
Välkomna till informationsträff

- Norrbotniabanan -
Dag månad 2022



Agenda
• Varför en Norrbotniabana?    Bakgrund - Förutsättningar - Prognoser

• Förutsättningar
• Järnväg i Piteå, industrierna och hamnen
• Vad säger Trafikverket?
• Barriäreffekt
• Förutsättningar längs E4:an
• Förutsättningar in mot Centrum - P2
• Påverkan ifall centrumdragningen - P2 blir av
• Komplex situation i Pitsund
• Trafikverkets förslag – P1
• Lösningsförslag
• Nutid – Framtid
• Fördelar med E4:a sträckningen



Varför en Norrbotniabana?
• Förbättra godstransporterna - Snabbare, tyngre, längre, billigare, miljövänligare
• Miljövänligare (80000 ton mindre koldioxidutsläpp)
• 30% lägre transportkostnader jämfört med stambanan idag 1000 ton framtid 1600 ton
• Stambanan klarar inte nutidens laster, är för kurvig och har för stora lutningar
• Logistikterminaler (hubbar) byggs med ett nationellt perspektiv 

En ökning från 20 till 30 är en 
ökning med 50%



Beslutet kan ändras 

Från TRV´s rapport (2012/85426): Planläggning av vägar och järnvägar

3.2 Avbryta planläggningen 
Planläggningen kan avbrytas om det visar sig att väsentliga 
förutsättningar förändras, vilka påverkar projektets genomförbarhet
av exempelvis miljömässiga, tekniska eller ekonomiska skäl.

Ett flertal nya förutsättningar:
✓ Industrietableringar i regionen
✓ Ökad godstrafik
✓ Nya direktiv från Trafikverket
✓ Ny teknik, elbilar, ellastbilar, etc.
✓ Ökade sjötransporter, (Industrierna)
✓ Nytt industriområde i Öjebyn 
✓ Handeln på Backcity
✓ Ändrat regelverk kring rennäringen
✓ Oenig kommunledning
✓ Ändrad boendestruktur
✓ Färre högskolestudenter
✓ Kraftigt förändrade byggkostnader
✓ Ökad medborgaropinion
✓ Utveckling Västra kajen



Järnväg i Piteå
• Operatörerna, Trafikverket och Industrierna menar att den effektivaste 

hanteringen av gods sker genom att växla tågen så nära kund som möjligt. 
Industrierna själva utför all lossning/lastning  inne på sitt eget industriområde, ej 
på någon extern bangård. 

• Förutsättningar i Piteå
Haraholmen, SCA, Munksund, Kappa, Älvsbybanan, Backen, Centrala stan etc.

• Nuvarande växlingsområde (Västermalm) kan ersättas söder om Timmerleden.
4 st spår, 750m kan ersätta ovanstående.



Haraholmen



850 m lång, trespårigt växlingsområde i Svedjan som tillhör 
Trafikverket. Här växlar man från el- till diesellok

Tömda timmervagnar på retur till SCA terminal i Murjek 
SCA sågverk

SCA Pappersbruk

Trafikverkets 
växlingsområde



Pappersbruket SCA har egna långa spår där man 
enkelt kan ta in tre tågsätt för lossning, lastning av 
timmer, inkommande returpapper och utgående 
färdiga produkter, kraftlinerrullar till egen hamn i 

Holmsund. 
Samma gäller för SCA´s sågverk



Stenvalls sågverk Lövholmen har idag inga 
järnvägstransporter

Hallgrensvägen 
planeras stängas för 
120 st timmerbilar



Smurfit Kappa

Här växlas över från el- till diesellok

120 meter spår för 
lossning av returfiber

200 meter spår för 
lastning av kraftliner

300 meter spår för lossning 
av inkommande virke



Vad säger Trafikverket?



Trafikverket om buller och vibrationer
Från Trafikverkets hemsida om buller och vibrationer samt påverkan och hälsoeffekter:

Bullret ökar med hastigheten och är beroende av rälsytans och hjulringens ojämnheter. 
Rullningsbuller utstrålas dels från järnvägsspåret, dels från hjulringen.
Buller och vibrationer som uppstår från kontaktytan mellan hjulet och rälsen sprids som luftljud, och 
överförs i vissa fall även som stomljud. 

Buller påverkar oss både direkt och på lång sikt. Vi känner oss störda. Vi arbetar och presterar sämre 
och blir trötta. Ökad stress på grund av buller kan leda till för tidig död.

