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Förord 
Under  hösten  2004  påbörjade  vi  vårt  examensarbete  som  handlar  om  en 
miljöanpassad bansträckning för Norrbotniabanan genom Skellefteå. Vi har i arbetet 
haft hjälp av följande personer: 
 
Margareta Lundkvist, Plan‐ och byggavdelningen, Bygg och miljökontoret Skellefteå 
kommun för hjälp att ta fram kartor över Skellefteå centrum 
 
Thomas Johansson, fotograf vid Banverket 
 
Tobias Lehner, student vid Luleå tekniska universitet 
 
Erik  Lovén  handledare  Luleå  tekniska  universitet, Avdelningen  för  kvalitets‐  och 
miljöledning 
 
Ett särskilt tack vill vi ge till vår handledare vid Banverket Peter Törnkvist, ansvarig 
för projektet Norrbotniabanan 
 



Sammanfattning 
 
Norrbotniabanan  skall  bidra  till  en  regionförstoring,  näringslivsutveckling, 
samverkan  mellan  bebyggelseutveckling  och  transportstruktur.  Dessutom  skall 
Norrbotniabanan  främja  en  god  miljö  och  långsiktig  hållbarhet.  Genom  att 
åstadkomma  en  miljöanpassad  järnväg  arbetar  Banverket  för  att  bidra  till  en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Examensarbetets  syfte  var  att  utreda  förutsättningarna  för  en  miljöanpassad 
utformning av Norrbotniabanan genom Skellefteå centrum. Arbetet har tagit hänsyn 
och avgränsats till aspekterna säkerhet, buller, vibrationer, barriärverkan och estetisk 
utformning. 
 
Den  geografiska  avgränsningen  har  varit  Degerbyn  i  väst  och  Gränden  i  öst. 
Avgränsningen valdes  för  att detta  område  är  av  intresse vid det  fortsatta  arbetet 
med den planerade Norrbotniabanan. 
 
Inom avgränsningen finns fyra plankorsningar där två valdes för vidare granskning. 
En hårt trafikerad plankorsning och en plankorsning med mindre trafik. De bostäder 
som är belägna inom avgränsningsområdet är hyreshus, flerfamiljshus samt villor. I 
arbetet har bostäder med och utan bullerskydd granskats. Även  en granskning  av 
järnvägsstationen  i Skellefteå  centrum och  en otillåten passage av bansträckningen 
har genomförts. Slutligen har förslag på förbättringsåtgärder för samtliga granskade 
platser lämnats. 
 
En  kartläggning  av  hur  dagens  barriärverkan  ser  ur  och  hur  den  förändras  efter 
utförda förbättringsåtgärder har utförts. Arbetet innefattar en undersökning av olika 
modeller  och  förklaring  av  bullerskydd,  vibrationsdämpning,  barriärverkande 
åtgärder och estetisk utformning. De olika bullerreducerande åtgärder som använts 
vid de granskade områdena är olika typer av bullerskyddsskärmar, fönsteråtgärder 
och gummibeläggning på rälsen. Med tanke på estetiken har inte större avskärmning 
använts  än vad  som  ansetts nödvändig. Åtgärdsalternativ  som har  använts  för  att 
sänka vibrationer  efter bansträckningen är olika  typer av gummivaddering mellan 
räls och underlag. 
 
Inom  järnvägstrafiken finns en lång tradition av höga krav på säkerheten. Till detta 
bidrar det faktum att tåg har lång bromssträcka, att tåg inte kan väja för hinder och 
att en tågolycka  i de flesta fall får allvarliga konsekvenser. Definitionen av säkerhet 
vid järnväg går ut på att inga människor eller gods skall komma till skada. Även en 
beskrivning av åtgärdsalternativ vid plankorsningar, buller och vibrationer och dess 
mål  och  riktlinjer  har  utförts.  Vidare  har  övriga  riktvärden  för  järnvägstrafik 
presenterats. 



För att göra det ekologiska omfånget i begreppet hållbar utveckling tydligt godkände 
riksdagen  1999  de  15  miljökvalitetsmålen.  I  arbetet  har  sex  av  de  femton 
miljökvalitetsmål berörts. Efter granskning har miljökvalitetsmålen kontrollerats mot 
respektive  förbättringsåtgärd.  Därefter  har  en  bedömning  gjorts  för  att  se  vilka 
miljökvalitetsmål  som  berörts.  De  berörda  miljökvalitetsmålen  är  Frisk  Luft, 
Grundvatten  av  god  kvalitet, Bara naturlig  försurning, God  bebyggd miljö, Giftfri 
miljö och Begränsad klimatpåverkan.  
 
Relevanta  lagar  som  redovisas  i  arbetet  är  Järnvägslagen,  Lagen  om 
stängselskyldighet för järnväg m.m. och Miljöbalken. När områden har granskats och 
fått förbättringsåtgärder har dessa kontrollerats för att se om de förslagna åtgärderna 
uppfyller kraven i de relevanta lagarna. 
 
Förbättringsåtgärder som har föreslagits har baserats på de förutsättningar som råder 
efter bansträckningen i Skellefteå centrum. De föreslagna förbättringsåtgärderna har 
genom  Riksdagens  Nollvision  fått  ytterligare  vikt  med  tanke  på  att  ingen  skall 
skadas allvarligt eller dödas i trafiken. 
 
En  slutsats  som  kan  dras  av  detta  arbete  är  att  säkerheten  inom  det  geografiska 
avgränsningsområdet redan  i dagsläget bör  förbättras. Bullerproblematiken är även 
ett område som bör ses över innan den planerade Norrbotniabanan står klar. 
 



Abstract 
 
The purpose and contribution of Norrbotniabanan  is an enlargement of  the region, 
development  of  the  commerce,  co‐operation  and  mixture  between  settlement 
development  and  transport  structure. Among  other  things Norrbotniabanan  shall 
support  long‐lasting  sustainability and a good environment. The Swedish National 
Rail  Administration  (Banverket) wants  to  achieve  an  environmentally  conformed 
railroad, to contribute to a long‐term sustainable society development. 
 
The  purpose  of  the  study  is  to  investigate  an  environmentally  conformed 
Norrbotniabana  through  the  centre of Skellefteå. The  study  is  limited  to aspects of 
safety,  noise,  vibration,  aesthetical  form  of  noise  screens  and  the  barrier  of  the 
railroad. 
 
The geographic limit of this study is Degerbyn to the west and Gränden to the east of 
Skellefteå,  because  this  area  is  of  interest  for  further work with Norrbotniabanan. 
Within this area there are four intersections between rail and road, two of them are 
analysed in this study. One intersection with a lot of traffic and one with less traffic. 
Within  the  studied area  there are apartment houses, blocks of  flats and one‐family 
houses.  In  the  study houses with  and without noise protection  are  examined. The 
railroad station in the centre of Skellefteå, and an unauthorised passing of the rail are 
examined.  Finally,  proposals  regarding  improvement measures were made  for  all 
examined areas. 
 
An  analysis  of  the  barrier  of  the  railroad  and  how  it  would  change  after 
improvement work was made. The study includes an analysis of different models of 
noise protection, reduction of vibrations, aesthetical forms within the area and how 
each measure will  be  affected  by  the  barrier  of  the  rail. Different  noise  reduction 
actions  that have been  taken  in  this study are rubber coating on  the rail, screens of 
several types and measures taken regarding windows. Considering the aesthetics no 
screens larger than necessary were proposed. Different types of rubber coating were 
used to reduce vibrations from the rail. 
 
Regarding  railway  traffic  there  is  a  long  tradition  for  high  demands  on  safety, 
because trains have long braking distances trains can’t make way for obstacles, and 
train accidents  in most  cases get  serious  consequences. The definition of  safety  for 
railway says  that no people or goods must be harmed. A description of alternative 
measures at level crossings, guidelines regarding noise and vibration have also been 
made. Further more other guidelines  for railway  traffic have been presented  in  the 
study. 
 



To make  the ecological extent of  the concept sustainable development obvious,  the 
Swedish  parliament  approved  of  15  Environmental  quality  aims  in  1999.  In  this 
study six of  the  fifteen aims have been examined and after  that  the Environmental 
quality  aims  has  been  checked  against  each  improvement measure,  and  then  an 
analysis has been made  to see which of  the Environmental quality aims have been 
affected. They are Fresh air, Groundwater of good quality, Only natural acidification, 
Well built environment, A non‐poisonous environment and Finite climate influence.  
 
The relevant  laws accounted for  in this study are the Laws of Railway, the Laws of 
fence duty etc. and  the Environmental act. When  the areas have been checked and 
the suggested  improvement measures have been controlled  to see  if  they  fulfill  the 
demands of the relevant laws. 
 
Improvement measures that have been suggested have been based on the prevailing 
circumstances along the railway in the centre of Skellefteå. The Swedish parliament’s 
zero vision gives further impact to the suggested improvement measures because the 
zero vision says that no one should be seriously injured or killed by traffic. 
 
One conclusion from this study is that the safety within the geographic limit already 
today  must  be  improved.  Another  area  that  needs  improvement  before 
Norrbotniabanan will be ready is the noise problems. 
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1 Inledning 
 
Detta  examensarbete  behandlar  förslag  på  alternativa  förbättringsåtgärder  kring 
bansträckningen  som  går  genom  Skellefteå  centrum. De  förbättringsåtgärder  som 
presenteras  omfattar  säkerhetshöjande  åtgärder,  bullerreducerande  och 
vibrationsdämpande åtgärder och estetisk utformning av dessa. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den  planerade  Norrbotniabanan  ska  bidra  till  en  regionförstoring, 
näringslivsutveckling,  samverkan  mellan  bebyggelseutveckling  och 
transportstruktur  samt  främja  en  god  miljö  och  långsiktig  hållbarhet. 
Norrbotniabanan är den del av den svenska järnvägen som skall binda samman den 
finska  järnvägen med Malmbanan och Botniabanan. Detta gör Norrbotniabanan  till 
en  viktig  koppling  mellan  inte  bara  syd  och  nord  Sverige  utan  också  EU  och 
Barentsregionen. Banverkets  långsiktiga mål  för  trafiksäkerheten  är  att  ingen  skall 
dödas  eller  allvarligt  skadas  till  följd  av  trafikolyckor,  järnvägens  utformning  och 
funktion skall anpassas så att detta uppfylls. För att bidra  till en  långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling  arbetar  Banverket  med  att  åstadkomma  en  miljöanpassad 
järnväg.  Banverkets  åtgärder  för  en  god miljö  har  hittills  bestått  av  bullerplank, 
jordvallar,  fönsteråtgärder  och  rälsslipning.  Enligt  planerna  kommer 
bansträckningen  genom  Skellefteå  centrum  att  i  stort  sett  vara  densamma  efter 
utbyggnaden av Norrbotniabanan. Skillnaden blir att mer och snabbare tåg kommer 
att  passera  Skellefteå  centrum,  vilket  föranleder  olika  skyddsåtgärder  och 
anpassningar av banan. 
 

