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Norrbotniabanan
Välkommen till 

samrådsmöte

2018-03-01

JP06

Grandbodarna-S.Innervik



• Resecentrum i Umeå, Skellefteå, Piteå och 

Luleå

• Beslut om regionaltågstationer Sävar, 

Robertsfors, Bureå och Byske

• Umeå – Dåva JP inskickad för fastställelse 

november 17

• Planering för byggstart hösten 2018

• Inväntar besked om finansiering i april då 

infrastrukturplanen ska fastställas

27 mil ny järnväg längs kusten

Projektläge



Tomas Gustafsson 

Uppdragsledare, ÅF



Kommungräns mot 

Robertsfors - Skellefteå C

”Korridor” från tidigare utrednings-

skeden är grundförutsättning

 Ny järnväg upp till Skellefteå älv 

 Anpassning till befintlig järnvägs-

sträckning (Skelleftebanan) 

genom centrala Skellefteå

 Tre järnvägsplaner, 

mellersta delen: 

JP06 Grandbodarna – S.Innervik



Syfte med järnvägsplaner och tidplan samråd

• Fastställa behov av mark för järnvägen

inklusive mark under byggtid samt för att minska omgivningspåverkan (bl.a. ombyggnad av vägar)

Förslag placering av 

linje (principlösning) 

inom korridor som 

studeras vidare i 

järnvägsplanerna

Förslag utformning av linje 

och åtgärder, inkl. utkast 

miljökonsekvensbeskrivning

Kungörelse planförslag



Förslag placering av linje
JP 06 Grandbodarna – Södra Innervik



Förslag lösning i Bureå

 Förslag att linjen ligger väster 

om E4 i Bureå

 Regionaltågsstation planeras.

Utformning är ej klar (antal spår, 

placering resecentrum). 

Samordning krävs med 

kommunal planering 

 Påverkan för boende och vägar



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna 

- Södra Innervik

 Flera linjeförslag är 

studerade (tre 

huvudvarianter med 

kombinationslösningar). 

 Den föreslagna lösningen 

M5 är ett vidareutvecklat 

linjeförslag



Förutsättningar för linjestudier 

Exempel:

• Järnvägstekniska krav och kapacitet

• Riksintressen

• Miljöförutsättningar (vatten, naturmiljö, 

växt- och djurliv m.m.)

• Bebyggelse

• Befintliga vägar 

• Geotekniska förhållanden



Järnvägstekniska krav, exempel

 Enkelspår med mötesstationer. Hastighet 250 km/h

– Plan. Radier > 3000 meter (upplevs som raksträckor)

– Profil. Lutningar längs linjen, max 10 promille (1 %) tillåts. Relativt stora 

höjdskillnader i området påverkar därför planeringen av ny järnväg.

Efter:
(ny järnväg) 



Miljöförutsättningar

• Vattenområden (sjöar, bäckar, 

grundvattenförande åsar)

• Naturmiljöer (våtmarker, 

odlingslandskap, 

skyddsvärda arter m.m.)

• Riksintressen och 

naturreservat

• Fornlämningar, kulturhistoria



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna 

- Södra Innervik

Exempel värdekärnor:

 Naturvärden, Hedkammen. 

 Kulturhistoriska områden och 

fornlämningar vid Hedkammen, 

Strömsholm, Rösbacken m.fl.

 Grundvatten, Skellefteååsen

 Boendemiljöer, samlad 

bebyggelse i Harrsjöbacken, 

Bureå (båda sidor av E4), 

Yttervik och Innervik.



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna – Södra Innervik

Största utmaningar:

 Passage Bureå +  regionaltågstation

• Relativt stora nivåskillnader för järnväg. 

Lägsta punkten vid Bure älv 

sammanfaller med bebyggelse, väg E4 

och planering av station/resecentrum  

 Passage Hedkammen och 

Skellefteååsen (grundvattenåsen)

• Relativt stora nivåskillnader för järnväg. 

Hedkammen ”sticker upp” innan lägsta 

punkten vid Bure älv.   

 Påverkan boendemiljöer



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna - Södra Innervik

Utvärdering passage av Hedkammen:

 Stora skillnader mellan linjealternativen vid 

passagen av Hedkammen.  

 Linjealternativ i östra delen av korridoren 

(vid Hedkammen) är mer fördelaktiga, med 

mindre påverkan på naturvärden, 

kulturvärden och grundvattenåsen. En 

bidragande faktor är att terrängen är lägre i 

öster, vilket ger fördelar höjdmässigt 

(anpassning av järnvägens profil).

