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Förord 
Rapporten handlar om hur jag har ritat och sammanställt olika ritningar för ombyggnad av 

en del av Luleå bangård. I min utbildning Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet 

ingår examensarbete som en kurs. I kursen ingår det en rapport som är baserat på ett 

mindre forskningsarbete alternativt ett utredningsprojekt. Under min praktik första kvartalet 

2017 har jag ritat på detta förslag i samråd med Sweco AB. Mitt uppdrag var att framställa 

fyra stycken ritningar med förslag på hur en ombyggnation kan planeras och utformas i olika 

etapper. Jag vill tacka utredningsledaren Anders Wahlberg och banprojektören Joakim Matti 

för stöd under projektet. 
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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar förslag på en eventuell ombyggnation av Luleå bangård. Det förslag 

som presenteras i rapporten utgår från hur en ombyggnation av bangården skulle kunna 

utformas för att uppnå godkänd standard. Stor vikt läggs på vad beställaren har för önskemål 

avseende upplägg och nytt utseende. Det finns funderingar kring ombyggnationens upplägg 

avseende vad grundtanken är samt möjligheterna att skapa en bättre och trevligare bild av 

östra delen av Luleå. Under arbetet med rapporten har kravdokument sökts på Trafikverkets 

egna sida där de har samlat alla sina tillgängliga dokument. Ritningarna är framställda i 

programmet Microstation under handledning av banprojektören Matti samt 

uppdragsledaren Wahlberg. Det finns tidigare förslag på hur Luleå bangård kan förändras 

dels i hur den kan se ut efter slutfört projekt och hur den kan byggas om i fyra deletapper. 

En tidigare studie som gjorts 2006 av Trafikverket ligger till grund för den nu genomförda 

studien. Spåren på en del av Luleå bangård är vad som fokuseras på i rapporten. Det framgår 

att raka spår och plattformar är att föredra då det underlättar för ett längre tåg samt vikten 

med avstånden mellan olika spår för att undvika kollision. Även växlarnas placering har 

betydelse då det krävs ett visst avstånd på rakt spår och radier efter själva växeln.   

Området runt den aktuella sträckan av Luleå bangård har även Luleå kommun planer för. 

Planerna som kommunen har finns inkluderat i en mindre sammanställning. Det handlar om 

exploatering för nya fastigheter med en ny kärna för möteskontakter i Luleå samt hur 

kommunens bild av nya Östra stranden kommer att utformas. 
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1 INLEDNING 

 Bakgrund 1.1
Denna rapport handlar om förslag på ombyggnation av Luleå bangård. Det finns många olika 

anledningar till planerna på ombyggnationen (TRV-2013/86937). En grundpelare i det är ett 

för mer än tio år sedan taget beslut som innebär att järnvägsstationer ska vara anpassade för 

alla, vilket inte har utförts i Luleå ännu. Ett annat skäl till ombyggnationen är att Luleå 

kommun vill exploatera med nya fastigheter på området. Fastigheter där nya arbetsplatser, 

boenden, affärer etc. skapas för att öka tillväxten i Luleå centrum. Kommunen vill dessutom 

sammanlänka området som ligger på östra sidan nära vattnet med stadens centrum för att 

få en mer gemensam och sammanhängande stadsbild med de reseförbindelser som finns 

inom staden.  

I och med det tidigare nämnda projektet med anpassning av järnvägsstationer har inga nya 

stora investeringar gjorts på bangården, mer än nödvändiga utbyten av reservdelar för att 

spåren och växlarna inom området ska kunna fortsätta nyttjas. Behovet av ombyggnation är 

nu angeläget då många delar börjar vara i så pass dåligt skick och att det i vissa fall inte finns 

några reservdelar att reparera med (TRV-2013/86937).  

Ytterligare en annan anledning till en start av modernisering av Luleå bangård har med ett 

annat projekt att göra där signalsystemet i hela Sverige ska bytas ut. Bytet har varit beräknat 

till att ske i Luleå kring år 2020 vilket kommer behövas flyttas fram på grund av att inte 

resten av stationen är ombyggd eller har en påbörjad förnyelse. Det finns en möjlighet att 

byta ut det före, men av finansiella skäl är inte det en rekommendation. Det skulle mest 

troligt i sådana fall innebära att det som görs om till det nya systemet innan 

ombyggnationen är utförd kommer att behöva bytas ut igen, vilket ger stora kostnader och 

mycket mer arbete. Det nya systemet är gemensamt i Europa för att få enklare 

landspassager (TRV-2013/86937).  