Buller nattetid medför att sömnen blir störd. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska 
fungera, såväl fysiologiskt som mentalt. Några av effekterna av störd sömn är trötthet, nedstämdhet, 
olustkänsla och minskad prestationsförmåga.

Vibrationer från trafiken stör och gör att vi kan få svårt att somna in eller blir väckta när vi sover. 
Störningarna kan också yttra sig som koncentrationsproblem eller ökad trötthet. Forskning visar att 
människan är mer känslig för vibrationen när vi ligger ner.

Den vanligaste åtgärden vid höga vibrations- och bullernivåer är att bygga bullerplank och 
vibrationsskydd. Vid mycket höga nivåer erbjuder vi oss att köpa fastigheten.



En barriäreffekt istället för flera

• Hur stor plats tar 
järnvägen?

• Hur nära bilväg kan 
man bygga järnväg?

Totalbredd  ca 14 meter



Bodenvägen och Malmbanan

Avstånd mellan väg och järnväg 8,40 meter

Den nya Norrbotniabanan efter västra sidan av E4:a korridoren kan 
byggas i närområdet av befintlig E4:a vägbank.

Järnvägen ryms i ett områden på 15 meter 
från ytterkant av befintlig vägbank.

Total bred väg + järnväg 24 meter



Hur ser förutsättningarna
ut längs E4:an?

• Avstånd till fastigheter, mm.



Höglandsnäs – 88 meter

Höglandsnäs – 62 meter

Höglandsnäs – 62 meter



Kullbacksvägen – 30 meter Maranvägen – 63 meter



Efter viadukten ny uppfart gott om plats för järnväg

Avfarten upp mot viadukt gott om plats för järnväg utan att 
behöva riva bebyggelse

Tingsholmsviadukten – 30 meter



Storfors – 25 meter

Hembygdsvägen 
mot LF-Arena

Avstånd 21 m från  hus till 
vägkanten

Exempel på brant slänt



Exempel på att branta skärningar är möjliga

I Piteå på väg från 
LF-Arena

Fast lågbyggd 
bro över 
Piteälven

Viadukt Tingsholmen

E4järnväg

Bild från Trafikverkets 
utredningsmaterial JU 

140

Exempel på lösning 
vid höga slänter



Turbovägen vid Volvohall mot rondellen

Slutet av Turbovägen mot älven 
där järnvägen kan byggas

Rött = järnvägs 
sträckningen



Hur ser förutsättningarna
ut från Lomtjärn 
in mot centrum?



Älvsbybanan

Älvsbybanan

30 km/h



TRV förslag P2 centrumdragning banan dimensioneras för 250 km/h 
persontåg och 120 km/h för godståg vilket ger fodrar långa 
utrymmeskrävande kurvor och max 10 promilles lutningar

WIBAX



Dubbla spår redan vid passage 
under upphöjd timmerled

Tre spår med dubbla stängsel och/eller 
bullerplank samt elstolpar med överliggare 

för strömförsörjningen med 16 000 volt.
Befintligt buss-,polis-, brandbyggnad rives 
för att lämna plats till resecentrum med bil 

och bussparkering och för ett nytt 
växlingsspårområde för Smurfit Kappa 

söder om timmerleden. 
Utfyllnad av södra fjärdens vattenspegel 

minst 60 meter.