1.2 Problemformulering 
 
De  problem  som  kan  uppstå  vid  denna  undersökning  är  att  det  råder  olika 
förutsättningar efter bansträckningen  i Skellefteå centrum, såsom att det  ibland står 
villor,  hyreshus  och  industrifastigheter  efter  bansträckningen.  Villor  och 
hyresfastigheter är mer känsliga  för buller och vibrationer och där krävs  en bättre 
estetisk  utformning  av  barriärer  än  vid  industrifastigheter.  Detta  gör  att 
bedömningen  av  dessa  förutsättningar  varierar  beroende  på  var  någonstans  efter 
bansträckningen åtgärderna  skall  sättas  in. Dock  skall  säkerhetsaspekten,  relevanta 
lagar och kraven i Miljöbalken bedömas på samma sätt efter hela bansträckningen. 
 

 1



 

De i arbetet säkerhetsmässigt viktigaste riskerna att beakta är: 
• Plankorsaningar där väg‐, cykel‐, och gångtrafikanter passerar. 
• Otillåten passering av banan där plankorsning  inte finns, då det bland annat 

finns risk för att passerande får kontakt med högspänningsanläggningar samt 
att kollision med tåg kan ske (enligt  lag är det är förbjudet att passera banan 
på ej avsedd plats). 

Dessa platser är där det sker mest olyckor med skadlig och dödlig utgång. Därför är 
dessa risker viktiga att beakta. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet  med  examensarbetet  är  att  ge  konkreta  rekommendationer  till 
förbättringsåtgärder av Norrbotniabanan genom Skellefteå centrum. Arbetet skall ta 
hänsyn  till  aspekter  som  påverkar människans miljö,  dessa  aspekter  är  säkerhet, 
buller, vibrationer, barriärverkan och estetisk utformning. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet  kommer  att  avgränsas  till  att  undersöka  var  efter  bansträckningen  i 
Skellefteå centrum det är mest angeläget med ökad säkerhet och även på vilket sätt 
man  kan  öka  säkerheten. Den  geografiska  avgränsningen  är Degerbyn  väster  om 
Skellefteå centrum och Gränden öster om Norra Bergsbyn i öster, se sidan 20. Denna 
avgränsning är vald för att detta område är av intresse inför det fortsatta arbetet med 
den planerade Norrbotniabanan.  
 
Vidare  skall en bedömning om var åtgärder mot buller behöver  sättas  in och även 
vilka  typer  av  åtgärder  som  skulle kunna vara  aktuella. Arbetet kommer  även  att 
innefatta  en  bedömning  om  var  efter  bansträckningen  åtgärder  mot  vibrationer 
behöver sättas in och om vilka typer av åtgärder som skulle kunna vara aktuella.  
 
Arbetet  skall  vidare  kartlägga  hur  dagens  barriärverkan  ser  ut  och  se  på  hur 
barriärverkan förändras för de berörda när de förslagna förbättringsåtgärderna tas i 
drift. Arbetet  skall  även  innefatta  en undersökning  av vilka  estetiska modeller  för 
bullerskydd  som  kan  användas  efter  bansträckningen  i  Skellefteå  centrum. Dessa 
avgränsningar  kommer  att  relateras  till  kraven  i  Miljöbalken.  Det  är  endast 
människans miljö som arbetet kommer att beakta. Arbetet kommer inte att behandla 
några  ekonomiska  jämförelser,  då  detta  ej  önskades  av  Banverket  som  är 
uppdragsgivare till detta arbete. 
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2 Metod 
 
I  detta  kapitel  beskrivs  den metod  som  har  använts  i  arbetet. Vidare  kommer  de 
metoder som har valts bort att presenteras. 
 

2.1 Valda metoder 
 
Författarna till denna rapport har använts sig av: 

• Litteraturstudier, med sökord som säkerhet, bullerreducering, vibrationer och 
estetik tillsammans med järnväg och bansträckning. 

• Dokumentstudier. 
• Kartstudier över Skellefteå centrum. 
• Fältstudie  i  Skellefteå  med  fotograf  där  den  relevanta  bansträckningen 

fotograferades. 
• Intervju med statsplanerare i Skellefteå kommun. 
• Jämförelse  med  andra  genomförda  liknande  arbeten  och  vetenskapliga 

utredningar. 
 

2.2 Alternativa metoder 
 
Metoder som skulle kunna ha använts i detta arbete är följande:  

• Buller‐  och  vibrationsmätningar  inomhus  och  utomhus  hos  boende  efter 
bansträckningen.  

• Enkäter  till  boende  efter  bansträckningen med  frågor  om  hur  de  upplever 
buller‐ och vibrationssituationen i hemmen.  

• Intervjuer med boende och yrkesverksamma efter bansträckningen. 
 
Bullermätningar har  ej genomförts på grund av dess omfattning. Dessa mätningar 
skulle  i  sig  kunna  resultera  i  ett  eget  arbete. Även de  faktum  att den  geografiska 
sträckan  i dagsläget  trafikeras av godståg och  inte med  framtida höghastighetståg, 
gör att bullermätningar inte skulle vara relevanta. Några bullermätningar inom den 
geografiska avgränsningen har inte tidigare genomförts. 
 
Intervjuerna  med  de  boende  efter  bansträckningen  och  enkäterna  till  desamma 
valdes bort på grund av att författarna inte ansåg att detta skulle ge någon objektiv 
information. Detta eftersom att höghastighetståg inte trafikerar sträckan i dagsläget. 
 
Vibrationsmätningar valdes bort på grund  av att  författarna  saknar kunskap  i hur 
den  geologiska  undersökningen  skulle  gå  till,  som  ligger  till  grund  för  dessa 
mätningar.  
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2.3 Metoddiskussion 
 
Anledningen  till  att  använda  litteraturstudier  som  metod  var  att  järnvägen  har 
funnits länge och därför var det realistiskt att tro att det fanns mycket skrivet i detta 
ämne.  Att  använda  Internet  som  informationskälla  innebar  att  dagsaktuell  fakta 
fanns att tillgå i ämnet. Valet av Internet gjorde dock att en viss skepticism vid urval 
av  fakta  infann  sig vid  faktainsamlingen. Litteraturstudier och  Internet  som metod 
var  till  för att ge  en bakgrund  i ämnet och grunden  till  teoridelen  i  rapporten. De 
ställen  där  information  sökts  är  Luleå  Tekniska  universitets  bibliotek  och  deras 
länkade  databaser,  Kalix  bibliotek,  Banverket,  Institutionen  för 
samhällsbyggnadsteknik  vid  Luleå  Tekniska  universitet  samt  Plan  och 
byggavdelningen Skellefteå kommun. Det har dock varit svårt att hitta  litteratur av 
relevans. 
 
Kartstudier  genomfördes  för  att  se  var  efter  bansträckningen  i  Skellefteå  centrum 
som  det  kunde  finnas  platser  där  eventuella  förbättringsåtgärder  skulle  vara 
aktuella. 
 
Fältstudien i Skellefteå var viktig för att kunna se hur den aktuella bansträckningen 
och  dess  omgivning  såg  ut.  Detta  för  att  lokalisera  de  olika  platser  där 
förbättringsåtgärder borde sättas in. 
 
Fotografier  togs  dessutom  för  att  kunna  visa  för  läsaren  de  aktuella  platserna  i 
rapporten. Att välja att  intervjua en stadsplanerare  i Skellefteå kommun gjordes för 
att få kommunens syn på den aktuella bansträckningen. 
 
För att få veta vad kommunen hade för åsikt angående bansträckan genom Skellefteå 
centrum, hade en  intervju givit  svar på vad kommunens krav på utformningen av 
bansträckningen och dess omgivning. Detta har inte gått att genomföra på grund av 
tidsbrist. 
 
En  jämförelse med andra genomförda arbeten och vetenskapliga utredningar har ej 
utförts på grund av att vi inte hittat sådana arbeten eller utredningar. 
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3 Teori 
 
Kapitlet  teori  beskriver  säkerhet  vid  järnväg  och  definition  av  säkerhet  samt 
Banverkets mål. Här beskrivs även åtgärdsalternativ vid plankorsningar, buller och 
vibrationer  och  dess mål  och  riktlinjer  samt  övriga  riktvärden  för  järnvägstrafik. 
Vidare presenteras även olika åtgärdsalternativ för buller‐ vibrationsreducering samt 
dess  estetiska  utformning.  Banverkets  rekommendationer  för  järnväg  presenteras 
samt de svenska miljökvalitetsmålen. 
 

3.1 Säkerhet 
 
Kraven på hög  säkerhet har en  lång  tradition  inom  järnvägstrafiken. Faktorer  som 
starkt bidrar till detta är enligt Andersson et al. 2001: 

• Den  långa  bromssträcka  som  tåg  har  samt  det  faktum  att  tåg  inte  behöver 
kunna stanna inom sin siktsträcka. 

• Det faktum att tåg inte kan styra undan från de hinder som uppträder i dess 
väg. 

• De allvarliga konsekvenser som en tågolycka ofta medför med många dödade 
eller skadade. 

 

3.1.2 Definition av säkerhet vid järnväg 
 
Med säkerhet vid och omkring  järnväg menas här säkerhet mot att människor och 
gods inte skall komma till skada. Enligt Andersson et al. 2001 kan detta delas upp i 
två olika delar: 

• Säkerhet  för  att  resande,  järnvägspersonal,  transporterat  gods  och  rullande 
material inte skall komma till skada. 

• Säkerhet  för  att  externa  personer  och  annan materiel  inte  skall  komma  till 
skada. 

 

3.1.3 Banverkets mål 
 
Nollvisionen,  riksdagens  mål  för  trafiksäkerhet  på  väg  och  järnväg  kommer 
Banverket  verka  för  att  uppnå  genom  egna  uppsatta  mål  (Banverket  2004  a).  I 
Banverkets  delmål  för  en  säker  trafik  skriver  de  att  deras  långsiktiga  mål  för 
trafiksäkerheten  är  att  ingen  skall  allvarligt  skadas  eller  dödas  som  följd  av 
trafikolyckor. Funktionen och utformningen av järnvägen skall anpassas så att detta 
mål kan uppnås. 
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Banverkets  säkerhets‐  och  trafikarbete  skall  inriktas mot  att  järnvägen  alltid  skall 
vara  säker,  starkströmsanläggningar  vid  järnvägen  skall  vara  säkra  för  personer, 
husdjur och egendom, olyckor skall förhindras och konsekvenserna av svåra olyckor 
skall lindras (Banverket 2004 b). 
 

