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Läsanvisning

Detta presentationsmaterial utgör ett utdrag ur dokumentet samrådshandling vilken 
kommer att färdigställas under sommaren och vara klar i slutet av september.

Jämfört med samrådsunderlaget redovisar samrådshandlingen en tydligare bild av vad 
som ska göras och vilka effekter och konsekvenser anläggande av en ny järnvägsbro har. 
Förutsättningarna som redovisas är i stort sett de samma som i samrådsunderlaget. 

Utkast på planförslag visar en preliminär bild av vad som planeras att byggas och även 
förslag på hur byggnationsskedet kan se ut.

Planförslaget redovisar intrång på mark under byggskedet som inte ägs av Trafikverket. I 
slutet av presentationsmaterialet finns därför ett avsnitt om markåtkomst och ersättningar.
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1. Uppdrag och planprocess
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Omfattning
• Järnvägsplanen omfattar anläggande av en ny 

järnvägsbro över Börjegatan.

• Detaljplaner som vunnit laga kraft reglerar att 

Börjegatan sänks och att en planskild korsning 

med Dalabanan anordnas. Detaljplanerna 

reglerar inte hur gatan eller järnvägsbron ska 

utformas.

• Frågor angående Börjegatans utformning 

ställs till kommunens representanter.

Detaljplaner

- kv Gimo,0380-P2011/11

Norra delen av Börjegatan

- kv Cementgjuteriet mm, 0380-P2010/17

Södra delen av Börjegatan inklusive

planskild korsning
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Järnvägsplan

• Järnvägsplanen klarlägger markanspråk och 

miljökonsekvenser

• Järnvägsplanen styrs av Lagen om byggande 

av järnväg
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Planläggningsprocessen

• Järnvägsplanen är nu inne i skede samrådshandling
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Fyrstegsprincipen
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Möjligheter att lämna synpunkter

2021-06-2210

Skede Möjlighet att påverka

Samrådsmöte/

Samrådsskede

Lämna skriftliga synpunkter under 

mötet*, maila eller posta in synpunkter 

fram till den 8 augusti.

Granskning Skriftliga synpunkter/yttranden.

Fastställelse Yttrande på kommunikation.

Fastställd plan Överklagan.

Åtgärdsval Järnvägsplan Bygghandling Produktion

Samrådsunderlag

Samrådshandling

Granskningshandling

Fastställelsehandling

Informationsmöte

Samråd på orten

Allmänhetens granskning

Fastställelse av järnvägsplan

* Chattkonversation under mötet kommer att sparas och synpunkter 

tas med i samrådsredogörelsen.



2. Bakgrund till projektet
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Bakgrund och nyttan med projektet

Bakgrund

• Olycksdrabbad korsning. Allvarliga tillbud har dokumenterats, 

såsom påkörda bommar och fordon som fastnat mellan 

bommar.

• Uppsala stad utvecklar norra Uppsala vilket kan bidra till 

ökad vägtrafik i området.

Ändamål och projektmål

• Ökad tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

• Mötesspår kan användas mer effektivt med en reducerad risk 

för störningar i järnvägstrafiken.
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Tidigare utredning och beslut

• Funktionsutredning - Börjegatan och Ringgatan i Uppsala TRV 

2015/41645 (2015)

• Samrådsunderlagshandling 2020

• Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP) 2020-12-04
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Tidplan

• Framtagande av Samrådshandling augusti 2021

• Framtagande av Systemhandling hösten 2021

• Kungörelse granskning hösten/vinter 2021

• Planprövning våren 2022

• Fastställd järnvägsplan hösten 2022

• Byggstart 2023
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3. Presentation av 
samrådshandling
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Förutsättningar

Järnvägens funktion och standard

• Den aktuella järnvägen tillhör Dalabanan, ett 

nationellt stråk mellan Uppsala och Mora

• Trafiken består av regionaltåg, intercitytåg 

och godståg. 

• Banan korsar Börjegatan i plan med ett 

enkelspår och ett mötesspår. 