Befintliga spår rives

Bergsviksvägen

Högt läge sprider trafikbullret över Piteå centrum



Elstolpar med 
överliggare 
tillkommer

COOP

Stängsel och 
bullerdämpande 

skyddsåtgärder på 
båda sidor om 

järnvägen  
tillkommer



COOP

Västra kajen
Resecentra



Resecentra
Vettigt vore att börja i liten skala 
och vid behov kunna expandera

Västra kajen



Så kan det komma att se ut 
om centrumlösningen blir 

verklighet

Dubbla stängsel/bullerplank 
saknas på bilden



Eventuell påverkan ifall 
centrumdragningen blir av



Pågående hantverksmässa vid
Västra kajen



Västra kajen anordnar skärgårdsdagar och 
marknader, är en prisad plus Camping

Banan upphöjd bortom lasarettsrondellen  
järnvägsbullret sprids över Piteå



Anslutning mot SCA Bangård södra Pitholm

Havsbadsväg

Södra Pitholm

Ny Bangård

Havsbadsväg

NorrbotniabananNorrbotniabanan





Klubbenvägen planeras stängas. 
In/ut passage planeras ske genom 

Pite Havsbad. Järnvägen passerar då 
på en vall ca 15-20 m högt i övre 

delen av campingen, bullret sprids 
lätt in över campingen

Vid broöppning bryts strömmen 300 m 
på vardera sidan av bron



Komplex situation i Pitsund
• Risk för störningar av bron, tekniskt fel 

påsegling, sabotage
• Miljö, oprövad teknik, ökad fartygstrafik, 

strömningar, erosion, logistisk negativ 
påverkan, etc

• Konsekvenser, banan ur funktion i åratal



Strömfåran svänger



60-65 m lång

Ca 60-65 m svängbar bro

Järnvägsbullret sprids långt från 
bron på 20 meters höjd



Vid broöppning bryts strömmen, 16 000 V, på en sträcka av 300 
m på vardera sida av bron. Bron lyfts uppåt för att sedan kunna 

svänga 90 grader. El-ledningarna följer med bron, Viktigt att 
båda broarna öppnas/stängs samtidigt.

Det finns ingen referens 
på så lång hög och 

vridbar järnvägsbro i 
subarktiskt klimat. 

Den blir mer än dubbelt 
så dyr som en fast bro. 

Driftsäkerheten en 
huvudfråga för att säkra 

driften på 
Norrbotniabanan.



Referensobjektet 
i Göteborg har 

redan havererat 
en gång



Thomas Wirén
Synd när sakligheten saknas. Vi som bedriver sjöfart vet att en broöppning 
tar 25-30 minuter när en lastbåt begär passage. Vi har fakta om detta och 
har praktiskt testat innebörden vad två broar bredvid varandra skulle 
innebära. Strömsättningen i Pitsundet är komplex och risken för haveri ökar 
markant oavsett brokonstruktion.



Utdrag vad TRV baserade sitt beslut på åren 2007-2010



Trafikverkets förslag P1
Samt kompletterande förslag till lösningar



Trafikverkets förslag P1 Lomtjärn. Banorna dimensionerade för höga 
hastigheter och långa mjuka kurvor. Banan dimensioneras för att persontåg 

ska kunna köra 250 km/h och att godståg ska kunna köra 120 km/h. 
Lutningarna får maximalt vara 10 promille.



TRV förslag P1, långa mjuka 
kurvor

Exempel på att om hastigheten endast är 
långsammare så kan snävare kurvor med 

mindre radie tillåtas

Max 30 
km/h

Vid en än snävare 
kurva kan 

rondellen klaras 
(30km/h)



Exempel på nedsänkt järnväg under 
Havsbadsvägen spåret ut mot 

Haraholmen



Lösningsförslag
växlingsområde i anslutning till centrala stan



Granngården

Industrigatan Bergsviksvägen

Smurfit Kappa

Techcenter

Planskild 
korsning mellan 
järnvägen och 
Timmerleden

Möjligt bredda 
timmerleden till fyrfilig



Industrigatan

COOP

Polis- och 
Brandstation,  
Bussgarage

Röda spår försvinner   - Gröna spår tillkommer

Nytt spår till 
Smurfit Kappa



Fyrspårigt, 800 meter långt växlingsområde för bland annat Smurfit Kappa. 
Möjlighet att bredda timmerleden till fyrfilig. Det gamla överdimensionerade stationsområdet friställes. 
Befintlig brand-polis buss byggnad lämnas orörd och befintlig järnvägskorsning timmerleden försvinner.

Polis- och 
Brandstation,  
Bussgarage

COOP

Röda spår försvinner   - Gröna spår tillkommer



Nutid och framtid



1915 nostalgi

Förutsättningar just nu

Hur stor andel av dessa är 
realistiskt tro kommer åka tåg?

Prognosen från TRV är 3000-5000 resenärer dagligen
Jämförelse med resande mellan Boden & Luleå



Fördelar med E4:a dragningen
• Inga bullrande godståg genom centrum
• Helt i linje med Trafikverkets nutida direktiv
• Billigare totallösning - kostnadseffektiv
• Ger snabbare transporter med bättre ekonomi
• Mindre negativ påverkan på människor och miljö
• Säkrare lösning gällande logistik - Pitsund
• Ingen påverkan på sjötransporterna
• Mindre påverkan på rennäringen
• Frigör Piteå centrum mest attraktiva sjötomter för handel
• Bättre för turismen - Västra kajen och Havsbadet
• Bättre markförhållanden
• Färre fastigheter berörs
• Kortare byggtid
• Begränsad störning under byggtiden 
• Skapar öppning för framtida infrastrukturförändringar och industrisatsningar



Tack för er tid!

- Norrbotniabanan via Lomtjärn -


