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1. Inledning
Den 10 december 2002 fi ck Banverket regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en ny järnväg på sträckan Umeå-Luleå-Haparanda. Norrbotniabanan har beslutats 
omfatta sträckan Umeå-Luleå medan Haparandabanan (Boden-Kalix Haparanda) byggs ut 
resp. upprustas i separat projekt. I Framtidsplanen fi nns det 3 miljarder kronor anvisade 
till en första etapp av Norrbotniabanan Umeå-Luleå 2010-2015. Med Norrbotniabanan  
skapas goda förutsättningar för en regional och lokal utveckling av såväl samhälle som 
näringsliv längs kuststråket. Denna förstudie utgör ett inventeringsskede inför den fortsatt 
planeringen. Här prövas tänkbara lösningar som ska studeras vidare i nästa planerings-
skede. Förstudien utbör också ett underlag för tidigt samråd med berörda.

järnväg funktionen av ett dubbelspår och 
sårbarheten minskar därmed. 

Sammantaget skapas goda förutsättningar 
för en regional och lokal utveckling av såväl 
samhällen som näringsliv, både längs kust-
stråket och i omlandets infl uensområden.

1.2 Norrbotniabanans 
ändamål

Det övergripande ändamålet för utbygg-
naden av Norrbotniabanan är att projektet 
ska bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. Målet har ekologiska, sociala och eko-
nomiska dimensioner, som är beroende av 
varandra, och som tillsammans bidrar till en 
ökad hållbar utveckling. Effekterna av Norr-
botniabanan i dessa tre dimensioner kan kort 
sägas vara

En hållbar samhällsutveckling

Ekologiskt hållbar utveckling
• Mindre klimatpåverkan
• Mindre påverkan på naturmiljön
• Hushållning med naturresurser

Socialt hållbar utveckling
• Samverkande arbets-, utbildnings- och 

bostadsmarknader
• Goda livsmiljöer
• Tillgång till service och kulturutbud
• Ett säkert transportsystem
• En jämställd samhällsutveckling

1.1 Bakgrund
Stambanan genom övre Norrland är kurvig 
och brant och kan därför inte utnyttjas till 
fullo för regionens så viktiga malm-, stål- 
och skogstransporter. Med sin placering en 
bit in i landet är järnvägen inte heller ett att-
raktivt alternativ för persontransporter. 

Genom Norrbotniabanan kan förut sätt-
ningar skapas för ökad kapacitet för gods-
transporter, förbättrade persontrans porter 
och tidsvinster för transporter för både 
personer och gods. Möjligheterna för effek-
tivare gods transporter till och från norra 
Norrland kommer att förbättras markant, 
både till följd av att dessa banor klarar en 
högre tåg vikt samt att de dimen sioneras för 
högre hastigheter. Men också på grund av 
att Botniabanan och Norrbotniabanan ligger 
geografi skt närmare de stora städerna, in-
dustrierna och hamnarna längs Norrlands-
kusten. Samtidigt skapas förutsättning-
ar för en ökad pendling i regionen genom 
en utvecklad regionaltågtrafi k. Exempel-
vis beräknas restiden för persontåg mellan 
Umeå och Luleå bli 1 timme och 30 minuter 
med snabbtåg. 

Stambanan genom övre Norrland är enkel-
spårig hela vägen. Det fi nns inga alterna-
tiva körvägar i nord-sydlig riktning vilket 
gör järnvägen på sträckan mycket sårbar. 
Händelser som medför stopp i järnvägstra-
fi ken får därför omfattande- och kostsamma 
konsekvenser med produktionsstörningar 
inom den industri som är beroende av t.ex. 
systemtågen. En utbyggnad av Norrbotnia-
banan bildar tillsammans med befi ntlig 
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malm, stål, koppar och skogs produkter. De 
råvaror som utvinns i norra Sverige har stor 
betyd else för hela den svenska ekonomin, 
efter som råvarorna förädlas på olika platser 
runt om i landet. Näringslivet i norra Sverige 
bidrar i hög grad till BNP och är en viktig del-
förklaring Sveriges positiva handelsbalans. 
Det är därför viktigt att trans porten mellan för-
ädlingsstegen fungerar så smidigt som möjligt. 
För godstrafi ken innebär Norrbotniabanan 
kraftigt ökad kapacitet och snabbare trans-
porter med exempel vis tids vinster på två till 
tre timmar sträckan Luleå - södra Sverige. 
Tack vare det bedöms Norrbotniabanan 
skapa förutsättningar för en hållbar samhälls-
utveckling och en positiv regional utveckling 
i övre Norrland.