• Befintligt mötesspår är 650 meter långt. 

• Största tillåtna hastighet är 130/160 km/h på 

huvudspåret (beroende på tågtyp).

• Mötesspåret har största tillåtna hastighet 40 

km/h.  
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Trafik och användargrupper

• Börjegatan är en 8 meter bred, dubbelriktad 

kommunal väg med hastigheten 40 km/h i 

aktuellt område.

• På båda sidor av vägen finns gång- och 

cykelbanor.

• Dygnsmedeltrafiken är 9492 fordon (2016).

• Börjegatan trafikeras idag av 5 busslinjer, varav 

tre korsar järnvägen.



Förutsättningar

Barriärer

• Dalabanan och Börjegatan utgör de 

huvudsakliga barriärerna. 

• Börjegatan kan passeras via 

övergångsställen vid cirkulationsplatsen 

Fyrisvallsgatan – Börjegatan och i 

vägkorsningen Hällbygatan – Börjegatan. 

• Gång- och cykelvägar finns längs båda sidor 

av Börjegatan.
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Förutsättningar

Naturmiljö

• Trädinventering utförd 2019

‒ Skyddsvärt träd, nr 1, strax söder om järnväg

‒ Träd 2-3 är avverkade

‒ Alléer är biotopskyddade

• Rödlistad art grenigt kungsljus

• Naturvärdesinventering pågår för 

etableringsyta vid Librobäck. 
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Förutsättningar

Strandskydd

• Tillfällig nyttjanderättsyta, mellan järnväg och 

Librobäcken, gör intrång i strandskydd för 

Librobäcken. 
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Ytvatten

• Planområdet avvattnas till Fyrisån, delvis via 

Librobäcken. 

• Librobäcken utgörs av ”övrigt vatten” och Fyrisån

klassas som ytvattenförekomst. Librobäcken har ej god 

kemisk klassning på grund av förekomst av kvicksilver 

och bromerade difenyleter. 

• Librobäcken har förhöjda halter av näringsämnen och 

är påverkad av enskilda avlopp och gamla kemtvättar. 

• Librobäcken är känslig mot flödesförändringar, erosion 

och ökat tillflöde av fosfor.



Förutsättningar

Grundvatten

• En del av planområdet ligger inom 

vattenskyddsområde Uppsala- och 

Vattholmaåsarna. 

• Under planområdet ligger grundvattenresursen 

Uppsalaåsen.
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Förutsättningar

Förorenad mark

• Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
‒ Inga halter av ämnen i jord överskridande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 

‒ Även halter av analyserade parametrar i grundvattnet var 
låga och överskred inte relevanta rikt- eller jämförvärden. 
Innehåll av järn och svavel i jordprov uttaget från lera 
indikerade att lerjorden inom undersökningsområdet inte 
klassas som sulfidjord.

‒ Metaller och PAH har påträffats i jord i halter överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Särskild hänsyn krävs avseende 
masshantering och omhändertagande av överskottsmassor.
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Förutsättningar

Buller och vibrationer

• Bullerskärmar finns längs järnvägen och de fastigheter som är 

uppförda i närtid har fasadåtgärder för att säkerställa god 

ljudmiljö inomhus. 

• Utförda bullerutredningar i samband med detaljplanen för 

fastigheterna Kv Två Torn respektive Kv Gimo visar på 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer på över 60 dB(A) respektive 

80 dB(A) mot järnvägens gränsande fasader trots bullerskärmar. 

• De högsta maximala ljudnivåerna är relaterade till godstrafiken, 

de högsta ekvivalenta nivåerna till vägtrafiken på Börjegatan. 
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Förutsättningar

Geoteknik

• Jorden inom området består av ett ytligt lager fyllning följt av en 

torrskorpelera. Därefter följer ett mäktigt lerlager som överlagrar 

friktionsjord. 

• Leran är siltig och mellan ca 4 och 8 meter djup under markytan 

sulfidhaltig, sulfidfläckig eller sulfidskiktad. 

• Silt förekommer i gränsen mellan lera och fast lagrad friktionsjord. 