3.1.4 Säkerhetsrisker 
 
De säkerhetsmässigt största problemen vid järnväg är enligt Andersson et al. 2001: 

• Risk för kollisioner mellan tåg och vägfordon i plankorsningar. 
• Risk för kollisioner mellan tåg. 
• Urspårning. 
• Fall från tåg eller perrong. 
• Olycksfall vid vagnsväxling. 
• Olycksfall  vid  arbete  eller  annan  beröring  av  järnvägens 

högspänningsanläggningar. 
 

3.1.5 Alternativ till åtgärder vid plankorsningar 
 
I  plankorsningar  möts  väg  och  järnväg  i  samma  plan.  Det  finns  cirka  8500 
plankorsningar  i  statens  spåranläggningar  i  Sverige. Av  dessa  finns  det  ett  flertal 
korsningar  där  säkerheten  kan  ökas.  De  åtgärder  som  kan  vidtas  för  att  öka 
säkerheten vid plankorsningar är: 

• Att  använda  sig  av  kryssmärken  som  visar  på  att  det  är  en  järnväg  som 
vägtrafikanten kommer att passera. 

• Att använda sig av ljud och ljussignaler för att visa på att tåget kommer. 
• Att använda sig av bommar för att stoppa korsande trafik. Det finns två typer 

av bommar, helbommar  som  täcker båda körfälten på den korsande vägen 
(denna  typ  av bom  används  främst  i  tätorter där halvbommar  inte  stoppar 
cyklister  och  gångtrafikanter)  och  halvbommar  som  endast  täcker  ett  av 
körfälten på den korsande vägen. 

• Den säkraste varianten av korsning är de som är byggda i två plan, så kallad 
planskild korsning där tåg‐ och vägtrafik aldrig möts. 

 
Förutom dessa åtgärder så kan även plankorsningar stängas. Vägtrafiken leds i dessa 
fall om  till säkrare korsningar med bommar eller planskilda korsningar  (Banverket 
2004 c). 
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3.2 Buller och vibrationer 
 
Banverket  verkar  för  att  skapa  en  miljöanpassad  järnväg  som  därigenom  skulle 
kunna bidra till en långsiktig och hållbar utveckling (Banverket 2004 d). 
 
Banverket har  i  samarbete med Naturvårdsverket och  efter  samråd med Boverket, 
tagit fram en skrift med titeln ”Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik”. I 
denna skrift redovisas de långsiktiga miljömål och riktlinjer som har formulerats för 
järnvägens buller‐ och vibrationsstörningar. Denna  skrift är vägledande och därför 
inte bindande men dess riktvärden bör inte överskridas (Banverket 2004 e). 
 
Riktvärde  för  god  miljökvalitet  är  de  värden  som  inte  bör  överskridas  för  att 
upprätthålla  en god miljö. Dessa  riktvärden baseras på dagens kunskap om buller 
och den  negativa  inverkan på människor  som utsätts  för  buller. Dessa  riktvärden 
varierar stort vid olika planeringssituationer och är alltid störst vid nybyggnation av 
järnväg. I områden med en befintlig järnväg tvingas man i de flesta fall att acceptera 
högre buller och vibrationsnivåer (Banverket 2004 f) 
 
Buller  och  vibrationer  från  järnvägen  är  ett  av  de  allvarligaste miljöproblem  som 
upplevs som störande där  järnvägen passerar  tättbebyggda områden. Därför är det 
enligt Åström 2003 viktigt att insatser görs för att minska denna störning. 
 

3.2.1 Buller 
 
Ljud som är oönskat och upplevs som störande kallas buller. Någon mätmetod som 
tar  hänsyn  till  faktorer  som  gör  att  ljud  upplevs  som  störande  finns  inte  enligt 
Åström  2003  och  därför  är  buller  svårt  att  kvantifiera.  Ljudnivån mäts  i  A‐vägt 
decibel, dB(A). A‐vägningen innebär att de frekvensområden som uppfattas bäst av 
det  mänskliga  örat  ges  större  vikt.  Det  finns  två  sätt  att  redovisa  buller,  dels  i 
ekvivalent  ljudnivå,  dels  i  maximalnivå.  Ekvivalent  ljudnivå  är  ett  mått  på 
medelljudnivån under en viss tid, till exempel ett dygn. Maximalnivå är den högsta 
uppmätta nivån under en bestämd mätperiod, till exempel ett dygn (Banverket 2004 
g, Socialstyrelsen 1996). 
 
Personer uppfattar och störs av buller både fysiskt och psykiskt. Buller kan medföra 
en  känsla  av  obehag.  Det  kan  även  ge  sömnproblem,  samtalssvårigheter  och 
koncentrationssvårigheter.  Fysiska  indirekta  effekter  kan  vara  stressreaktioner, 
trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och huvudvärk. Hur man upplever buller 
varierar mellan olika personer, en del personer är mer känsliga för bullerstörning än 
andra till exempel äldre, sjuka och skiftarbetare (ibid).  
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3.2.2 Vibrationer 
 
Vibrationer  är  vågor  som  fortplantas  i mark  och  andra material.  Förutom  att  tåg 
genererar buller uppkommer det även vibrationer. Vibrationer mäts i enheten mm/s 
eller mm/s2  (accelerationen  i ett ämne). Riktlinjer  för vibrationer  finns, de anger att 
för  god miljökvalitet  är  gränsen  0,4 mm/s  och den  högsta  acceptabla  nivån  är  0,7 
mm/s. Svängningar ned till 0,1 mm/s kan uppfattas av en människa. Bullret från ett 
tåg  som  färdas  på  en  järnväg  är  oftast  högfrekvent.  Detta  medför  att  bullret 
reflekteras bra mot byggnader, men om de  lågfrekventa vibrationerna som uppstår 
av tågen läggs till, kan människor lätt uppfatta tågen som störande (Banverket 2004 
g, Socialstyrelsen 1996).  
 
Personer  uppfattar  vibrationer  på  olika  sätt  beroende  på  hur  känsliga  de  är. 
Vibrationer kan  försämra boendemiljön. Störningar som kan uppstå är bland annat 
sömn‐,  insomnings‐,  koncentrationssvårigheter  och  allmän  trötthet.  Fysiologiska 
effekter på människokroppen uppkommer inte av vibrationer (ibid). 
 

3.2.3 Mål och riktlinjer för buller från spårbunden trafik 
 
Banverket är ansvarig för bullret som uppstår från järnvägstrafiken. För närvarande 
saknas  lagstadgade bullerkrav  för  järnvägsfordon  till  skillnad mot  till  exempel  för 
vägfordon och arbetsmaskiner. Buller från järnväg är mer högfrekvent än buller från 
vägtrafik. Därför kan detta buller  lättare dämpas och  ljudnivån  inomhus blir  lägre 
vid samma utenivå (Naturvårdsverket 2004 a). 
 
Buller  från  järnväg  upplevs  som  mer  störande  i  områden  som  samtidigt  har 
förekomst av buller och vibrationer, en additativ effekt uppstår. 
 
Riksdagen  har  i  samband  med  Infrastrukturpropositionen  1996/97:53  fastställt 
följande  riktvärden  för  buller  från  spårbunden  trafik  som  normalt  inte  bör 
överskridas  vid  nybyggnation  eller  väsentlig  ombyggnad  av  infrastruktur 
(Naturvårdsverket 2004 b). 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus. 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid. 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå på uteplats i anslutning till bostad. 
• 60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för bostadsområdet i övrigt. 
• 70 dB(A) maximalnivå på uteplats i anslutning till bostad. 

 8



 

Vid åtgärdsbegränsning av buller och vibrationer är principen att riktvärden för god 
miljökvalitet  alltid  eftersträvas  oavsett  planeringssituation.  Utgångspunkten  vid 
åtgärder  mot  buller  och  vibrationer  är  att  de  ska  vara miljömässigt motiverade, 
ekonomiskt  rimliga och  tekniskt möjliga. Om utomhusnivån  inte kan  reduceras  till 
nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att värdena inomhus inte överskrids (ibid). 
 

3.2.4 Övriga riktvärden för järnvägstrafik 
 
Banverket har  i  samarbete med Naturvårdsverket utarbetat en bullerpolicy ”Buller 
och vibrationer från spårbunden linjetrafik – policy och tillämpning (BVPO 724.001). 
Denna policy antogs februari 1997. I denna policy finns riktvärden för miljökvalitet, 
och avser de värden som ej bör överstigas för att en god miljökvalitet skall uppfyllas, 
se  tabell  1  sidan  10. Dessa  riktvärden  tar  inte hänsyn  till vad  som  är  tekniskt och 
ekonomiskt  rimligt. Riktvärdena gäller när vibrationerna  i området understiger 0,5 
mm/s,  underlaget  till  detta  är  att  människor  har  svårt  att  avgöra  vad  själva 
störningsorsaken  är.  För  att  säkerställa  att  åtgärder mot  buller  blir  effektiva  bör 
uppmärksamheten  riktas  mot  att  vibrationerna  inte  påverkar  bullerstörningen. 
Åtgärder mot vibrationer bör i första hand sättas in om vibrationerna överstiger >1,0 
mm/s, sedan kan behovet av åtgärder mot buller bedömas (Naturvårdsverket 2004 c). 
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Tabell 1 Planeringsmål – riktvärden för miljökvalitet 

Lokaltyp eller 
områdestyp 

Ekvivalent ljudnivå i 
dBA för 

vardagsmedeldygn 

Maximal ljudnivå i dBA 
”fast” 

Permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler 
Utomhus  601) 552) 702)

Inomhus  306) 453)
Undervisningslokal 

Inomhus    457)
Arbetslokal 

Inomhus    605)

Områden med låg bakgrundsnivå 
Rekreationsområden i 

tätort 
551) 4) ‐ 

Friluftsområden  401) 4)  
 

1) Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden 
2) Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 
3) Avser  utrymme  för  sömn  och  vila  (sovrum)  under  tidsperioden  22.00‐06.00  samt  övriga 

bostadsrum (ej hall, förråd, WC etc.) 
4) Avser område med låg bakgrundsnivå. 
5) Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 
6) Avser boningsrum (ej hall, förråd och WC) 
7) Avser nivå under lektionstid. 
(ibid) 
 

3.3 Åtgärdsalternativ mot buller 
 
Stor omsorg bör enligt Åkerlöf 2000 ägnas åt bullerfrågan  för att den bästa möjliga 
effekten  skall  uppnås  samtidigt  som  de  estetiska  värdena  beaktas.  Alla 
bullerreducerande  åtgärder  som  bedöms  vara  ekonomiskt  rimliga  och  tekniskt 
möjliga bör genomföras. 
 