Barentsregionen
Handelsutbytet med Ryssland och övriga 
länder i Östeuropa antas komma att utveck-
las i framtiden. 1993 inleddes ett samarbete 
i Barentsregionen, som innefattar de norra 
delarna av Norge, Sverige, Finland och nord-
västra Ryssland. Samarbetet syftar till att 
säkra stabilitet och utveckling i regionen,  
genom samarbete inom exempelvis miljö, 
ekonomi, vetenskap, teknik, regional in-
frastruktur, kommunikationer, kultur och 
turism. Norrbotniabanan utgör en del av Ba-
rentslänken, som syftar till att binda samman 
de olika delarna av Barentsregionen och 
där med öka möjligheterna för näringslivets 
transporter mellan dessa delar. 

Figur 1.1: Barentsregionen
Källa: http://www.barentsrussia2015.net

Ekonomiskt hållbar utveckling
• Framtidsinriktat och hållbart näringsliv 

genom utvecklade godstransporter.
- Tillgänglighet till terminaler
- Systemtåg
- Vagnlasttåg
- Kombitåg
- Samordning övriga transportslag

• Framtidsinriktat och hållbart näringsliv 
genom utvecklade persontransporter
- Tjänsteresor
- Kompetensförsörjning
- Tillgänglighet för turismen

• Framtidsinriktat och hållbart näringsliv 
genom goda lokaliseringsförutsättningar.

Syftet med Norrbotniabanan är att knyta 
samman städerna längs Norrlandskusten, 
både sinsemellan och med södra delarna av 
Sverige, men även österut mot Finland och 
Ryssland. På detta sätt kan både gods- och 
persontransporterna förbättras och göras 
både billigare och snabbare.

Effektivare godstransporter
Näringslivet i norra Sverige präglas av stora 
natur tillgångar och består till stor del av råvaru-
förädlande basindustrier. Norra Sverige har 
mycket stora natur resurser i form av malm 
och skogsråvara. Trafi ken på järn vägen genom 
övre Norrland domineras volym mässigt av 



1
 I

n
le

d
n
in

g

1
 I

n
le

d
n
in

g

Förstudie Norrbotniabanan
Piteå - Luleå

7BANVERKET - NORRA BANREGIONEN

Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Handling för tidigt samråd

Regional utveckling
En fl exibel och väl fungerande arbets mark-
nad är en viktig förutsättning för ekonomisk 
tillväxt. Med utvecklade pendlingsmöjlighe-
ter underlättas förutsättningarna att arbeta 
på ett större avstånd från hemmet utan att 
behöva fl ytta, vilket gör det lättare att knyta 
arbetskraft till lämpliga arbeten. Denna re-
gionförstoring skapar förutsättningar för 
att motverka den negativa befolkningstren-
den utanför städerna längs norrlandskus-
ten. Orterna ligger dessutom på ett lämpligt 
avstånd från varandra för effektiv persontåg-
trafi k. Sammantaget fi nns en stor potential 
för en effektiv persontågstrafi k. 

Utbildningsnivån i regionen skiljer sig 
mycket åt. Universitetsstäderna Umeå och 
Luleå har större andelar högre utbildade än 
riksgenomsnittet, medan övriga kommuner 
i länen har en lägre andel än genomsnittet. 
Med effektivare kommunikationer kommer 
dessa obalanser att minska, eftersom såväl re-
kry teringen av studenter till uni versiteten, 
som rekryteringen av hög utbildade till 
när ings livet är starkt beroende av till-
gängligheten till utbildning.

1.3 Planering av 
järnvägsprojekt

Den normala planeringsprocessen består av 
idéskede, förstudie, järnvägsutredning och 
järnvägsplan. De första tre skedena syftar 
framförallt till att göra avvägningar mellan 
allmänna intressen. I järnvägsplanen sker 
avvägningar mellan allmänna och enskilda 
intressen.

Lagstiftning
Planering och byggande av järnväg regleras 
av en rad lagar. Huvudlagar är miljöbalken 
(1998:808) och lag om byggande av järnväg 
(1995:1649). Även plan- och bygglagen (1987:
10) samt kulturminneslagen (1988:950) berör 
järnvägsplanering och byggande.

Miljöbalken ska tillämpas så att:

1. Människors hälsa och miljön skyddas 

mot skador och oegentligheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan.

2. Värdefull natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas.

3. Den biologiska mångfalden bevaras.
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt god hushållning tryggas.

5. Återanvändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås.

