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BANAN TILL HAPARANDA OCH ÖVERTORNEL

I proposition den 26/2 1097 föreslog regeringen att riksdagen måtte fatta beslut
om byggande av en statsbana från Boden över Niemifors till Yttermorjärv vid Kali:
älv. Samtidigt skulle även en landsväg byggas från Boden till Porsbyn. Riksdagen
beslöt enligt förslaget och banan stod klar till Morjärv år 1902.

Är 1904 föreslog regeringen att banan skulle fortsättas från Morjärv österut öve-
Lappträsk till Karungi. I avvaktan på en utredning om lämpligaste sträckningen
mot gränsen till Finland, då storhertigdöme i Ryssland, beslöt dock riksdagen en
dast om förlängning till Lappträsk. Samtidigt besköts att en landsväg, huvudsak
ligen för militära ändamål, skulle anläggas parallellt med järnvägen.

För att slippa avbryta arbetana i Lappträsk, p g a att den nämnda utredningen än:
inte var klar fortsattes banbygget fram till Veittijärvi, ea 7 ̂  från Torne älv
Är 1911 beslöts att fortsätta Järnvägen fram till Karungi samt att bygga en bibai
längs Torne älv upp till Övertorneå.

Slutligen beslöt riksdagen år 1915 om banan söderut i älvdalen till Haparanda. Ä-
1915 träffades en överenskommelse mellan svenska och ryska regeringarna om en br-
förbindelse över Torne älv mellan Haparanda och Torneå

Banorna till Haparanda och Övertorneå har således öppnats i följande ettapper:

Boden - Niemisel 52 km I/IO 19OO
Niemisel - Morjärv 4I km l/S 1902
Morjärv - Lappträsk 46 km 15/12 1910
Lappträsk - Veittijärvi 15 km l/7 1915
Veittijärvi - Karungi 7 k® 15/12 1914
Karungi - övertorneå 47 km 15/12 1914
Karungi provisoriska stn -
Karungi stn 2 km 1/i 1916
Karungi - Haparanda 26 km 17/6 1915

n  " 1/12 I9I8
Haparanda - Torneå 4 km 7/101919

Till Karungi provisoriska stn.

Provisorisk trafik

Allmän trafik

Banans infart till Boden C byggdes om 1920-21 med anordnande av viadukten över
malmbsman.

Delsträckan Karungi - Haparanda öppnades för provisorisk trafik så snart det var
möjligt. Första världskriget hade brutit ut och händelserna vid fronten gjorde
att Haparanda blev den enda stadigvarande öppna gränspassagen för hela det väldi;
ryska kejsardömet. En kollosal trafik av flyktingar och gods blev följden. Direk
sov- och sittvagnar framfördes dagligen mellan Haparanda och Stockholm.

Det imponerande stationshuset uppfördes för att räcka till för en bestående traf
av denna omfattning. Då freden kom och förhållandena stabiliserade sig i början
1920-talet minskade trafikunderlaget drastiskt, och stationen i Haparanda viiade
sig vara helt överdimensionerad.

Krigshändelserna i Finland 1959-45 medförde en ny högkonjunktur för Haparanda sc
gränsstation. I krigets slutskede, 24/9 1944 - IO/6 1945» var dock persontrafiks
över gränsen helt inställd.

Numera är persontrafiken på Järnvägen över gränsen inte särskilt omfattande. För
närvarande finns tre tågpar, samtliga motorvagnståg, varav två är SJ på 1455
spårvidd och ett är VR på 1524 mm spårvidd. Godstrafiken är mera omfattande och










