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Bakgrund Norrbotniabanan



Det här är Norrbotniabanan

• 27 mil enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå, med 
driftplatser(mötesstationer) cirka var 10:e km

• Ca 30 mil vägar 
(allmänna vägar, ersättnings- och servicevägar)

• Ansluter till Botniabanan, Stambanan, Malmbanan, 
Haparandabanan

• Dimensioneras för 250 km/h, 120km/h för godståg

• 22 godståg och 44 persontåg/dygn beräknas trafikera sträckan 

• Dimensioneras för att klara 750 meter långa tåg

• 3 resecentrum och 4-6 regionaltågsstationer



Norrbotniabanan inom 
Skellefteå kommun

Fyra järnvägsplaner (JP):

• JP08 Skellefteå C-Degerbyn – aktuell järnvägsplan

• JP07 Södra Tuvan-Skellefteå C (Klockarbergsvägen) –
förväntas fastställas slutet 2022

• JP06 Grandbodarna-Södra Tuvan - förväntas fastställas 
slutet 2022

• JP05 Ytterbyn-Grandbodarna - förväntas fastställas 
slutet 2022
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Järnvägsplanens formella handläggning



2022-09-28

Åtgärdsval Järnvägsplan Bygghandling Byggskede

Färdig plan 2024 Byggstart tidigast 2026
Färdig 

bygghandling 2025
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Järnvägsplanens syfte:
• Visa var järnvägen ska gå och hur den ska utformas 

• Redovisa vilken mark och vilket utrymme som krävs

• Ger Trafikverket rätt att lösa in mark som behövs 
permanent för järnvägen

• Visa påverkan på omgivningen och konsekvenser av 
järnvägen 

• Redovisa vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga

• Del av den demokratiska processen

Järnvägsplanen ger Trafikverket rätt och skyldighet att anlägga järnvägen som den redovisas i planen.
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Samrådsmöte

hösten 2021

Ställningstagande 

Val av linje 

vintern/våren 2022

Samrådsmöte på orten 

hösten 2022

Kungörelse 

våren 2023

Fastställelseprövning 
2023/2024

Samrådshandling 
Gransknings-

handling
Fastställelse-

handling
Samråds-
underlag

• Utforma 
lokaliseringsalternativ

• Utforma planförslag och 
miljökonsekvensbeskrivning 

• Planförslag kungörs och 
möjliggörs för granskning

• Planen skickas in för 
fastställelse 

• Planen måste vinna laga 
kraft innan bygget kan 
påbörjas
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Presentation av det upprättade planförslaget
AFRY



Samrådshandling Skellefteå C – Degerbyn

Omfattar:

• Samrådsfolder

• PM Buller

• PM Vibration

• Samrådskarta

• Samrådskarta byggtid
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Planförslag Skellefteå C – Degerbyn

Området kring Klockarbergsvägen
• Nytt dubbelspår i samma läge som 

befintlig bana, högre profilläge
• Ny järnvägsbro ersätter befintlig 

järnvägsbro över 
Klockarbergsvägen.

• Spårnära bullerskyddsskärmar på 
bägge sidor om spåren

• Klockarbergsvägen behåller sin 
befintliga utformning. 
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Planförslag Skellefteå C – Degerbyn
Området kring Fågelgatan och 
Brännavägen/Klintforsån
• Mellan ca km 132+800 till 133+360 

förskjuts den nya 
dubbelspårssträckningen cirka 8-12 
meter längre norrut. 

• Nya gång- och cykelportar för 
dubbelspåret samt för väg 95 vid gång-
och cykelvägen i förlängning av 
Fågelgatan. 

• Gång- och cykelvägen behåller sin 
befintliga sträckning och bredd men 
justeras i höjdled.

• Gång- och cykelvägen får med ny 
utformning en minskad lutning. 
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Planförslag Skellefteå C – Degerbyn
Området kring Fågelgatan och Brännavägen/ 
Klintforsån
• Befintliga busshållplatser längs Gamla Kågevägen 

anpassas till de nya vägdragningarna. 
• Befintlig C-korsning (trevägskorsning) vid Gamla 

Kågevägen stängs. Ny C-korsning för Gamla 
Kågevägen anläggs cirka 140 meter längre 
västerut. 