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbal-
ken ska tillämpas i järnvägsprojekt och de 
miljökvalitetsnormer som fi nns ska följas. I 
miljöbalken regleras vad miljökonsekvens-
beskrivningen ska innehålla och hur plane-
ringsprocessen ska gå till med samråd och 
utställelse.

Enligt lagen om byggande av järnväg ska 
miljö balkens hänsynsregler (2 kap), bestäm-
melserna för hushållning med mark- och 
vatten områden (3-4 kap) och bestämmel-
serna om miljökvalitetsnormer (5 kap 3 § 
och 16 kap 5 §) tillämpas vid prövningen av 

Bild 1.1: Järnvägsspår i centrala Luleå
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Förstudie

Järnvägsplanering Vägplanering Kommunal markan-
vändningsplanering

Järnvägsutredning Vägutredning

Järnvägsplan Arbetsplan Detaljplan

Bygghandling Bygghandling
Bygglov/

Bygghandling

Förstudie Översiktsplan

Fördjupad
Översiktsplan

 Övergripande mål, visioner, idéstudier
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Här är vi nu

järnvägs projekt. I järnvägsutredningen ska 
således förenligheten med dessa bestämmel-
ser särskilt beskrivas.

Lagen om byggande av järnväg föreskriver 
hur planeringen av järnväg ska genomför-
as. I lagen anges även att det vid planlägg-
ning och byggande av järnväg ska ses till att 
järnvägen får ett sådant läge att ändamålet 
med järnvägen nås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 
Hänsyn ska tas till både enskilda och 
allmänna intressen såsom miljöskydd, natur- 
och kulturvärden, stads- och landskapsbild. 
En estetisk utformning ska eftersträvas.

Samhällsplaneringens 
sammanhang
Planeringen av en ny järnväg sker inte enbart 
utifrån järnvägsplaneringen som beskrivs i 
lagen om byggande av järnväg. Planering-
en hänger intimt samman med övrig sam-
hällsplanering. Viktigast är den kommunala 
markanvändningsplaneringen som föreskri-

ver till vilka ändamål marken bör användas, 
framförallt i översiktsplanen. All markan-
vändning måste ske i enighet med eventu-
ella detaljplaner eftersom dessa är juridiskt 
bindande. Den kommunala planeringen 
beskrivs framförallt i plan- och bygglagen. 

En planerad järnväg berör ofta befi ntliga 
vägar eller skapar behov av nya. Vägar som 
kräver att ny mark tas i anspråk måste därför 
planeras separat enligt väglagen (1971:948). 
Planeringsprocessen för vägar överensstäm-
mer till stora delar med planeringsprocessen 
för järnväg.

Generellt för all planering kan sägas vara att 
det i tidiga skeden och på övergripande nivå 
främst sker utifrån allmänna samhälle liga 
intressen, t.ex. avvägning av kommunika-
tionsintresset gentemot olika skyddsintres-
sen (miljö-, natur- och kulturintressen). Ju 
mer detaljerad planeringen blir desto större 
infl ytande från enskilda intressen och desto 
större hänsyn tas till dessa. Detta kan handla 
om intrång i enskilda fastigheter eller behov 
av bullerskydd. 

Figur 1.2: Kopplingen mellan järnvägsplanering och anknytande kommunal 
markanvändnings planering och vägplanering
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Järnvägsplaneringens skeden
I idéskedet beskrivs en påtalad brist och 
tänkbara lösningar arbetas fram. Idéer som 
inte bedöms vara hållbara avförs från vidare 
utredning. Detta skede är inte lagbundet 
vilket de efterföljande skedena är. 

Förstudien prövar de tänkbara lösningarna 
med syfte att hitta genomförbara lösningar. 
Förstudien belyser områdets förutsättning-
ar och utgör en plattform för den fortsatta 
planeringen. Förstudien innehåller även en 
miljöbeskrivning, där intressen inom för-
studieområdet identifi eras och effekter-
na av planerade åtgärder beskrivs. I den 
tidiga miljö beskrivningen ligger fokusering-
en främst på allmänna intressen. I för studien 
hålls även ett tidigt samråd. Syftet med det 
tidiga samrådet är att allmänhet, myndig-
heter och organisationer ska bidra med sin 
kunskap om förhållanden som är viktiga att 
ta hänsyn till i arbetet och att deras synpunk-
ter ska kunna beaktas tidigt i planeringen. 