• Friktionsjordens mäktighet varierar och bergets överyta påträffas på 

djup mellan ca 20 och 23 meter under markytan. 
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Utkast på planförslag

Funktion

De nya anläggningarna, som bro och järnväg, ska uppfylla 

dagens och framtidens krav avseende säkerhet, kapacitet 

och framkomlighet. Följande utformningsval har gjorts:

• Bron byggs med en fri höjd på 4,7 meter för körbanor. 

Den östra gång- och cykelbanan blir dubbelriktad, den 

västra cykelbanan blir enkelriktad. 

• Fordons-, gång- och cykeltrafik skiljs från järnvägen, 

vilket resulterar i bättre säkerhet och framkomlighet.

• Järnvägsanläggningen bibehålls med två spår.

• Banan behåller samma spårgeometri som dagens spår. 

Spåret byggs med skarvfritt spår och betongsliprar i 

makadamballast.
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• Signalsystemet anpassas genom att befintlig 

plankorsning tas bort.

• Elkraftsystemet bibehålls. 

• Behov av bullerskyddsskärmar på båda sidor av bron 

studeras. Befintliga bullerskyddsskärmar anpassas.

• En av gång- och cykelvägarna kan nyttjas som 

sekundär väg för ambulanstransporter.
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2021-06-2228Brosektion 
trespannsbro

Endast järnvägsbron 
fastställs i järnvägsplanen
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Norr Söder

Illustrationssektioner Börjegatan

Endast 
järnvägsbron 
fastställs i 
järnvägsplanen



Byggskede

Produktionsmetoder

Anläggande av ny järnvägsbro har bedömts kunna utföras med två principiellt 

olika metoder:

1. En bro i taget byggs för respektive spår. Järnvägstrafik på det ett spår i taget 

under byggtiden. 

Bedömd total byggtid cirka 2,5 år.

2. Ett tillfälligt spår anläggs söder om befintlig järnväg. Bro för båda spåren kan 

byggas samtidigt i och med att tågtrafiken leds om på tillfälligt spår. 

Anläggande av tillfälligt spår kräver troligen att garage och bullerskyddsskärm 

demonteras tillfälligt under byggtiden.

Bedömd total byggtid cirka 1,5 år. 
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Miljöbedömning

Metod och avgränsning

• Bedömning av de effekter och konsekvenser som anläggande av en planskild 

passage ger upphov till i samband med att den byggs och tas i drift.

• Avgränsning av bedömning är i första hand planområde, men även tillfälliga 

nyttjanderätter, byggvägar och annat intrång under byggtiden. 

• Det område som berörs av Börjegatans nedsänkning under järnvägsbron 

ingår i gällande detaljplaner. 

• För vissa miljöaspekter (till exempel buller) behöver ett större, så kallat 

influensområde, studeras och tas hänsyn till. 

• Miljöbeskrivningens bedömning av effekter och konsekvenser avser 

prognosår 2040.
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Effekter och konsekvenser av Järnvägsplan

Trafik och användargrupper

• Framkomligheten och säkerheten ökar för 

alla trafikantgrupper med en planskild 

korsning. 

• För tågtrafiken innebär den planskilda 

korsningen en mindre olycksrisk. 
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Trafiksäkerhet

• Trafiksäkerheten längs järnvägen ökar 

med en planskild järnvägskorsning. 

Barriärer

• Järnvägens befintliga barriärverkan 

försvinner med den nya planskilda 

järnvägskorsningen. 



Effekter och konsekvenser av Järnvägsplan
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Boendemiljö, befolkning och 

människors hälsa

• Bostadshusen påverkas inte av 

ombyggnationer men utsikten från 

bostadshusen förändras. 

• Bullernivån minskar något om bullret från 

befintlig plankorsning byggs bort med en 

bullerskyddsskärm längs järnvägsbron. 

Stads- och landskapsbild

• Den nya järnvägsbron utgör ett nytt element i 

stadsbilden som försämrar siktförhållandena 

längs Börjegatan och skapar en ny stadsbild. 