Hänsyn  bör  tas  till  landskap,  placeringen  av  bostäder  och  antal  boende  efter 
bansträckningen  vid  valet  av  vilken  bullerreducerande  åtgärd  som  skall  sättas  in 
anser Åström 2003. Vilken åtgärd som till slut väljs beror på funktion, utseende och 
kostnad. 
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3.3.1 Bullerskydd 
 
Följande alternativ av bullerreducerande åtgärder kommer att beskrivas: 

• Bullerskyddsskärmar. 
• Jordvallar. 
• Fönsteråtgärder. 
• Perrongskärmar. 
• Gummibeläggning på rälsen. 

 

3.3.2 Bullerskyddsskärmar 
 
Följande bullerskyddsskärmar kommer att beskrivas: 

• Bullerplank. 
• z‐bloc. 

 
Ett bullerplank bör i första hand placeras nära själva källan till bullret och kan även 
vid behov kompletteras med andra åtgärder nära bostaden  för att på så sätt sänka 
utomhusnivån på  till  exempel uteplatser,  se bild  1. Skärmar  finns  i olika material, 
storlekar och former. Material som skärmarna kan vara gjorda av är till exempel trä 
och betong. Effekten av dämpningen är beroende av  till exempel skärmens storlek, 
det är dock  inte praktiskt att bygga hur stora skärmar som helst (Banverket 2004 h, 
Åkerlöf 2000, Åström 2003). 
 

 
Bild 1: Exempel på bullerplank (Gunnarprefab 2004). 
 

Z‐bloc består av betong och är utformat som ett c, se bild 2 och 3 sidan 12. Blocken är 
i  huvudsak  fyllda  av  granulerade  uttjänta  bildäck  som  har  limmats  ihop med  ett 
miljöanpassat lim. Detta gör att materialet är ”öppet” med mycket håligheter som ger 
en förmåga att absorbera buller. Materialet är även mycket tåligt och lämpar sig väl 
för  utomhusbruk.  Bindemedlet  i  blocket  är  utvecklat  speciellt  för  att  motverka 
urlakning av gummitillsatser och skyddar mot UV‐strålningens vittrande effekt  (Z‐
BLOC NORDEN AB 2004). 
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Bild 2 och 3: Två olika varianter på z‐bloc (Z‐BLOC NORDEN AB 2004). 
 
Placeringen av z‐bloc är endast cirka 1 meter från spåret. Montering genomförs utan 
några grundläggande ingrepp annat än en avjämnad bädd. Tack vare att z‐bloc är så 
låga får de boende kring bansträckningen inte sikten skymd (ibid). 
 

3.3.3 Jordvallar 
 
En  jordvall  upptar  en  större  yta  och  för  att  ge  samma  effekt  som  en 
bullerskyddsskärm måste den göras högre, i och med att  jordvallen kommer längre 
bort  från  bansträckningen.  I  första  hand  anläggs  jordvallar  vid  nybyggnation  av 
järnväg och kan på detta sätt bidra till en grönare och en mer estetiskt boendemiljö, 
om plantering sker på denna (Banverket 2004 h). 
 

3.3.4 Fönsteråtgärder 
 
Fönsteråtgärder  görs  för  att  bullernivån  inomhus  skall  sänkas,  denna  åtgärd  kan 
utföras vid enstaka hus efter bansträckningen. Antingen byts fönstren ut eller så kan 
en  tilläggsruta  sättas  in,  se  bild  4. Om  ett  fönster  byts ut  så  anpassas den  till det 
ursprungliga fönstrets utseende (Banverket 2004 h, Åkerlöf 2000). 
 

 
Bild 4: Byte av fönster (Malmsjö och Persson 2004). 
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3.3.5 Perrongskärmar  
 
På sträckor där det  inte  finns stort utrymme mellan hus och bansträckningen så är 
perrongskärmar en bra typ av bullerskydd. Perrongskärmar är knappt en meter höga 
och består av bildäck som har sönderdelats och sedan fogats in betong. Eftersom det 
inte krävs omfattande  förarbeten  så är de dessutom enkla att  sätta upp  (Banverket 
2004 i). 
 

3.3.6 Gummibeläggning fäst vid rälsen 
 
En ny metod  för bullerreducering är att  fästa gummi  längs  rälsens  smala vertikala 
del  mellan  den  övre  åkytan  och  den  nedre  utbuktningen  där  rälsen  fästs  vid 
sliprarna,  se  bild  5.  Detta  gummi  dämpar  vibrationerna  som  uppstår  när  tung 
godstrafik  kör på  rälsen. Gummidelarna  som  fästs med  en  speciell  klämma  är  1,2 
meter långa. Gummibeläggningen dämpar gnissel och annat oljud (Ny Teknik 2004). 
 

 
Bild 5: Gummibeläggning fäst vid rälsen (Ny teknik 2004). 
 

3.4 Åtgärdsalternativ mot vibrationer 
 
För att minska vibrationerna  från  järnvägstrafik anser Andersson et al. 2001 att det 
enklaste  sättet  är  att  sänka  hastigheten  på  känsliga  sträckor. Detta  kan  dock  vara 
problematiskt  för  tågtrafiken.  Om  spåret  ligger  på  berg  eller  betong  och  har 
intilliggande  byggnader  kan  vibrationerna  från  spåret minskas  genom  att  3‐4  cm 
tjocka mattor av gummi  läggs mellan underlaget och  spåret. Dessa mattor är dyra 
men det  finns billigare alternativ  till exempel enklare mattor av cellplast. Pålning  i 
marken kan medföra lägre vibrationsnivåer. Detta alternativ är dock mycket dyrbart 
och bör endast utföras i mycket svåra fall. 
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Ett  ytterligare  alternativ  för  att  sänka  vibrationsnivåerna  är  att  placera 

Bild 6: Exempel på gummivaddering (Teknikum 2004). 

gummivaddering mellan räls och slipper, se bild 6 (Teknikum 2004). 

3.5 Barriärverkan 

rnväg som passerar genom bebyggelse eller  landskap kan enligt Andersson et al. 

 Estetisk utformning 

stetik omfattar skönhetsvärden i olika objekt och även den totala upplevelsen som 

 

jessel 1993 tycker vidare att utformningen av bullerskärmar skall ske med tanke på 

 

 
Jä
2001  jämföras med  ett  vattendrag  eller  en  väg  som  har  planskilda  korsningar  till 
exempel motorväg. Järnvägen tar plats och skapar en barriär mellan de två sidorna 
av  järnvägen.  Utrymmesbehovet  är  trots  järnvägens  kapacitet  relativt  litet,  i 
synnerhet om man jämför med personbilstrafiken utrymmesbehov. 
 

3.6
 
E
människor  får  av  samverkan  mellan  järnvägen  och  den  omgivande  miljön. 
Utvecklingen och utformningen  av  järnvägen  skall  enligt Kjessel  1993  ske  i balans 
med mänskliga estetiska och kulturella värden. 
 
K
de människor  som  finns  i  järnvägens  omgivning. Det  är  viktigt  att  barriären  inte 
upplevs  som  ett  större besvär  än bullret. Därför bör  lösningar  som  inte ger  större 
avskärmning  än  vad  som  är  nödvändigt  eftersträvas.  Bullerskärmar  bör  ha  en 
varierad  design,  se  bild  7.  Om  höga  skärmar  krävs  kan  växter  planteras  vid 
skärmarna. Detta  kan  i  sig  kompensera  att  utsikten  skärmats  av. När man  väljer 
materialet  i  skärmarna  och  växter  bör man  tänka  på  att  dessa  inte  kräver  stora 
insatser i form av skötsel och underhåll. 
 

 
Bild 7: Exempel på estetiskutformning av bullerplank (Banverket 2004 j) 
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3.7 Järnvägsrekommendationer 
 

  fastslagna  bestämmelser  för deNågra
d

 markområden  som  krävs  för  byggande  och 

närhet till exempel gång‐ och cykelvägar skall 

rift av  järnväg har  inte  funnits, det område  som ansetts  lämpligt har köpts  in  för 
ändamålet. De områden som behövts för bansträckningen är 9 meter från spårmitt på 
den  sida där kontaktledningsstolpen  står  och  6 meter  från  spårmitt på  sidan utan 
kontaktledningsstolpe. Byggnader och övriga konstruktioner samt plantering av träd 
är inte tillåtet inom detta område. Området är dock i allmänhet inte tillräckligt stort 
om  inga  skyddsåtgärder vidtas  för att avvärja de olika  sorters  störningar  som kan 
uppstå till exempel tågurspårning. God miljö är svårt att uppnå närmare järnväg än 
30 meter, se bild 8 (Banverket 2004 k). 
 
De miljöer som återfinns i järnvägens 
vara väl  fungerande, väl utformade och väl underhållna. För att detta  skall kunna 
uppnås krävs en konstruktiv dialog mellan  järnvägens  företrädare och  samhället.  I 
samband med  en  aktualisering  av  kommunens  översiktsplan  kan  kommuner  och 
Banverket komma överens om en gemensam syn på kommande exploatering (ibid). 
 

 
Bild  8:  Det  är  svårt  att  åstadkomma  en  god  miljö  närmare  järnväg  än  30  meter  (ibid).  Hus 
representeras  av  rektanglar.  Det  röd arkerade  området  visar  en  del  av  ett  hus  som  är  närmare 

  kommunerna  så  långt  det  är möjligt  i  sin  planering  av  gator, 
k att

m
järnväg än 30 meter. 
 
Det  är  viktigt  att
trafi leder och gång‐ och cykelvägar planerar för   dessa ej skall möta  järnvägen i 
plankorsningar utan att detta ska ske i planskilda lägen. För att uppnå den optimala 
säkerheten måste  detta  stå  i  fokus. Ologiska  och  opraktiska  trafiklösningar måste 
undvikas  eftersom  dessa  ökar  risken  för  att  människor  passerar  spåret  på  icke 
avsedda platser (Banverket 2004 l). 
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3.8 Svenska miljökvalitetsmål 
 
I  april  1999  godkände  riksdagen  15  miljökvalitetsmål  som  gör  det  ekologiska 
omfånget  i begreppet hållbar utveckling  tydlig. De är  formulerade med hänsyn  till 
den  miljöpåverkan  som  naturen  tål  och  definierar  det  tillstånd  för  den  svenska 
miljön som miljöarbetet skall sikta mot (Brandt et al.). 
 
Miljökvalitetsmålen utgår från fem grundläggande värden i Miljöbalken kap 1 1 § se 
4.3 sidan 18. 
 
De 15 miljökvalitetsmålen är: 
1. Frisk luft  
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Skyddande ozonskikt 
15. Begränsad klimatpåverkan 
(ibid) 
 
De miljökvalitetsmål som berörs av detta arbete är 1, 2,11, 12 och 15. 
 