• Konsertvägen justeras i sidled. 
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Planförslag Skellefteå C – Degerbyn

Området kring Fågelgatan och 
Brännavägen/Klintforsån
• Över Brännavägen och Klintforsån anläggs en 

ny järnvägsbro för dubbelspår samt en ny 
vägbro för den nya dragningen av väg 95. 

• Brännavägen behålls i befintligt läge men 
profilsänks för att uppnå 4,70 meters fri höjd för 
båda broarna. Gång- och cykelvägen vid sidan 
av Brännavägen breddas till tre meter.

• Anslutningen till återvinningsstationen vid 
idrottsplatsen flyttas längre norrut. 

• Befintlig anslutning till Bollgränd byggs om och 
anpassas till ny dragning av väg 95 

• Yta för teknikhus planeras i slutet av 
vägplanen
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Buller

Beräkningsalternativ buller:

1. Nuläge

2. Nollalternativ (prognosår 2040)

3. Planalternativ (prognosår 2040)

4. Planalternativ, med föreslagna bullerskyddsåtgärder (prognosår 2040)
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Bullerinventeringar av bullerberörda 
fastigheter
För beräkning av ljudnivå inomhus:

• Byggnadstyp (bostad, garage, sommarstuga osv)

• Antal våningsplan

• Fasad (trä, tegel osv)

• Fönstertyp och antal (1, 2 eller 3 glas, samt tjocklek och luftspalt)

• Förekomst av luftdon samt typ (fönster, spalt osv)

För beräkning av ljudnivå på uteplats:

• Placering av uteplats(er)

• Typ av uteplats
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Definition bullerberörd: 
En fastighet (bostad, kontor, 
skola, osv) som har ljudnivåer 
över gällande riktvärden för 
planförslaget utan föreslagna 
bullerskyddsåtgärder



Riktvärden buller

Utomhus vid fasad: 

55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå

Uteplats/skolgård: 

55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå

70 dB(A) maximal ljudnivå (får överskridas med högst 10 dBA 5 ggr/tim)

Inomhus: 

30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå

45 dB(A) maximal ljudnivå (får överskridas med högst 5 dBA 5 ggr/natt)
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Bullerskyddsåtgärder
Alla bullerskyddsåtgärder kostnadsuppskattas och dess 
samhällsekonomiska rimlighet beräknas. Samtliga 
bullerskyddsåtgärder tas fram och föreslås i samråd med 
Trafikverket. 

1. Spårnära bullerskyddsåtgärder
T ex bullerskyddsvall, -skärm, -plank

2. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
T ex nya fönster och/eller luftdon

3. Bullerskyddad uteplats 
T ex lokal avskärmning, inglasning, ny placering av uteplats

Om bullerskyddsåtgärder inte är tillräckliga/möjliga kan, i 
särskilda fall, inlösen erbjudas. 
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Exempelbilder på bullerskyddad uteplats



Föreslagna bullerskyddsåtgärder, spårnära 
och vägnära
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Vibrationer
Vibrationsutredning längs med projekterad järnväg (fastigheter som 
idag bedömts utsatta för vibrationer)

Vibrationer över de riktvärden som gäller för väsentlig ombyggnad 
har kunnat konstateras i ett antal byggnader längs befintlig järnväg.

Olika förstärkningsåtgärder behöver övervägas. Exempelvis: 

• skifta lösa massor mot fastare massor 

• lägga banan på pelare (pålning)
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Riktvärden för komfortstörande
vibrationer vid väsentlig 
ombyggnad. Komfortvibrationer
uttrycks som det maximala 
effektivvärdet
(RMS-värdet) med tidsvägning S av 
den
vägda hastighetsnivån i mm/s (1–
80Hz).