• Den visuella effekten blir påtaglig men behöver 

inte bli negativ, beroende på utformningen. 

• Arbete med gestaltning pågår vilket kan förändra 

bedömd påverkan.



Effekter och konsekvenser av Järnvägsplan

Naturmiljö, biologisk mångfald och 

skyddade arter

• Biotopskyddade träd finns i området 

och eventuell påverkan utreds.
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Grundvatten

• Den nya järnvägsbron kommer inte 

medföra någon påverkan på 

grundvattnet i driftskedet



Effekter och konsekvenser av Järnvägsplan
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Byggnader som utan skyddsåtgärder beräknas få 

ljudnivåer över riktvärden.

Beräkningar görs för den järnväg som byggs 

om samt för all statlig infrastruktur.

För byggnader som beräknas få ljudnivåer över riktvärden ska 

bullerskyddsåtgärder utredas och eventuella åtgärder föreslås. 

Bullerutredning

Genomförs i tre steg:

1. Avgränsning av

bullerberörda byggnader

2. Beräkning av trafikbuller

Genomförs i nästa skede

3. Utredning av bullerskyddsåtgärder



Effekter och konsekvenser av Järnvägsplan

Bullerutbredningskartor utan och med eventuella bullerskyddskärmar
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Maximal ljudnivå 2040Maximal ljudnivå 2040

Buller



Effekter och konsekvenser i byggskedet
Påverkan under byggtid

• Under byggtiden uppstår störningar för närboende och trafikanter från 

maskiner och transportfordon i form av buller, vibrationer och damning. 

• Begränsningar i framkomligheten. Börjegatan stängs under större delen 

av byggtiden som blir 1,5 – 2,5 år beroende på byggmetod.

• Störningarna kan periodvis bli påtagliga då arbetena utförs nära 

bostadshus och i trånga utrymmen där många människor vistas och 

passerar. 

• De negativa konsekvenserna är begränsade i tiden men kan upplevas 

som mycket negativa under tiden de pågår.

• Anläggande av ett tillfälligt spår påverkar omgivningen genom att ett 

garage och befintliga bullerskyddsskärmar måste tillfälligt demonteras.
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Effekter och konsekvenser i byggskedet
Naturmiljö

• Tillfällig etableringsyta på åker i anslutning till Librobäck. 

Naturvärdesinventering pågår. Preliminärt finns inte några 

naturvärden på den planerade ytan.

• Utredning angående påverkan på och åtgärder för grenigt 

kungsljus till följd av anläggande av tillfälligt spår.

Ytvatten

• Förebyggande åtgärder behöver vidtas för att minimera riskerna 

för spridning av damm, kemikalier och drivmedel från 

etableringsytan vid Librobäck.

• Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå om arbeten utförs 

inom avsatt etableringsområde och Trafikverkets regler för 

entreprenader följs.
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Effekter och konsekvenser i byggskedet

Grundvatten

• Under byggtiden kommer djupa schakter att anläggas, vilket 

potentiellt kan dränera omgivande markområden. Sådan 

avsänkning berör ytliga marklager och vid ogynnsamma 

förhållanden kan avsänkning av grundvattenytan leda till 

marksättningar. Utredning pågår angående behov av åtgärder 

under byggtiden för att undvika skador på omgivningen.

• För planerade arbeten kommer skyddsåtgärder under byggtiden 

att föreslås, för att säkerställa att transport av föroreningar ej 

sprids till det djupa grundvattnet i åsen som utgör dricksvattentäkt. 
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Effekter och konsekvenser i byggskedet

Förorenad mark

• Risken för spridning av påträffade 

ämnen under byggtiden anses som 

små. Skyddsåtgärder under 

byggtiden kommer att föreslås för att 

minimera riskerna
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Klimat

• Under byggskedet är klimatpåverkan 

främst kopplat till anläggande av 

järnvägsbron vilken står för en stor del 

av projektets totala CO2-utsläpp. 