Den  kursiva  texten  förklarar  hur  det  aktuella miljökvalitetsmålet  berörs  av  detta 
arbete. 
 
1. Frisk luft 
Detta miljökvalitetsmål innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa, djur, 
växter samt att kulturvärden inte tar skada (Naturvårdsverket 2004 d). 
 
En övergång från vägtrafik till järnväg minskar utsläpp av föroreningar till luften. 
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2. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnets  funktion  är  att  det  skall  ge  en  säker  och  hållbar  försörjning  av 
dricksvattnet  och  bidra  till  en  bra  livsmiljö  åt  växter  och  djur  i  både  sjöar  och 
vattendrag (ibid). 
 
Grundvattnet kan påverkas av detta arbete, om kemikalier från till exempel bullerplank lakas 
ut till grundvattnet. 
 
11. God bebyggd miljö 
Tätorter,  städer  och  annan  bebyggd miljö  skall  fungera  som  en  bra  och  hälsosam 
livsmiljö och även medverka till en god regional och global miljö (ibid).  
 
Miljömålet  kan  beroende  på  vilken  åtgärd  som  genomförs  både  gynnas  och  motverkas. 
Åtgärder  ovan  mark  kan  skapa  barriärer  och  den  kommande  trafikökningen  om 
Norrbotniabanan tas i bruk ger ett ökat buller längs spåret. 
 
12. Giftfri miljö 
Detta miljökvalitetsmål innebär att miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
utvunnits av och skapats  i samhället och  som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden (ibid). 
 
Då  kemikalier  används  bör  de  miljömässigt  bästa  alternativen  användas,  så  att  inte 
grundvattnet påverkas. 
 
15. Begränsad klimatpåverkan 
Detta  miljökvalitetsmål  innebär  att  halten  av  växthusgaser  i  atmosfären  skall 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig (ibid). 
 
En övergång från vägtrafik till järnväg minskar utsläpp av växthusgaser till luften. 
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3.9 Lagar 
 
Detta kapitel behandlar de  lagar och  lagarnas paragrafer som är relevanta för detta 
arbete. 
 

3.9.1 Järnvägslagen (2004:519) 
 
Enligt de allmänna bestämmelser  som  finns  i 1 kapitlet  Järnvägslagen  så är  lagens 
tillämpningsområde,  järnvägsinfrastruktur  och  järnvägsfordon  samt  utförande  och 
organisation av järnvägstrafik. Tillsynsmyndighet för denna lag är den av regeringen 
utsedda myndighet.  Denna myndighet  skall  pröva  ansökningar  om  tillstånd  och 
utöva tillsyn enligt denna lag (Notisum 2004 a). 
 
Enligt  Järnvägslagen kapitel 9 1 §  får  inte någon obehörig beträda spårområdet  för 
järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde (ibid). 
 

3.9.2 Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 
 
Enligt 11 § i Lag om stängselskyldighet för järnväg m.m., så är järnvägens innehavare 
skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel i enighet med kommunens beslut 
till skydd för personer som bor eller uppehåller sig intill järnvägen (Notisum 2004 b). 
 

3.9.3 Miljöbalken (1998:808) 
 
Enligt de övergripande bestämmelserna i Miljöbalkens första kapitel 1 § så är balkens 
mål, tillämpningsområde och syfte att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att 
nuvarande  och  kommande  generationer  tillförsäkras  en  hälsosam  och  god miljö. 
Detta kan ske genom en långsiktig planering (Notisum 2004 c). 
 
Miljöbalken skall tillämpas så att: 
• Människors hälsa främjas. 
• Den biologiska mångfalden värnas. 
• De kulturhistoriska värdena tas till vara. 
• Ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras. 
• En god hushållning med naturresurserna tryggas. 
(ibid) 
 
I  2  kapitlet Allmänna  hänsynsregler m.m.  anses  följande  paragrafer  relevanta  för 
detta arbete 2 §, 3 §, 6 § och 7 §. 
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Enligt 2 § så har alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd ett kunskapskrav för att kunna skydda människors hälsa och miljön (ibid). 
 
Enligt 3 § så skall bästa möjliga miljömässig motiverad teknik användas, av alla som 
bedriver  eller  avser  att bedriva  en verksamhet  eller vidtar  en  åtgärd. Detta  för  att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön (ibid). 
 
Enligt 6 § så skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar 
en  åtgärd  undvika  att  använda  kemiska  produkter  som  kan  medföra  risker  för 
människors hälsa eller miljön (ibid). 
 
Paragraf 2, 3 och 6 gäller enligt 7 § då de anses rimligt att kunna uppfylla dessa. Vid 
denna  bedömning  skall  nyttan  av  skyddsåtgärder  och  andra  försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna särskilt beaktas (ibid). 
 
I 5 kap Miljökvalitetsnormer anses följande paragrafer relevanta för detta arbete 2 § 
och 4 §. 
 
Enligt  2  §  2  punkt  så  skall  miljökvalitetsnormernas  nivåer  inte  överskridas. 
Normerna skall ange högsta nivå för buller och skakning (ibid). 
 
Enligt  4  §  så  skall  verksamhet  bedrivas  så  att miljökvalitetsnormer  inte  överträds 
(ibid). 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer de utvalda och granskade områdena att beskrivas  samt de 
förbättringsåtgärder som ansetts nödvändiga. 
 

5.1 Granskade områden 
 
Nedan redovisas de 11 områden där förbättringsåtgärder anses nödvändiga och som 
denna  rapport  behandlar.  Områdena  kommer  att  redovisas  i  följd  från 
avgränsningen i väster till avgränsningen i öster. De geografiska avgränsningarna är 
Degerbyn  (den  vita  pilen)  väster  om  Skellefteå  centrum  och Gränden  (den  svarta 
pilen) öster om Norra Bergsbyn i öster, se bild 9. 
 
Inom det avgränsade området  finns det  fyra plankorsningar,  två  starkt  trafikerade 
och  två med mindre  trafik. Två plankorsningar har beskrivits,  en  starkt  trafikerad 
samt  en med mindre  trafik.  Där  förbättringsåtgärder  anses  nödvändiga  kommer 
förslag  på  åtgärder  att  ges,  dessa  åtgärder  kan  även  tillämpas  på  övriga 
plankorsningar. 
 
Det  avgränsade  området  innefattar  även  flerfamiljshus,  villor  samt  hyreshus.  I 
dagsläget har inte alla utan bara vissa av dessa bostäder bullerskydd. Både bostäder 
med bullerskydd och bostäder utan bullerskydd kommer att granskas och  i de  fall 
det är relevant med förbättringsåtgärder kommer detta att föreslås. I övrigt kommer 
en  beskrivning  av  järnvägsstationen  och  en  otillåten  passage  av  bansträckningen 
utföras. Här kommer även förbättringsåtgärder att föreslås. 
 
En  sammanställning  över  de  granskade  områdena  och  deras  föreslagna 
förbättringsåtgärder samt de relevanta lagarna presenteras i bilaga 12. 
 

 
Bild 9 Geografisk avgränsning i Skellefteå 
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5.1.1 Uppfinnarvägen, nuläge 
 
Baksidan  av  hyreshusen  gränsar mot  den  befintliga  bansträckningen,  se  bild  10. 
Hyreshusen  ligger  på  så  pass  stort  avstånd  från  bansträckningen  att 
rekommenderade  bullernivåer  inte  överstigs  i  nuläget.  Mellan  hyreshusen  och 
bansträckningen finns det träd och stängsel, som inte hindrar obehöriga att ta sig in 
på  förbjudet  område  på  grund  av  att  stängslet  ej  är  intakt. Området  gränsar mot 
Klintforsån, se bilaga 3. 
 

 
Bild 10: Bansträckning vid hyreshus på Uppfinnarvägen (foto Johansson). 
 

5.1.2 Uppfinnarvägen, förbättringsåtgärder 
 
För att obehöriga ej skall ha tillgänglighet till bansträckningen bör befintligt stängsel 
förbättras  eller  så  bör  ett  nytt  stängsel  byggas. Bulleråtgärder  anses  i dagsläget  ej 
nödvändiga för att förbättra miljön för de boende i hyreshusen. Vid en ökad tågtrafik 
som medför ökade bullernivåer bör ett bullerplank byggas och det gör i sin tur att ett 
stängsel ej krävs. 
 
Två miljökvalitetsmål berörs av den föreslagna stängselåtgärden, det är Grundvatten 
av  god  kvalitet  och Giftfri miljö. Vid uppförande  av  ett  stängsel  är det  viktigt  att 
tänka på att stängslet ej  innehåller eller är målat med någon kemikalie som  inte är 
miljöanpassad då denna kemikalie kan urlakas till grundvattnet, se 3.8 sidan 16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
stängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.3 Järnvägsstationens norra sida, nuläge  

      s å

 
Järnvägsstationen  är  i  nuläget  ej  i  bruk.  Mellan  järnvägsstationen  och 
bansträckningen finns inga hindrar för obehöriga att ta  ig in p  förbjudet område, se 
bild 11 och bilaga 4. Som bilden visar ligger Stationshuset och banan i samma plan. 
 

 
Bild 11: Järnvägstationens norra sida (foto Johansson). 
 

Om  järnvägsstationen  skall  användas  som  station  i  Skellefteå  centrum  för  den 
en vid  stationen höjas. Ett  sätt  att höja 

äkerheten är att ordna  så att  tillgängligheten  till  spåret begränsas  så att  resenärer 

 byggas i samma stil för att denna skall smälta in i den befintliga 
tilen. Om  järnvägsstationen  i framtiden  inte skall tas  i bruk så bör et stängsel sätts 

. En 
kad persontrafik när Norrbotniabanan  tas  i drift medför  att vägtrafiken minskar, 

 kemikalie kan urlakas  till grundvattnet, se 3.8 
idan 16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
stängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 

5.1.4 Järnvägsstationens norra sida, förbättringsåtgärder 
 

planerade Norrbotniabanan  så bör  säkerhet
s
endast kan  få  tillgång  till  tågen på anvisad plats. Detta kan möjliggöras genom att 
resenärerna  endast  kan  komma  till  perrongen  via  stationshuset.  För  att  resenärer 
skall  komma  till  perrongen  kan  de  slussas  genom  en  dörr  på  baksidan  av 
stationshuset där en stängselförsedd gång ansluter till perrongen. All nybyggnation 
vid stationshuset bör
s
upp runt området. 
 
