev klar 2011. Därefter har Trafikverket 
inte haft uppdrag eller finansiering för vidare arbete med 
sträckan Skellefteå till Luleå. I den nuvarande Nationella 
infrastrukturplanen ingår framtagande och byggnation för 
sträckan Umeå till Skellefteå. Ny infrastrukturplan beslu-
tas av regeringen våren 2022 (Norrbotniabanan, 2021). 

  

Infart Luleå 
I järnvägsutredningen har det västliga alternativet valts i 
första hand för infart till Luleå, även om det östliga före-
dras ur fördelar ur resesynpunkt. Det är bland annat in-
trånget på sjöfartens vändytor som komplicerar östlig 
dragning. Trafikverket och Luleå kommun har valt att 
behålla båda järnvägskorridorerna om en regional intres-
sentgrupp kan driva frågan och finna förslag på lösningar. 
Då kan det åter bli aktuellt för Trafikverket att pröva frå-
gan igen. Den regionala intressentgruppen för Norrbotni-
abanan har sedan dess bildande 2019 arbetat med att hitta 
den starkaste regionala och lokala infrastrukturlösningen 
för infart till Luleå  

(Norrbotniabanan, 2021). 

Figur 1 Visar utredningsförslag för framtida infart Luleå, källa: 
Trivector (2020). 

 

Passage Antnäs 

Det som gäller för området Antnäs har i följande stycken 
sammanfattats utifrån Trafikverkets Slutrapport Piteå-
Södra Gäddvik (2011-12). Rapporten visar att två utform-
ningsalternativ kvarstår AA2 och AA3. Se figur 2 nedan. 
Korridor AA3 kommer användas i fortsatta planeringsar-
betet för Norrbotniabanan. Område AA2 kan bli aktuellt 
igen om avslag ges vid prövningen av korridor AA3, rö-
rande påverkan av Natura 2000 områden Skäret och 



8 www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

 

I Passagen AA3 utgör åkrarna en rastplats för flyttfåglar. 
Samråd har därför skett med sakkunniga inom området 
och utredningen visar att framtida järnvägen kan lokali-
seras i samma område som E4an om profilläge i så fall 
anpassas för att inte störa fåglarnas flygvägar. I Skärets 
område finns plats placera järnvägen utanför det skyd-
dade området.  

 

Delsträckan är dock komplex och man kan inte utesluta 
att det skyddade området kan beröras. Därför finns båda 
alternativen fortfarande kvar för passagen av Antnäs. 

(Trafikverket, 2011). 

 

Enligt Trafikverket (2012) har samråd som skett med bo-
ende i Antnäs och Norrfjärden visat att innevånarna varit 
samstämmiga med förslaget AA3 som utredningen pre-
senterat. Följande frågor anses viktiga att ha i åtanke vid 
det fortsatta arbetet: 

 

Trafikverket har gjort en bedömning att regionaltågsstat-
ion uppförs i Norrfjärden vid projektstart. Behovet av 
reseutbytandet ska klarläggas med Luleå kommun, Piteå 
kommun, kollektivtrafikföreträdare, intresseorganisation-
er med flera. Vid passage av större orter görs en plane-
ring för att regionaltågsstation ska kunna uppföras i ett 
senare skede och här står exempelvis Antnäs nämnt som 
förslag. 

E4a nära korridor kan kräva ombyggnad av trafikplatsen i 
Ersnäs. 

I Ersnäs och Antnäs krävs anpassning av befintlig E4a 

och övrig infrastruktur. 

Åtgärder för att minska effekter på odlings och kultur-
landskap. 

Åtgärder för att minska effekter på gestaltning boende-
miljö. 

Inför tillåtlighetsprövning kommer Trafikverket ansöka 
om tillstånd inför eventuell påverkan av Natura 2000 om-
råde. 

Hydrologiska förhållanden vid Tetberget (korridor AA2) 
bör utredas. Byggnation kan påverka grundvatten och 
ytvatten och därigenom även arter. Tetberget också Na-
tura 2000 område. 

Lämplig placering av mötesstationer Antnäs-Luleå, ska 
ses som en helhet tillsammans med lösningen för tunnel-

läget trafikplats Gäddvik. 

Passager rennäring, Passager jordbruksfordon, Passager 
skotrar, Passager friluftsliv. 

Slutsats 

Korridor AA3 (alternativet som följer väg E4) är vald för 
det fortsatta arbetet vid Norrbotniabanans passage av 
Antnäs men korridor AA2 kvarstår som alternativ.  
Källor:  
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Figur 2 Visar de två alternativen för planerad sträckning av Norrbotniabanan, passage Antnäs. Korridor AA3 till höger i bild, korri-
dor AA2 till vänster i bild. Källa: (Trafikverket, 2011). 