Det finns idag en gammal tågstation på platsen som är tänkt att få stå kvar för att behålla lite 

av den äldre kulturen och ett nytt gemensamt resecentrum ska skapas för alla trafikslag som 

tåg, buss, bil, cykel och gående. Med det nya resecentrumet är idén att skapa ett trevligt, 

modernt och tilltalande nav för Luleå. Ombyggnationen blir en stor och kostsam process som 

Trafikverket inte helt på rak arm kan skjuta till pengar för, så framtagning av en plan med 

olika deletapper önskas. I slutändan är tanken att ett nytt grönare och öppnare område med 

Luleås nya landmärke ska skapas (Luleå kommun, 2015). 

 Varför ombyggnation 1.2
I en åtgärdsvalsstudie (TRV-2013/86937) ges information om att det till en början fanns ett 

projekt ”stationer för alla” som skulle utföras, vilket innebär att stationer/hållplatser ska 

vara anpassade för de flesta funktionshindrade. Pengar avsattes för Luleå under åren 2013-

2014, men med en bedömning att ett nytt resecentrum skulle stå klart inom 6-8 år utfördes 

inte åtgärderna. Det berodde bland annat på att åtgärderna i sig krävde för stora 
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ombyggnationer då plattformarna exempelvis är för låga eller smala och krävde omfattande 

ändringar. En förutsättning i avsättningen av pengar till projektet var att inte några större 

ingripanden på befintlig miljö skulle ske. Detta har i sin tur medfört att bangården numera 

inte uppfyller de krav riksdagen ställt. 

2006 satte riksdagen upp nya mål gällande tillgänglighet och säkerhet. Dåvarande Banverket 

startade upp nya projekt för att kunna uppnå dessa mål. Åtgärderna kring mittplattformen 

på bangården i Luleå är än idag – mer än tio år efter att de nya kraven utfärdats – inte 

utförda. För att få ordning på detta har en ny studie gjorts och en ny plan är under 

utformning som samtidigt även ska kunna förbättra Luleås samhällsutveckling. Planen har 

sedan många år tillbaka varit att omfattande ombyggnationer ska göras och därför har 

reinvesteringsåtgärder prioriterats bort under tidens gång, men på grund av finansiella skäl 

har aldrig någon ombyggnation startat. Eftersom bangården nu är så pass eftersatt börjar 

vissa delar vara på bristningsgränsen och ett nytt omtag för att börja bygga om måste ske. 

Andra stora faktorer förutom att bangården har fler efterfrågningar för tågtrafik, inte 

uppfyller kraven, är gammal och eftersatt, är Luleå kommuns planer. Det finns planer på att 

exploatera området som är nära centrum med nya bostäder och arbetsplatser, samt att 

bygga ett nytt resecentrum i anslutning till den nya bangården.  

 

 

Figur 1, Inspirationsbild av Luleå kommun. Hämtad ur: (Luleå kommun, 2015, s. 4(22)) 

 

 Luleå kommun 1.3
Luleå kommun (Luleå kommun, 2015) anser att området där tågstationen ligger idag mer 

liknar Luleås bakgator än en välkomnande entré till dess centrum och näringsliv. För att 



 
 
 
 
 

3 
 
 

uppnå en trevligare mötespunkt har kommunen i en sista etapp på Östra Stranden tänkt 

omvandla området till ett mer tilltalande och bekvämt nav. Det ska vara en punkt som 

sammanväver olika resenärer, befolkningen, arbeten och näringslivet i en tilltalande och 

lättorienterad miljö. Platsen är redan i nära anslutning till centrumet men behöver förskönas 

genom att skapa en trevligare och mer estetiskt tilltalande miljö, som under utformningen av 

nya resecentrumet även tänkt exploateras i kvarteret Loet och gamla stationsområdet som 

det heter. I Figur 1 ges ett exempel för hur området skulle kunna utformas för att uppnå den 

trevliga känslan.  

För att lyfta områdets utseende är det tänkt att en park skapas på en kulle kallad Floras 

kulle. I sin helhet ska området vara öppet för alla med en sammanhängande 

strandpromenad, det ska kännas ljust och grönt i området och det planeras möjligheter till 

olika lekar och aktiviteter. För att skapa den nya bilden av ett mer sammanknutet område 

behöver spåren som ligger efter Luleå bangård idag planeras om och flyttas (Luleå kommun, 

2015). 