Tre miljökvalitetsmål berörs om  järnvägsstationen  tas  i drift och om de  föreslagna 
åtgärderna utförs, det är Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö
ö
detta leder till att föroreningar till luften minskar. Vid uppförande av ett stängsel är 
det viktigt att tänka på att stängslet ej innehåller eller är målat med någon kemikalie 
som  inte är miljöanpassad, då denna
s
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5.1.5 Järnvägsstationens bansträckning, norra sidan, nuläge 

   

. 
nder bansträckningen finns en gångtunnel som finns kvar sedan järnvägsstationen 

var  i  bruk.  Denna  tunnel  kan  nyttjas  av  dem  som  parkerar  bilarna  på 
parkeringsplatsen  och  gångtrafikanter  som  kommer  från  norra  sidan  av 
järnvägsstationen, se bilaga 4. 
 

 
I  nuläget  är  en parkeringsplats belägen  mellan  Norra  Järnvägsgatan  och 
bansträckningen,  se  bild  12. Mellan parkeringsplatsen  och  bansträckningen  finns  i 
dagsläget ett stängsel som skall hindra obehöriga att  ta sig  in på  förbjudet område
U

 
Bild 12: Järnvägstationens bansträckning, norra sidan (foto Johansson). 

rskydd  av  typen  z‐bloc  som  åtgärd  bli  överflödig. Detta  beror 
ock på hur lång en perrong blir. Sträckan som inte får perrong bör utrustas med z‐

 

5.1.6 Järnvägsstationens bansträckning, norra sidan, förbättringsåtgärder 
 
Ett  bullerskydd  av  typen  z‐bloc  bör  sättas  upp  längs  efter  norra  sidan  av 
bansträckningen för att minska bullret vid husen på Norra Järnvägsgatan. Detta för 
att husen längs Norra  järnvägsgatan inte skall mista vyn söderöver mot staden som 
skulle vara fallet om ett högt bullerplank skulle sättas upp. Ett eventuellt bullerplank 
skulle även förfula  infarten till Skellefteå centrum. I det fallet en perrong byggs vid 
stationen  kan  bulle
d
bloc. 
 
Två  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö. Vid uppförande av bullerskydd är det 
viktigt att tänka på att bullerskyddet ej innehåller eller är målat med någon kemikalie 
som  inte är miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet, se 3.8 
sidan 16. 
 
Om de  föreslagna  förbättringsåtgärderna genomförs uppfylls kraven  i Miljöbalken, 
se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.7 Plankorsning vid Grenvägen, nuläge 
 
Pl nkorsningen vid Grenvägen är i dagsläget en starkt  rafikera  plankorsning  ed 
en dålig och  farlig  trafiklösning, se bild 13. Det starka  trafiktrycket beror delvis på 
den trafik som kommer österifrån på Norra Järnvägsgatan samt det faktum att det är 
lätt  att  ta  sig  in  till  centrum  denna  väg,  se  bilaga  5.  En  farlig  trafiksituation  kan 
uppstå då  tåget  kommer  och  bommarna  fälls,  då  kan  trafi stockning mot Norra 
Järnvägsgatan ske.  n annan trafikfarlig situation som kan uppstå r när bilister skall 
nyttja  parkeringsplatsen  som

a   t d m

  k  
E    ä

  är  placerad  vid  det  närbelägna  hyreshuset  vid 
renvägen.  Risken  finns  då  att  bilister  är  ouppmärksamma  och  då  kan 

bakomvarande bilister bli stående på rälsen vid bomfällning.  
 

G

 
Bild 13: Plankorsning vid Grenvägen (foto Johansson). 

e

empel  att  förbjuda  trafik  som kommer österifrån på Norra  Järnvägsgatan  att 
vänga vänster ned mot plankorsningen vid Grenvägen. Alternativt kan korsningen 

i

 

5.1.8 Plankorsning vid Grenvägen, förbättringsåtgärd r 
 
I dagsläget  finns det  två alternativ  till  förbättringsåtgärder  för denna plankorsning. 
Dessa är att göra korsningen planskild eller att ändra på flödet av vägtrafikanter. För 
att göra korsningen planskild  finns det  två  alternativ. En  tunnel under vägen kan 
grävas  för  banan  eller  så  kan  en  tunnel  byggas  för  vägen.  Om  detta  inte  är 
genomförbart kan hela eller delar av  trafikflödet  ledas om  till andra vägar. Det går 
till  ex
s
Grenvägen – Norra  Järnvägsgatan stängas helt  för  nfart  från Norra  Järnvägsgatan, 
endast utfart  från Grenvägen blir  tillåten.  I övrigt  så går det att  stänga korsningen 
helt  för  trafik,  detta  medför  dock  att  boende  i  området  måste  in  till  Skellefteå 
centrum för att ta sig ut ur området. 
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Vid genomförande av de förslagna förbättringsåtgärderna berörs miljökvalitetsmålen 
d klimatpåverkan. En ombyggnation av 

lankorsningen bidrar  till att bilar ej blir stående och detta medför att  föroreningar 
Frisk  luft, God bebyggd miljö och Begränsa
p
och utsläpp av försurande ämnen till  luften minskar. Förbättringsåtgärden  leder till 
en hälsosammare livsmiljö för de boende se 3.8 sidan 16. 
 
Om de  föreslagna  förbättringsåtgärderna genomförs uppfylls kraven  i Miljöbalken, 
se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.9 Hyreshusen belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan, nuläge 
 
Hyreshusen  på  Östra  Nygatan  ligger  på  ett  avstånd  av  8‐12  meter  till 
bansträckningen, se bild 14 och 15. Det står  i dagsläget  träd  intill bansträckningen, 
om  det  från  Banverket  rekommenderade  ”fri‐område”  där  det  ej  bör  finnas 

e  effekt. Gavlarna på hyreshusen angränsar mot bansträckningen, 
e  bilaga  5.  I  dagsläget  finns  ett  lågt  stängsel  mellan  vissa  av  hyreshusen  och 
bansträckningen, detta  stängsel  stoppar dock  inte obehöriga  från att komma  in på 
spåret. Det går även en gång‐ och  cykeltunnel under banan och  Järnvägsleden vid 
hyreshusen. 
 

in
växtlighet  se  3.7  sidan  15.  Växtligheten  som  finns  intill  hyreshusen  har  dock  en 
bullerreducerand
s

  
Bild 14 och 15: Hyreshus belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan (foto Johansson). 
 

5.1.10  Hyreshusen  belägna  mellan  bansträckningen  och  Östra  Nygatan, 
förbättringsåtgärder  
 
För att kunna åstadkomma en bättre miljö för de boende i hyreshusen finns det flera 
alternativ till förbättringar som är möjliga. Ett alternativ är att bygga ett bullerplank 
längs bansträckningen från plankorsningen vid Genvägen till gång‐ och cykeltunneln 
som går under banan och  Järnvägsleden. Ett annat alternativ är att placera ett  lågt 
bullerskydd exempelvis z‐bloc kombinerat med ett högre stängsel. Sista alternativet 
är att utföra fönsteråtgärder, på de berörda hyreshusen, för att minska bullernivåerna 
inomhus. De presenterade alternativen till förbättringar kan kombineras på olika sätt 
för att minska bullret ytterligare och höja säkerheten vid den aktuella bansträckan. 
 
Tre  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Vid uppförande 
av  stängsel  och  bullerskydd  är  det  viktigt  att  tänka  på  att  stängslet  eller 
bullerskyddet  ej  innehåller  eller  är  målat  med  någon  kemikalie  som  inte  är 
miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet. Vid utförande av 
fönsteråtgärd så blir livsmiljön för de boende hälsosammare, se 3.8 sidan 16. 
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  om 

tängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
krav, 3

belägna  mellan  Östra  Nygatan  och  bansträckningen  har  i  dagsläget 
ullerplank placerat mellan sig och den aktuella bansträckan, se bild 16. 

 

Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen
s
Miljöbalkens   se 3.9.  sidan 18. 
 

5.1.11  Flerfamiljshus  och  villor  belägna  mellan  bansträckningen  och  Östra 
Nygatan, nuläge  
 
Efter  gång‐  och  cykeltunneln  under  banan  och  Järnvägsleden  finns  det  ett 
flerfamiljshus  som  saknar  någon  form  av  bullerreducerande  åtgärd  se  bilaga  6. 
Övriga  hus 
b

 
Bild 16: Flerfamiljshus och villor belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan (foto Johansson). 
 

  och  villor  belägna  mellan  bansträckningen  och  Östra 
ygatan, förbättringsåtgärder 

n 
usshållplats som  finns bredvid bansträckan vid  Järnvägsleden. Z‐bloc som är  låga 

 

5.1.12  Flerfamiljshus
N
 
För  att  tillgodose  en  bra  säkerhet  och  en  bullerreducering  bör  i  första  hand  ett 
bullerplank uppföras här. Bullerplanket bör byggas ut från gång och cykeltunneln till 
det  befintliga  bullerplanket.  Fördelen  med  ett  bullerplank  här  är  att  husen  är 
placerade  så nära bansträckan. Planket  i  sig  försämrar  inte någon  fin utsikt  för de 
boende,  för  på  andra  sida  bansträckan  går  Järnvägsleden.  Om  detta  inte  sänker 
bullernivåerna  inomhus  tillräcklig  så  kan  fönsteråtgärder  sättas  in.  Det  vore  inte 
lämpligt  att  välja  z‐bloc  här  i  bullerreducerande  syfte.  Detta  beror  på  de
b
skulle vara  lätta att passera över  för en genare väg  till nämnda busshållplats. Som 
sista alternativ bör ett stängsel sättas upp på den beskrivna platsen. Stängslet hindrar 
obehöriga att ta sig in på förbjudet område. 
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Tre  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 

  målat  med  någon  kemikalie  som  inte  är 
iljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet. Vid utförande av 

fönsteråtgärd så blir livsmiljön för de boende hälsosammare, se 3.8 sidan 16. 

  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
tängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 

 

Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Vid uppförande 
av  stängsel  och  bullerskydd  är  det  viktigt  att  tänka  på  att  stängslet  eller 
bullerskyddet  ej  innehåller  eller  är
m

 
Om  de  föreslagna
s
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.13 Villor belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan, nuläge  
 
De  villor  som  är  belägna  vid  slutet på Östra Nygatan  har  i dagsläget  bullerplank 
mellan sig och den aktuella bansträckan. Vid det sista huset på Östra Nygatan finns 
det även en  jordvall, se bild 16. Mellan Östra Nygatan och Mjölnargatan går det en 
ång‐ och cykelväg där det även finns en tunnel under bansträckningen, se bilaga 7. g

Denna gång‐ och cykelväg saknar i dagsläget någon form av säkerhetsåtgärd för att 
förhindra obehöriga att ta sig in på bansträckningen. 
 

 
Bild 16: Villor belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan (foto Johansson). 
 