Nuläge/nollalternativ: Uppmätta och 
bedömda vibrationsnivåer för befintlig 
järnväg
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Planförslag - bankpålning: Bedömda 
vibrationsnivåer med modern bana och 
bankpålning



2022-09-2826 Markanspråk under byggtiden



Planförslag Skellefteå C – Degerbyn

Området kring Fågelgatan och Brännavägen/Klintforsån
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Typsektion: Norrbotniabanan, väg 95 väster om Klintforsån

Typsektion: Klintforsån, Brännavägen. Norr om väg- och järnvägsbro med 
exempelvis vegetationsklädda slänter
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Information om markförvärv och 
ersättningsfrågor



Förberedelser/Projektering
Trafikverket och anlitade konsulter har rätt att få tillträde till fastighet 
för:
• Mätning och utstakning
• Grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik)
• Förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:
• Skador om möjligt undvikas
• Träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande

Eventuella skador skall ersättas
(3 kap. 1 § LBJ)
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Markåtkomst

En järnvägsplan som fått laga kraft ger den som ska bygga järnvägen rätt att 
lösa in mark som behövs permanent för järnvägsändamål. (4 kap. 1 § LBJ)

Järnvägsplanen ger också skyldighet att lösa in mark om fastighetsägare 
begär det. (4 kap. 2 § LBJ)
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• Äganderätt: Den mark som tas i anspråk för järnvägsanläggningen

• Servitut: exempelvis rätt att för all framtid anlägga erforderliga 
servicevägar och/eller rätt att avverka farliga kantträd, underhålla 
stängsel m m längs med järnvägsfastigheten

• Nyttjanderätt: tidsbegränsad rätt att nyttja annans fastighet, eller del 
av fastighet (3 kap 3 § LBJ)
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Markåtkomst - Lantmäteriförrättning
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Ansökan

Lantmäteriet 
värderar, 

utreder och 
samråder

Lantmäteri-
sammanträde 

och beslut

Förrättningen 
vinner laga 

kraft



Gator, vägar och byggvägar

• Vid byggande av järnväg kan befintliga gator och vägar påverkas. 

• Byggvägar anläggs för nyttjande under byggtiden med stöd av tillfällig 
nyttjanderätt i järnvägsplan.
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Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens 
sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 § Väglagen) 
OCH fastighetsägaren blivit informerad!

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till 
grus, berg och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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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)
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Skatt

• Ersättningen vid försäljning till Trafikverket är normalt skattepliktig. 
Rådgör gärna med Skatteverket eller er revisor.

• På utbetald ersättning för ränta gör Trafikverket preliminärskatteavdrag 
och inbetalar till Skatteverket.
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Ombudskostnader vid 
ersättningsförhandling
• Det finns inte någon skyldighet för Trafikverket att svara för ombudskostnader 

vid frivilliga förhandlingar. 

• Detta hindrar dock inte att markägaren och Trafikverket ändå fritt kan avtala om 
detta. Trafikverket ersätter ombudskostnader under vissa förutsättningar (t.ex. 
ska ersättningen överstiga 1/2 basbelopp).

Före anlitande av ombud, kontakta Trafikverket!
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Rättegångskostnader för ersättningsfrågor 
i lantmäteribeslut
Första instans (Mark- och miljödomstolen)

Trafikverket svarar för egna och motpartens skäliga kostnader 

Högre instans (Mark- och miljööverdomstolen, HD)

• Trafikverket svarar för egna och motpartens skäliga kostnader 
om målet förts vidare av Trafikverket.

• Om målet förts vidare av fastighetsägaren och förloras i högre 
instans får fastighetsägaren stå sina egna kostnader men normalt 
inte Trafikverkets.
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Under byggtiden

Vanligen förekommande störningar:

• Transporter och trafikomläggningar

• Buller

• Vibrationer

• Luftföroreningar (damm, avgaser)

• Tillfällig grundvattenpåverkan

Vid skador/störningar, kontakta markförhandlaren!
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Information om hur man lämnar synpunkter 
på samrådshandlingen

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast 16 oktober

Märk alltid brev och e-post med: TRV 2021/28502
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Brev: 
Trafikverket,
Ärendemottagningen,
Investeringsprojekt,
Box 810
781 28 Borlänge

E- post: 
investeringsprojekt@trafikverket.se

@

Synpunkter kan även lämnas via 
formulär på 
www.trafikverket.se/norrbotniabanan
-genom-skelleftea



Kontaktuppgifter till projektet

Sofia Jonsson, projektledare Trafikverket, 
mejladress sofia.jonsson@trafikverket.se, telefon 010-123 28 07 

Hans Stöckel, markförhandlare Trafikverket, 
mejladress hans.stockel@trafikverket.se, telefon 010-123 72 48
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Tack!