 Linjealternativ i östra delen av korridoren 

har större påverkan på boendemiljöer vid 

Harrsjöbacken



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna - Södra Innervik

Utvärdering placering regionaltågsstation 

och passage av Bureå:

Väst om E4 

- Påverkan boende

- Något sämre läge 

för tågresenärer

+ Ingen passage av E4 

behövs 

- Begränsat utrymme  

för regionaltågsstation 

(inlösen bostäder)

+ Kan kombineras med 

bästa lösningar söder 

och norr om Bureå

Öst om E4

- Påverkan boende

+  Något bättre läge för 

tågresenärer

- Kostnadsdrivande 

passage av E4 krävs

- Begränsat utrymme för 

regionaltågsstation (flytt 

av E4? inlösen bostäder)

- Kan inte kombineras 

med alla lösningar söder 

och norr om Bureå



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna - Södra Innervik

Slutsats östligt läge

Östliga lägen ger 

komplicerade och dyra 

lösningar för passagen av 

E4 (dyr ombyggnad eller 

flytt av E4 västerut), 

samtidigt som påverkan på 

närboende är jämförbar 

med västligt läge. 

Öst bör kombineras med 

ett västligt läge vid 

Hedkammen (negativt) och 

ett östligt läge vid Yttervik

(negativt).



Linjestudier 
JP 06 Grandbodarna 

- Södra Innervik

Utvärdering delen norr om Bureå:

 Relativt stora skillnader mellan 

linjealternativen. 

 Linjealternativ nordost om E4 har 

större påverkan på naturvärden, 

kulturvärden och fornlämningar

 Linjealternativ nordost om E4 har större 

påverkan på samlade boendemiljöer, eller 

kostnadsdrivande lösningar vid passage av 

Jonberget m.fl. höjdpartier

 Linjealternativ i sydväst riskerar att påverka 

Båtvikstjärnen och enskilda fastigheter



Linjestudier, Samlad bedömning
JP 06 Grandbodarna – S.Innervik

Alternativ M5 bedöms som det mest fördelaktiga alternativet. 

Alternativ M5 är den mest kostnadseffektiva linjen med god måluppfyllelse.   



Bureå

 Exempel regional-

tågstation med 2 spår



Bureå

 Exempel regional-

tågstation med 3 spår



Bureå, exempel bullerberäkning

 Ekvivalentvärden. OBS! Utan hänsyn till åtgärder (dvs. innan bullerskydd)



Bureå, exempel bullerberäkning

 Maxvärden. OBS! Utan hänsyn till åtgärder (dvs. innan bullerskydd)



Förslagen lösning inom 

Skellefteå kommun 

Ytterbyn – Skellefteå C



Hans Stöckel

Mark- och fastighetsfrågor

Trafikverket



Mark- och Fastighetsfrågor

• Järnvägsbygge innefattar en lång planeringsprocess…och byggtid…

• Kompletterande markundersökningar under hela projekttiden fram 

till byggnation

• Samrådet pågår under hela planeringsprocessen fram till slutlig 

granskning av planen

• Behov av markåtkomst/utrymme från berörda fastigheter utreds 

kontinuerligt under samrådet genom en fortgående projektering…

• Trafikverket äger inga ”egna” ersättningstomter till de som påverkas 

i stor omfattning av järnvägsbygget eller kanske måste flytta

• I stället samverkar Trafikverket med kommunen för att söka 

lösningar för de som påverkas mest!



Vem kan få ersättning?

• Fastighetsägare

• Servitutshavare

• Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens 

marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav.

- Tidig inlösen i undantagsfall 

(4 kap. 4-5 §§ LBJ)



Enskilda vägar/Ersättningsvägar/

Byggvägar/Servicevägar

• Vid byggande av järnväg påverkas oftast  flera olika 

typer av vägar.

• Beslut om enskilda vägar som används av flera 

fastigheter hanteras av Lantmäteriet. Vid gemensamt 

behov för flera fastigheter att nyttja en väg ansöker 

Trafikverket hos Lantmäteriet om bildande av 

gemensamhetsanläggning.

• ”Ersättningsvägar” = Ersättningsvägar

• Servicevägar behövs i första hand för åtkomst och 

drift av tekniska installationer längs järnvägen. De 

säkerställs för Trafikverkets del genom servitut i 

lantmäteriförrättning. 



Fortsatt arbete 2018-2019

• Fältundersökningar, geoteknik och miljöinventeringar

• Samverkan med kommunal planering, planering 

resecentrum, påverkan detaljplaner m.m. 

• Detaljering av linje. Miljökonsekvensbeskrivning & 

framtagande av järnvägsplaner



Läs mer på www.trafikverket.se/norrbotniabanan



Tack för mig!