5.1.14  Villor  belägna  mellan  bansträckningen  och  Östra  Nygatan, 
förbättringsåtgärder  
 
För  de  villor  som  är  belägna  vid  Östra  Nygatans  slut  är  det  i  dagsläget  inte 
nödvändigt med  några  ytterligare  åtgärder  för  att  sänka  bullernivåerna  och  öka 
säkerheten. Den befintliga jordvallen kan med fördel förses med till exempel buskar 
för att ge ett mer  estetiskt  intryck. Det behöver dock  sättas  in  förbättringsåtgärder 
efter gång‐ och  cykelvägen. Ett  stängsel är nödvändigt  för att  förhindra obehöriga 
från att ta sig in på bansträckningen. 
 
Två  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
Grundvatten  av  god  kvalitet  och Giftfri miljö. Vid  uppförande  av  stängsel  är  det 
viktigt att tänka på att stängslet ej innehåller eller är målat med någon kemikalie som 
inte är miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas till grundvattnet, se 3.8 sidan 
16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
stängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.15 Villor vid Mjölnargatan, nuläge  
 
De  villor  som  är  belägna  vid  Mjölnargatan  ligger  ett  par  meter  högre  än 
bansträckningen, se bild 17. Bansträckan saknar både stängsel och bullerreducerande 
åtgärder. Bansträckningen ligger mellan villorna på Mjölnargatan och Skellefteå älv, 
se bilaga 8. Älvbrinken nedanför Mjölnargatan nyttjas i dagsläget av närboende som 
angöringsplats  för  småbåtar  och  därför  passeras  bansträckningen  kontinuerligt 
sommartid. 
 

 
Bild 17: Villor vid Mjölnargatan (foto Johansson). 
 

5.1.16 V llor vid jölnarga n, förbättringsåtgärder 
 

i  M ta

först hand bör bansträckan vid Mjölnargatan förses med ett stängsel som förhindrar 

 utsikten över älven för de boende. 

öanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet. Vid utförande av 
nsteråtgärd så blir livsmiljön för de boende hälsosammare, se 3.8 sidan 16. 

Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
iljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 

 

I 
att  obehöriga  passerar  bansträckningen. Vidare  behöver  här  byggas  någon  typ  av 
säker övergång över banan för de boende. Detta för att boende på Mjölnargatan skall 
få tillgång till sin angöringsplats för småbåtar. För att sänka bullernivåerna vid den 
beskrivna  platsen  bör  z‐bloc  väljas. Om  bullernivåerna  inomhus  trots  detta  är  för 
höga  bör  fönsteråtgärder  sättas  in. Vid  den  beskrivna  platsen  är  inte  bullerplank 
realistiskt, ett sådant skulle påtagligt försämra
 
Tre  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Vid uppförande 
av  stängsel  och  bullerskydd  är  det  viktigt  att  tänka  på  att  stängslet  eller 
bullerskyddet  ej  innehåller  eller  är  målat  med  någon  kemikalie  som  inte  är 
milj
fö
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
stängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2, 
M
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5.1.17 Villor vid Tuvagårdsvägen, nuläge  

  e
 
Bansträckningen passerar  genom  tt  villaområde  vid  Tuvagårdsvägen,  se  bild  18. 
Villorna  finns  på  båda  sidor  av  bansträckningen,  det  saknas  både  stängsel  och 
bullerreducerande  åtgärder på den  aktuella  sträckan.  Inom  villaområdet  löper det 
mindre vägar parallellt med bansträckningen, se bilaga 9. Det  finns plankorsningar 
med bommar och tillåtna övergångar över bansträckningen i området. 
 

 
Bild 18: Bansträckningen genom villaområdet v  Tuvagårdsvägen (foto Lehner). 

 Villor vid Tuvagårdsvägen, förbättringsåtgärder 

ör  att  höja  säkerheten  bör  i  första  hand  ett  stängsel  sättas  upp.  För  att minska 

är 
rundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Vid uppförande 

 

 

gen  om 
tängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 

id
 

5.1.18
 
F
bullernivåerna  efter  den  aktuella  bansträckan  rekommenderas  här  bullerskydd  av 
typen  z‐bloc. Detta  bullerskydd  stör  inte  utsikten  över  älven  för  boende  norr  om 
bansträckningen. Skulle ett bullerplank användas på denna plats skulle det upplevas 
som  att  området  skulle  delas  av.  Det  finns  i  dagsläget  inget  behov  av  att  höja 
säkerheten kring områdets plankorsningar och övergångar. 
 
Tre  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det 
G
av  stängsel  och  bullerskydd  är  det viktigt  att  tänka  på  att  stängslet  eller 
bullerskyddet  ej  innehåller  eller  är  målat  med  någon  kemikalie  som  inte  är 
miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet. Vid utförande av 
förbättringsåtgärden så blir livsmiljön för de boende hälsosammare, se 3.8 sidan 16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  La
s
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.19 Villor vid Holmgatan, Plankorsningen vid Ögrensgatan, nuläge  
 
I dagsläget finns det inte några bullerreducerande‐ eller säkerhetsåtgärder vid villor 
belägna  mellan  Holmgatan  och  bansträckningen.  Plankorsningen  Ögrensgatan  – 
bansträckningen  har  i  dagsläget  signaler  och  dubbelbommar,  se  bild  19. Här  kan 
trafikstockning uppstå med vägtrafikanter som kommer från Bergsbyvägen norr om 
bansträckningen, se bilaga 10. 
 

 
Bild 19: Villor vid Holmgatan, Plankorsningen vid Ögrensgatan (foto Johansson). 
 

5.1.20 Villor vid Holmgatan, Plankorsning vid Ögrensgatan, förbättringsåtgärder 
 
För  att  öka  säkerheten  och minska  bullret  efter  den  aktuella  bansträckningen  vid 
Holmgatan bör ett bullerplank sättas upp. Denna åtgärd kommer  inte att  försämra 
utsikten  för  de  boende  vid  Holmgatan.  Bullerplanket  kommer  att  minska 
bullernivåerna för husen efter Holmgatan och även förhindra att obehöriga ta sig in 
på bansträckningen. Det finns i dagsläget inga ytterligare förslag på åtgärder för att 
höja säkerheten vid den aktuella plankorsningen. 
 
Tre  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Vid uppförande 
av  stängsel  och  bullerskydd  är  det  viktigt  att  tänka  på  att  stängslet  eller 
bullerskyddet  ej  innehåller  eller  är  målat  med  någon  kemikalie  som  inte  är 
miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas  till grundvattnet. Vid utförande av 
förbättringsåtgärden så blir livsmiljön för de boende hälsosammare, se 3.8 sidan 16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om 
stängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.21 Otillåten övergång vid Gränden, nuläge 
 
I dagsläget finns det vid Grändens omlastningscentral en otillåten övergång vid den 
aktuella bansträckan. Den används troligtvis som genväg till ett motionsområde och 
Bergsbyskolan som ligger norr om bansträckan, se bilaga 11. Detta syns tydligt i den 
jordvall  som  är  belägen  mellan  bostadsområdet  Gränden  och  den  aktuella 
bansträckan, se bild 20. 
 

 
Bild 20: Otillåten övergång vid Gränden (foto Johansson). 
 

5.1.22 Otillåten övergång vid Gränden, förbättringsåtgärder 
 
För att öka säkerheten vid den aktuella platsen bör i första hand ett stängsel placeras 
vid bansträckan. Förutom denna  åtgärd bör omlastningscentralen omgärdas  av  ett 
stängsel.  Jordvallen  fungerar  i  sig  som  bullerreducering. Därför  behö s  inga 
ytterligare  åtgärder  sättas  in  för  att  minska  bullernivåerna  i  området  söder  om 
bansträckningen. 
 

  v

vå  miljökvalitetsmål  berörs  av  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna,  det  är 
r l

 

 
tängselskyldighet  11  §,  se  3.9.2,  Järnvägslagens  9  kapitel  1  §,  se  3.9.1  samt 

T
Grundvatten  av  god  kvalitet  och Giftf i miljö. Vid  uppförande  av  stängse   är  det 
viktigt att tänka på att stängslet ej innehåller eller är målat med någon kemikalie som 
inte är miljöanpassad, då denna kemikalie kan urlakas till grundvattnet, se 3.8 sidan 
16. 
 
Om  de  föreslagna  förbättringsåtgärderna  genomförs  uppfylls  kraven  i  Lagen  om
s
Miljöbalkens krav, se 3.9.3 sidan 18. 
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5.1.23 Övriga områden av intresse inom de geografiska avgränsningarna 

n
ett realistiskt alternativ till förbättringsåtgärd. Alternativet är 

att göra korsningen planskild. En ombyggnation till planskild korsning skulle 
även  underlätta  för  utryckningsfordonens  tillgänglighet  till  Skellefteå 
centrum. 

 
2) Vid plankorsningen Bergsbyvägen och Bergsbybron över Skellefteå älv  finns 

signaler  och  bommar.  Plankorsningen  är  inte  starkt  trafikerad.  Det  finns  i 
dagsläget inga ytterligare förslag på åtgärder för att höja säkerheten vid denna 
plankorsning, se bilaga 2. 

 
3) Vid övriga bostadsområden  inom det geografiska avgränsningsområdet kan 

  och  buller  reducerande 
alternativ som redan presenterats i rapporten användas. 

4) För  att  ytterligare  sänka  buller‐  och  vibrationsnivåerna  inom  hela  det 

  alternativ  för  att minska  vibrationer,  det  första  är  att  lägga 

 
1) Plankorsningen  Norra  Järnvägsgatan  och  Lasarettsvägen,  väster  om 

järnvägsstationen, är i dagsläget en starkt trafikerad plankorsning, se bilaga 1. 
Det  starka  trafikflödet  beror  på  att  detta  är  en  av  infarterna  till  Skellefteå 
ce trum.  Norr  om  bansträckningen  ligger  Skellefteå  sjukhus.  Det  finns  i 
dagsläget endast 

 
de  förbättringsåtgärder  angående  säkerhetshöjande

 

geografiska  avgränsningsområdet  finns  det  i  dagsläget  ett  alternativ  till 
förbättringsåtgärder.  Alternativet  är  till  för  att  minska  både  buller  och 
vibrationer, detta utförs genom  att  fästa gummibeläggning  längs  rälsens,  se 
3.3.6 sidan 13.  
 
Det  finns  två
mattor  av  gummi  mellan  underlaget  och  spåret  det  andra  är  att  placera 
gummivaddering mellan rälsen och sliprarna, se 3.4 sidan 13. 

 34



 

6 Diskussion och slutsats 
 
Det t   e n
detta 
banstr
bansträckningen.
variera
vi anv
redan  a
 
De   förbättringsåtgärderna  angående  säkerhetsaspekter  som presenteras  i 
arbetet
banstr
Riksda
anpass kadas eller dödas i trafikolyckor. Detta ger i sin tur 
törre  tyngd  åt  de  förbättringsåtgärder  som  är  föreslagna  i  rapporten.  De 
säk
stängs
för pla höja säkerheten. 