Järnvägsutredningens syfte är att utgöra 
underlag för val av utredningskorridor och 
för järnvägens tekniska standard. I järn-
vägsutredningen studeras alternativa kor-

Figur 1.3: Planeringsprocessen för järnvägsprojekt

ridorer som jämförs mot ett noll alternativ. 
Nollalternativet innebär i detta fall att man 
inte bygger någon ny järnväg utan vidmakt-
håller befi ntlig järnväg. Under arbetet med 
järnvägsutredningen hålls samråd med of-
fentliga instanser, olika intressegrupper och 
allmänheten. Järnvägsutredningen innehål-
ler även en miljö konsekvensbeskrivning som 
ska godkännas av Länsstyrelsen innan järn-
vägsutredningen ställs ut. Under utställning-
en har läns styrelse, kommun, andra berörda 
myndigheter, intressegrupper och allmänhet 
möjlighet att lämna ytterligare synpunk-
ter, som sammanställs i en PM som utgör 
underlag för Ban verkets beslut om val av al-
ternativ. 

Tillåtlighetsprövning: Enligt miljöbal-
ken (MB 17 kap) ska tillåtlighet inhämtas 
hos regeringen för byggande av bl a större 
järnvägsprojekt (längre än 5 km). Denna 
prövning görs med järnvägsutredningen som 
underlag och sker innan järnvägsplaneske-
det. I prövningen görs en bedömning om 
verksamheten kan bedrivas enligt miljöbal-
kens grundläggande regler.

En järnvägsplan upprättas om projektet 
ges tillåtlighet. I järnvägsplanen har enskilda 
intressen större betydelse än i tidigare 
skeden. Samråd sker med allmänheten och 

Idéskede

Behov, idé, efterfrågan

Alternativa lösningar identifieras och
prövas översiktligt för att se vilka
som är tänkbara

De tänkbara lösningarna studeras
för att se vilka som är genomförbara

De genomförbara lösningarna utreds
och utvärderas för att se vilken som
ska väljas

Tillåtlighet för valt alternativ
inhämtas hos regeringen

Den valda lösningen detaljutformas

Förstudie

Järnvägsutredning

Tillåtlighetsprövning

Järnvägsplan
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myndigheter under arbetets gång med järn-
vägsplanen. Järnvägsplanen innehåller en 
mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning 
som ska godkännas av länsstyrelsen innan 
planen ställs ut. Under utställningen har 
myndigheter och berörd allmänhet möjlighet 
att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter 
besvaras. Planen fastställs av Banverket och 
om inga överklaganden kommer in vinner 
den laga kraft. Vid eventuella överklagan-
den prövas järnvägsplanen av regeringen. 
En fastställd järnvägsplan upphör att gälla 
om järnvägsbygget inte påbörjats inom fem 
år från utgången av det år då beslutet vunnit 
laga kraft. 

Den slutliga bygghandlingen tas nu fram. 
Här bestäms slutligen projektets tekniska ut-
formning. Denna måste överensstämma med 
järnvägsplanen. Endast obetydliga avvikelser 
tillåts. För miljöarbetet upprättas en miljö-
ledningsplan som sedan styr verksamheten.

Fyrstegsprincipen
Banverket och Vägverket har gemensamt 
utarbetat ett planeringssystem där inrikt-
ningen ska följa den så kallade fyrstegs-
principen, enligt vilken en analys görs av 
vilken omfattning av åtgärder som krävs för 
att uppnå ett visst mål eller effekt. Utgångs-
punkten är att mindre omfattande åtgärder 
bör väljas om dessa uppfyller syftet med 
projektet. 

1.4 Syfte med förstudien
Förstudien är i huvudsak ett inventerings-
skede inför den fortsatta planerings- 
och projekteringsprocessen. I förstudien 

redovisas bakgrunden till projektet, befi nt-
liga förhållanden inom förstudieområdet, 
brister och problem med nuvarande trans-
port system samt mål för projektet. Dessutom 
prövas tänkbara lösningar med syfte att 
identifi era de åtgärder som bör studeras 
vidare i nästa planerings skede. Effekter 
och konsekvenser av tänkbara åtgärder 
beskrivs översiktligt och lösningar som av 
någon anledning anses vara olämpliga att 
genomföra väljs bort.

Syftet med förstudien är att:

• Inleda en samrådsprocess för gemensam 
kunskapsuppbyggnad samt inhämt ande 
av synpunkter avseende Norrbotnia-
banan.

• Avgränsa ett utredningsområde samt 
klarlägga förutsättningar för utbyggnad i 
olika avseenden.

• Identifi era och utvärdera alter nativa 
utredningskorridorer bl.a. avseende 
funktion, miljö och kostnader.