 ERTMS - European Railway Traffic Management System 1.4
Ett nytt ställverk planeras samt en konvertering till ERTMS som i sig är en investering kring 

en halv miljard och är planerat att utföras år 2020 respektive år 2023. Förkortningen ERTMS 

står för European Railway Traffic Management System. Skulle bytet av dessa ske innan 

ombyggnationen blir kostnaderna än högre på grund av att växlar, signaler osv. kan behövas 

flyttas eller bytas ut för att passa den nya bangården (TRV-2013/86937). I en broschyr 

(Sundqvist, 2016) från Trafikverket finns en grundläggande beskrivning om vad detta står för 

och vad det innebär. I en kortfattad förklaring bygger det nya systemet på att det ska finnas 

en gemensam standard i Europa för att underlätta tågpassager vid landsgränserna. Samtidigt 

i detta byte minskas underhållet på grund av att systemet bygger på en helt trådlös 

kommunikation. Det ger en modernare och nyare anläggning i Sverige men det beräknas ta 

omkring 20 år att byta ut till detta system.  

  Studiens syfte och mål 1.5
Projektets huvudsyfte är att utarbeta ett förslag för ombyggnation av Luleå bangård. Målet 

med projektet är att skapa en ny utformning av den befintliga bangården uppdelad i flera 

deletapper. Under ombyggnaden är en förminskning och förbättring av bangården den stora 

kärnfrågan även från Luleå kommuns sida som vill exploatera i området runt om bangården. 

 Frågeställningar 1.5.1

För att besvara huvudsyftet kommer projektet utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka centrala krav och regler finns för ombyggnation av en bangård? 

 Hur kan ombyggnationen utformas utifrån de krav som finns och Luleå kommuns 

önskemål? 

 Hur kan etapperna praktiskt utformas i ett förslag där stationen samtidigt ska kunna 

utnyttjas medan Luleå bangård byggs om? 
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Efter att studien är avslutad är tanken att det ska framgå om det är möjligt att genomföra 

projektet i olika deletapper.  

 Utgångpunkter 1.6
Utgångspunkt för projektet har varit information i form av handritade förslag på den tänkta 

ombyggnationen som tecknats av utredningsledaren. Dessa förslag är de som syns i Figur 3 

till och med Figur 6 och består i grunden av den idag befintliga spårläggningen och 

markexploatering som planeras i området. I bilderna framgår omfattningen av de fyra olika 

etapper som slutligen ska bilda ett förslag för den nya bangården i Luleå. 

I Figur 2 finns en bild i digital form av de befintliga markförhållandena i grönt och blått, där 

grönt är det som följer marken och blått mer markanta höjdskillnader som högre kanter och 

vattnet i området av Luleå bangård samt den spåranläggning och godsuppställning i vitt som 

förekommer på platsen. Bilden har likt de kommande i rapporten en nordlig riktning nästan 

jäms med de två översta korta spåren. En riktnings pil kan även ses i Figur 10. 

 

Figur 2, Utgångsläge 

 Etapp 1 1.6.1

Idén är att det i första etappen ska göras spårförändringar och ett plattformsbygge enligt 

Figur 3. Under gång- och cykelledsbron som finns i sydost (åt höger) kommer spår 31 börja 

delas av från sitt befintliga spårläge och passera nedåt förbi spår 2 och vidare för att 

nyanslutas med en ny växelanslutning i spår 1. Spår 2 kommer då att avslutas strax efter 

bron och en ny stoppbock monteras innan spårslut. Efter spårslutet kommer det resterande 

av rälsen rivas samt de två växlarna som finns anslutna till spåret plockas bort, även det 

återstående av spår 3 från delningen och fram till spår 1 med befintlig växel avnyps. Hela 

personvagnsuppställningen som finns åt väst med spår B1-B6 kommer att rivas och flyttas till 

Svartön för att frigöra större utrymme i detta område. Arbetet med uppställningen förväntas 

vara utfört innan denna deletapp startar. I det nedersta spåret, spår 1, finns det idag en så 

kallad kryssväxel som förbinder spåret med den tidigare personvagnsuppställningen, den 

byts då ut till vanlig rak rälsdel. Spår 5 kommer utifrån sin befintliga växel vinklas om och 

dras ihop med spår 4 som en bit innan vägbron åt sydost kommer rivas fram till den nya 

anslutningen. Efter växeln på spår 5 flyttas en växel ned och sammanlänkas med den 

                                                      
1
 spåren räknas nedifrån och upp i turordning och börjar på 1. 
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kvarvarande biten av spår 4, ett rakt spår placeras där växeln suttit och spårresterna som 

finns kvar tas bort. Även den bortkopplade sträckan efter spår 5 kommer att rivas från växel 

till växel. Förutom all spåromläggning påbörjas ett bygge av en plattform precis efter gång- 

och cykelleden och sträcker sig ca 100 meter mellan omläggningen av spår 3 och spår 5 i 

nordvästlig riktning. 