I et t
järnvä
stort  p
station
 
För att bästa möjliga effekt skall uppnås med bulleråtgärder skall även de estetiska 
värden
funkti
förbätt n  sättas  in  som 
bullerskydd  är  mycket  beroende  på  relationen  mellan  bansträckningen  och 
omkringliggande  bostäder. Med  tanke  på  de  olika  förutsättningarna  för  bostäder 
runt bansträckningen så har det på vissa ställen använts många förbättringsåtgärder 
medan  det  på  andra  ställen  inte  funnits  behov  av  bullerreducering.  De 
bullerreducerande  åtgärder  som  vi  har  tittat  närmare  på  är  olika  typer  av 
bullerskyddsskärmar, gummibeläggning på rälsen samt fönsteråtgärder. 
 
I  de  fall  det  har  funnits  valmöjligheter  vad  gäller  förbättringsåtgärder  för 
bullerreducering, så har vi prioriterat att utsikten  inte skall förstöras för de boende, 
vid val av bullerreducerande åtgärder. Det är viktigt att  tänka på omgivningen vid 
byggande  och  placering  av  bullerreducerande  åtgärder  så  att  dessa  smälter  in  i 
omgivningen. 
 

  råder  olika  förutsä tningar längs  efter  arbetets  g ografiska  avgränsning.  I om 
område  finns  det  bostäder  som  ligger  både  ovanför  och  nedanför 
äckningen,  dessutom  finns  det  bostäder  som  ligger  nära  och  längre  från 

  I  och  med  detta  så  blir  de  förslagna  förbättringsåtgärderna 
nde beroende på var och hur dessa skall utföras. De förbättringsåtgärder som 
änt oss av baseras på de rådande lagar, riktlinjer och rekommendationer som 
är satt  från bestämmande instanser. 

  förslagna
  är  av  stor  vikt,  för  i  dagsläget  är  det  lätt  för  obehöriga  att  ta  sig  in  på 
äckningen. Detta kan  i sin  tur resultera  i olyckor. Med  tanke på Nollvisionen 
gens mål och Banverkets delmål,  se  3.1.3  sidan  5  så  skall  säkerhetsåtgärder 
as så att ingen allvarligt s

s
erhetshöjande  förbättringsåtgärder  som  rapporten  i  första  hand  tar  upp  är  att 

el sätts upp utefter delar av bansträckningen. Även de  föreslagna åtgärderna 
nkorsningarna inom avgränsningen är av stor vikt för att 

 
t eventuellt framtida skede när den planerade Norrbotniabanan tas i drif  kommer 

gsstationen i Skellefteå att åter tas i drift. Detta i sig kommer att resultera i ett 
rojekt  som  kommer  att  kräva  en  grundligare  översikt  av  säkerheten  vid 
en. 

 
a beaktas. Den bullerreducerande åtgärden  som  till  slut valts beror på både 
on  och  utseende. Vi  har  inte  tagit  någon  hänsyn  till  kostnad  vid  våra  olika 
ringsåtgärder  för bullerreducering. De olika åtgärder  som ka
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Det är viktigt att  inte glömma bort
medför.  Det  har  dock  varit  svå

 problematiken med de vibrationer som  järnväg 
rt  att  komma  med  förbättringsåtgärder  mot 

ibrationer  med  tanke  på  att  rapportens  avgränsningsområde  gäller  en  befintlig 

a

ärhet av bansträckningen bör kommuner 
framtiden  ställa  högre  krav  på  avståndet  mellan  järnväg  och  bebyggelse  vid 

    o

titta 
ärmare på: 

et  finns  ett  alternativ  till  de  i  arbetet  föreslagna  förbättringsåtgärderna  det 

s  

  f r a

ade kunnat 
enomföras  vid  fältstudie  i  Skellefteå.  Hade  arbetet  dessutom  omfattat  mer 

 

v
bansträckning.  Om  vi  med  säkerhet  hade  vetat  att  bansträckningen  skulle 
uppgraderas  inför  den  planerade  Norrbotniabanan  skulle  vi  ha  kunn t  föreslå 
åtgärder  för  att  dämpa  eventuella  vibrationer.  I  dagsläget  kan  bara  allmänna 
rekommendationer gällande vibrationsdämpning ges. 
 
Det  kommer  även  i  fortsättningen  vara  svårt  att  uppnå  god  miljö  nära 
bansträckningen. För att förbättra miljön i n
i 
planeringen av nybyggnation och ombyggnation av järnväg. 
 
De  lagar vi  tittat närmare på har känts  relevanta  att  ta upp  i detta  arbete. De  två 
järnvägsinriktade  lagarna  är  av  stor  vikt  för  järnvägen  och  dess  omgivning. 
Miljöbalken och miljökvalitetsmålen är också av stor betydelse. Detta med tanke på 
att miljö är viktig för  framtiden  samt att Banverket vill bidra  till en  långsiktig  ch 
hållbar utveckling genom en miljöanpassad järnväg. 
 
Vid en eventuell fortsatt utredning är följande kapitel i Miljöbalken relevanta att 
n

• 6  kapitlet  som  handlar  om  miljökonsekvensbeskrivning  och  annat 
beslutsunderlag. 

• 17 kapitlet som handlar om regeringens tillåtlighetsprövning. 
 
D
alternativet går ut på att  järnvägen förläggs under markytan. Detta alternativ skulle 
säkerställa  säkerheten  markant  längs  efter  den  aktuella  bansträckningen.  Buller 
situationen  bör  vid  detta  alternativ  avsevärt  förbättras  med  denna  åtgärd. 
Tunnelalternativets geografiska avgränsning från öster skulle bli den tilltänkta bron 
över Skellefteå älv till Klintforsån i vä ter.
 
Nu  när  detta  arbete  är  genomfört  så  gör  vi  en  reflektion  över  vår  arbetsprocess. 
Samarbetet mellan författarna har varit  riktionsf itt, dett  gäller även personalen på 
Banverket. Om författarna skulle göra om detta arbete med samma tidsram, så skulle 
vi startat med att få Skellefteå kommuns syn på bansträckningen, detta h
g
studiepoäng  så kunde vissa delar  av  förslag  till  fortsatt  arbetet ha genomförts, till 
exempel enkäter eller  intervjuer med boende efter bansträckningen. Att genomföra 
detta  arbete  har  varit  intressant,  roligt  och  lärorikt.  Detta  med  tanke  på  den 
planerade  infrastruktur  förändringen  med  Norrbotniabanan  som  sker  i  vårt 
närområde. 
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6.2 Förslag till fortsatt arbete 
 
För att ytterligare förbättra boende miljön inom den geografiska avgränsningen kan 
följande undersökningar  enomföras: 

• Buller‐  och  vibrationsmätningar  inomhus  och  utomhus  hos  boende  efter 
bansträckningen.  

• Enkäter  till  boende  efter  bansträckningen med

g

  frågor  om  hur  de  upplever 
buller‐ och vibrationssituationen i hemmen.  

  • Intervjuer med boende och yrkesverksamma efter bansträckningen. 
• Tillverka kollage, modeller eller animeringar över olika lösningsförslag. 
• Simuleringar med olika tåghastigheter. 
• Ta fram beräkningar på framtida tågfrekvens. 
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 2004) Översiktskarta över Skellefteå centrum väst (Skellefteå kommun
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1. Uppfinnarvägen 
2. Järnvägsstationen norra sidan samt Järnvägsstationens bansträckning 
3. Plankorsning  vid  Grenvägen  samt  Hyreshusen  belägna 

bansträckningen och Östra Nygatan 
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5. Villor belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan 
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Detaljkarta  över  Järnvägsstationen  norra  sidan  samt  Järnvägsstationens 
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Den vita stjärnan markerar Järnvägsstationens norra sida 
Den svarta stjärnan markerar Järnvägsstationens bansträckning 



1(1) 
Bilaga 5 

Detaljkarta  ver  p ankorsning  vid  Grenväge   samt  hyresh s  belägna  mellan 
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Detaljkarta över flerfamiljshus och villor belägna mellan bansträckningen oc  Östra 
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Detaljkarta över villor belägna mellan bansträckningen och Östra Nygatan (Skellefteå 
kommun 2004) 
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Detaljkarta över villor vid Mjölnargatan (Skellefteå kommun 2004) 
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Detaljkarta över villor vid Tuvagårdsvägen (Skellefteå kommun 2004) 
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Detaljkarta över otillåten övergång vid Gränden (Skellefteå kommun 2004) 
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Sammanställning av granskade områden och dess förbättringsåtgärder 
Förbättrings‐
åtgärd/Lag 

Granskade 
områden  

Buller 
plank 

Z‐
bloc 

Fönster 
åtgärder

Stängsel Övrigt Järnvägs 
lagen 

Lagen om 
stängsel 
skyldighet

Miljö 
balken

Uppfinnarvägen  2      1    X  X  X 
Järnvägsstationens 

norra sida 
       

1 
   

X 
 
X 

 
X 

Järnvägsstationens 
bansträckning 

   
1 

           
X 

Plankorsning vid 
Grenvägen 

         
A 

     
X 

Hyreshus mellan 
banan och 

Östra Nygatan 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

   
X 
 

 
X 
 

 
X 

Flerfamiljshus och 
villor mellan 
banan och 

Östra Nygatan 

 
1 

   
2 

 
3 

   
X 

 
X 

 
X 

Villor mellan 
banan och 

Östra Nygatan 

       
1 

   
X 

 
X 

 
X 

Villor vid 
Mjölnargatan 

   
2 

 
3 

 
1 

 
B 

 
X 

 
X 

 
X 

Villor vid 
Tuvagårdsvägen 

   
2 

   
1 

   
X 

 
X 

 
X 

Villor vid 

Plankorsningen 
vid Ögrensgatan 

           
X 

 
X 

 
XHolmgatan,  1   

Otillåten övergång 
vid Gränden 

       
1 

   
X 

 
X 

 
X 

 
Siffrorna  1‐4  representerar  i vilken ordning  som  förbättringsåtgärderna  föreslagits. 
Till  exempel  att  förbättringsåtgärden  stängsel  vid  Uppfinnarvägen  har  ansets  ha 
störst vikt och representeras därför av siffran 1. Bokstaven A under rubriken övrigt 
representerar  att  korsningen  görs  planskild.  Bokstaven  B  under  rubriken  övrigt 
representerar  att  en  säker  övergång  av  banan  byggs.  När  de  föreslagna 
förbättringsåtgärderna uppfyller kraven  i de  relevanta  lagarna markeras detta med 
ett X.  
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