• Genom att optimera materialåtgången 

och använda material med lägre 

klimatpåverkan kan utsläppen av 

klimatpåverkande gaser minska från 

projektet. 



Kumulativa effekter och 
konsekvenser av detaljplan 

Nedsänkning av Börjegatan är reglerat i gällande detaljplaner. 

Effekter och konsekvenser av anläggande och drift av Börjegatan 

hanteras därför inte inom ramen för denna järnvägsplan. I 

järnvägsplanen redovisas dessa istället som kumulativa effekter 

och konsekvenser av detaljplan.
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Kumulativa effekter och 
konsekvenser av detaljplan 

• Eftersom området är smalt finns risk att återplantering av träd blir 

begränsad, vilket kan ge ett mer hårdgjort och storskaligt intryck än 

idag.

• Börjegatan sänks före och efter vägporten vilket påverkar dess gamla 

karaktär.

• Framkomligheten och säkerheten ökar för oskyddade trafikanter längs 

Börjegatan med separerade gång- och cykelbanor. Höjdskillnaden 

som uppstår när Börjegatan sänks kan minska möjligheterna att 

passera tvärs över Börjegatan. 

• Träd som växer vid Börjegatan kan påverkas på grund av sänkt 

vägbana. Det pågår utredning kring vad som kan bevaras och vilka 

eventuella åtgärder som måste vidtas. 

• Entréer till bostadshus påverkas, ny utformning krävs utanför entréer.
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Samlad bedömning

2021-06-2244

Miljökvalitetsmål Överensstämmelse

Begränsad klimatpåverkan

Projektet bidrar till ökad framkomlighet för alla trafikanter och minskar köbildning som kan uppstå vid 

fällda järnvägsbommar. Effekten på klimatutsläppen bedöms bli marginell. För att minska 

klimatutsläppen under byggtiden väljs metoder och material med så små utsläpp som möjligt. Projektet 

bidrar inte till måluppfyllelse.

Frisk luft Se ovan.

Giftfri miljö
Genom undersökningar och skyddsåtgärder bedöms ingen spridning av föroreningar ske. Eventuella 

förorenade massor eller förorenat vatten omhändertas. Inga nya giftiga ämnen byggs in i anläggningen. 

Projektet varken bidrar eller motverkar måluppfyllelse.

Säker strålmiljö
Den planskilda korsningen medger inte någon märkbar förändring av det elektromagnetiska fältet. 

Närmaste bostadshus ligger cirka 20-25 meter från befintlig järnväg vilket ska jämföras med 

rekommendationen att bostäder bör läggas på ett avstånd av minst tjugo meter från järnvägens 

kontaktledning. Måluppfyllelsen påverkas inte.

Levande sjöar och vattendrag
Etableringsyta i anslutning till Librobäcken kommer att avgränsas så att inte någon risk för föroreningar 

av vattnet i bäcken uppstår.

Grundvatten av god kvalitet Anläggande av ny järnvägsbro bedöms inte medföra någon permanent påverkan på grundvattnet i 

området. Projektet påverkar inte måluppfyllelsen.

God bebyggd miljö Ljudmiljön bedöms bli oförändrad eller förbättrad. Den nya plankorsningen ökar möjligheten för alla 

befolkningsgrupper att passera järnvägskorsningen. Projektet påverkar måluppfyllelsen positivt.

Ett rikt växt- och djurliv
Den nya planskilda korsningen kommer innebära att några av träden längs Börjegatan kommer behöver 

avverkas. Utredning om exakt antal pågår. Projektet påverkar miljömålet negativt.



Samlad bedömning

Transportpolitiska målen

• Funktionsmålet. Den nya plankorsningen medför en ökad 

tillgänglighet både för gång-, cykel och biltrafikanter eftersom 

dessa kan röra sig obehindrat av tågtrafiken. Korsningen 

utformas efter platsens nutida behov och skapar således en 

god funktion.

• Hänsynsmålet. En planskild korsning innebär att 

kollisionsrisken försvinner och således ökar trafiksäkerheten. 