• Föreslå utredningskorridorer som ska 
utredas närmare i kommande järnvägs-
utredning

Förstudien och remissbehandlingen av 
denna ska ligga till grund för Banverkets 
beslut om vilka korridorer som ska studeras 
vidare i efterföljande järnvägsutredning. 

En av de viktigaste förutsättningarna för en 
bra och ändamålsenlig förstudie är det tidiga 
samrådet. Syftet med tidigt samråd är att 
informera om projektet, få idéer och uppslag 
samt inhämta kunskap om områdets förut-
sättningar som annars skulle ha varit mycket 
svåra att känna till. Vid samråd bereds 
externa intressenter tillfälle att påverka 
förstudien och den kommande järnvägs-
utredningens innehåll och upplägg och kan 
därigenom känna delaktighet i projektet. 
Ett nära samarbete med berörda instanser 
och allmänhet i förstudieskedet medför att 
arbetet längre fram i planeringsprocessen 
underlättas.

Förstudien och dess miljöbeskrivning utgör 
även underlag för länsstyrelsens beslut om 
projektet kan antas medföra betydande miljö-
påverkan.

Fyrstegsprincipen
1. Åtgärder som kan påverka transport-

behovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnytt-

jande av befi ntligt transportsystem 
och fordon

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större 

ombyggnads åtgärder
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1.5 Tidigare utredningar 
och beslut

Banverket har tagit fram ett antal rapporter 
om Norrbotniabanan. Bland dessa kan 
nämnas ”Ny järnväg Umeå-Haparanda”, 
rapport till regeringen och underlagsrapport 
till denna samt ”Norrbotniabanan Umeå-
Luleå, studier av etapputbyggnad”.

Banverket fi ck den 10 december 2002 re-
geringens uppdrag att utreda förutsättning-
arna för en ny järnväg på sträckan Umeå-
Luleå-Haparanda. Uppdraget redovisades i 
mars 2003. I rapporten utvärderas två alter-
nativa sträckningar och en uppskattning av 
kostnader och en samhällsekonomisk kalkyl 
presenteras. 

I Banverkets Framtidsplan, 
som fastställdes av regering-
en den 19 februari 2004, har 
3 miljarder kronor avsatts för 
att för inledande etapputbygg-
nad med en planerad byggstart 
2010. I framtidsplanen form-
u leras en strategi för person- 
och gods trafi ken i vilken 
städerna utmed Norrlands-
kusten, liksom Stockholm, 
Göteborg och Malmö förbinds 
med snabba persontåg i hastig-
heter över 200 km/h. Sträckan 
Umeå-Luleå ingår i strategin 
men bedöms inte vara färdig-
byggd år 2030. Enligt uppdrag 
i Banverkets regleringsbrev för 
2004 redo visade Banverket 
i april 2004 förslag till etapp-
indelning för en eventuell 
utbyggnad av Norr botnia-
banan. Sträckan Skellefteå-
Piteå föreslås som första etapp 
eftersom den ger stora nytto-
effekter för godstrafi ken som 
kan realiseras omedelbart.
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Utbyggnader 2004-2015
Nedan redovisas några av de pågående och 
planerade åtgärder i Norrland som fi nns 
med i Banverkets investerings planer fram till 
2015:

• Botniabanan mellan Nyland och Umeå
• Ådalsbanan
• Ny godsbangård Umeå.
• Ny järnväg mellan Kalix och Haparanda
• Elektrifi ering och uppgradering till 

STAX25 på Haparandabanan, delen 
Boden-Morjärv-Karlsborgsbruk

• Provtransporter med spårviddsväxlings-
teknik för tåg till/från Finland

• Inledande etapputbyggnad på Norr botnia-
 banan
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1.6 Indelning och avgräns -
ning av förstudierna

Förstudieområdet har delats in i tre del-
sträckor: Umeå-Skellefteå, Skellefteå-Piteå 
samt Piteå-Luleå. Sträckan Umeå-Skellefteå 
ansluter i söder till den kommande Botnia-
banan och övrig befi ntlig och planerad 
järn väg i Umeå. Förstudien Skellefteå-Piteå 
omfattar sträckan strax söder om Skellef-
teå till strax norr om Piteå. Dessa delsträckor 
beskrivs närmare i respektive förstudie. 

Denna förstudie omfattar sträckan Piteå-
Luleå och ansluter strax norr om Piteå till 
föregående delsträcka och avslutas i Luleå 
där den ansluter till befi ntlig järnväg mellan 
Boden och Luleå. 

Figur 1.5: Förstudieområdets tre delsträckor

Bild 1.2: Luleå centralstation