Dessutom får det en positiv påverkan på miljön eftersom 

biltrafiken inte längre behöver stå på tomgång vid passerande 

tåg. De nya gång- och cykelbanorna skapar goda 

förutsättningar för hållbara transportsätt. 
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Samlad bedömning

Projektmål och lokala mål

• Järnvägsplanen bedöms bidra till uppfyllelse av projektmålen: en ökad 

trafiksäkerhet och att använda järnvägsanläggningens mötesspår mer 

effektivt, med minskad risk för störningar i järnvägstrafiken.
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Fortsatt arbete
• Synpunkter från samråd på orten sammanställs i samrådsredogörelse. 

Samrådshandlingen färdigställs och anpassningar görs utifrån inkomna 

synpunkter. Remiss samrådshandling till myndigheter under 

september/oktober 2021.

• Granskningshandling färdigställs och görs klar för allmänhetens 

granskning i december/januari 2021/2022.

• Kompletterande fältundersökningar och fältinventering genomförs

• Kompletterande utredningar angående till exempel gestaltning, buller, 

naturvärden, grundvatten, sättningar och behov av skyddsåtgärder.

• Eventuell tillståndsprövning/dispens avseende vattenverksamhet, 

biotopskydd och artskydd.
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4. Markåtkomst och ersättning
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Presentation

Karin Klevebring Markförhandlare, Trafikverket
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Förberedelser/projektering 

Trafikverket och dess konsulter har rätt att få tillträde till fastighet för:

• Mätning och utstakning

• Grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik) 

• Förberedande åtgärder

• Rätt till tillträde framgår av 3 kap 1 § Lag (1995:1649) om byggande av järnväg.

Vid dessa arbeten ska:

• Skador om möjligt undvikas

• Träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande

Eventuella skador ersätts (4 kap 4 § Lag (1995:1649) om byggande av järnväg)
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Markåtkomst

• En järnvägsplan som vunnit laga kraft ger den som ska bygga 

järnvägen rätt att lösa in mark som behövs permanent för 

järnvägsändamål (4 kap. 1 § LBJ).

I det här förslaget till järnvägsplan är det enbart kommunal mark som 

berörs av permanent markintrång.

• Järnvägsplanen ger även den som ska bygga järnvägen rätt att tillfälligt 

ta mark i anspråk för byggandet av järnvägen (3 kap. 3 § LBJ).
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Markåtkomst

• Mark kan behövas tillfälligt under byggtiden för exempelvis: 

etableringsytor, upplag av massor och byggvägar.

• Den tillfälliga nyttjanderätten ska ha en angiven sluttid.

• Marken återlämnas till fastighetsägaren efter att nyttjandetiden gått ut. 
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Ersättning för tillfällig nyttjanderätt

Vem kan få ersättning?

• Fastighetsägare

• Servitutshavare

• Nyttjanderättshavare

Vad ersätts vid tillfällig nyttjanderätt?

• Det är den skada som uppstår till följd av att järnvägsbyggaren har nyttjat marken som ska 

ersättas (4 kap 4 § LBJ).

Exempel på skador: Förstörda tomtanläggningar (träd, buskar, staket)
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Reglering av intrång

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för järnvägsutbyggnad.

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag 

marken togs i anspråk.
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5. Lämna synpunkter på 
förslaget
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Synpunkter

Samrådstid och inhämtande av synpunkter pågår mellan 2021-06-18 till 

2021-08-08.

Synpunkter på samrådshandlingen lämnas senast 2021-08-08 via:

• Webbformuläret på https://www.trafikverket.se/borjegatan

• E-post till investeringsprojekt@trafikverket.se

• Brev till Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge

Märk brev eller e-postmeddelande med: TRV 2019/93303

2021-06-2256

https://www.trafikverket.se/borjegatan
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se


Tack för ert deltagande!

Kontaktpersoner

Trafikverket

Projektledare Charlii Enström

010-123 20 10 kontaktformulär

2021-06-2257

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/planskild-korsning-borjegatan/


6. Mötet avslutas
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