 

Figur 3, Etapp 1. Tilldelad av utredningsledaren 2017-01-13. 

 Etapp 2 1.6.2

I den andra etappen i Figur 4 kan ses att inget spåromläggande är planerat. De röda nya 

spårsträckorna är de som är tänkt utföras i första delen av processen som är en större 

ombyggnadsprocess i förhållande till den här. I den här sträckan kommer de första hundra 

meterna av plattformen fortsätta att utökas. En mindre utstickande bit på omkring 60 meter 

i sydostlig riktning med avsmalnade slut efter spårens placering byggs ut. I nordvästlig 

riktning fortsätter plattformsbygget ca 165 meter med en gångpassage precis mellan 

deletapp ett och den här. Plattformen stannar av för att i ett senare skede kunna skapa en 

gång- och cykeltunnel utan att behöva riva perrongen.   

 

Figur 4, Etapp 2. Tilldelad av utredningsledaren 2017-01-13. 
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 Etapp 3 1.6.3

I nästa mindre delsträcka kommer spår 2 som tidigare kortats av nu förlängas igen, men 

sammanvävas med spår 1 i höjd med anslutningen för tidigare godsuppställning där den 

tidigare kryssväxeln funnits. Det kan ses i Figur 5 och att delen av spår 1 före den nya 

anslutningen mellan spår 1 och spår 2 kortas av ända tillbaka till gång- och cykelleden där en 

stoppbock placeras. En ny sidoplattform byggs under spår 2 från gång- och cykelleden och 

vidare ca 90 meter i nordvästlig riktning där gångpassagen ska anslutas. Nu återstår 

byggnationen av gång- och cykeltunneln efter mittenplattformen innan en slutlig 

modernisering kan äga rum. 

 

Figur 5, Etapp 2. Tilldelad av utredningsledaren 2017-01-13. 

 Etapp 4 1.6.4

Ifall de tidigare tre delsträckorna samt gång- och cykeltunneln är byggda och färdigställda 

kan nu en slutlig omvandling av bangården ta form. Figur 6 visar en sammanställning av den 

totala spåromläggningen och plattformens utbyggnad därtill även en illustration av väg- och 

gångtunnlar. I den här etappen blir det stora förändringar, där de båda plattformarna 

kommer att förlängas och uppnå en längd av ca 450 meter vardera i rak riktning mot 

nordväst. Sedan kommer i princip hela spårsträckorna längs med, före och efter 

plattformarna att byggas om. Mellan sidoplattformen och mellanplattformen kommer 

parallellt två raka spår byggas med en växelkorsning bildad av fyra stycken mindre växlar 

som går ihop i en mindre växel i höjd med vägbron i sydost och med en längre växel i början 

av den tänkta vägtunneln i nordväst. Ovanför mellanplattformen kommer tre stycken raka 

spår byggas där de två översta har ett växelparti med två mindre växlar att kopplas ihop 

med. I nordväst kommer de två nedre spåren gå ihop i en längre växel som tillsammans med 

de två spåren nedanför plattformen slutligen går ihop i en längre växel för gemensam 

förbindelse. Det översta spåret kommer en bit längre bort sammanlänkas med de övriga 

spåren i två olika långa växelpartier. För spåranslutningarna i sydost kommer spåren i olika 

mindre växlar sammankopplas för att få ihop de spår som behövs innan de löper vidare.     
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Figur 6, Slutlig ombyggnad. Tilldelad av utredningsledaren 2017-01-13. 

 

 

2 METOD 
Eftersom studiens syfte var att utarbeta förslag för ombyggnation av Luleå bangård har 

underlag till ritningsarbetet varit föreskrifter samt olika skriftliga källor och muntliga 

kontakter. Trafikverket har en stor samling med tekniska dokument som i förkortning kallas 

”TDOK” dokument, vilket är deras kravdokument där föreskrifter om det mesta finns att 

inhämta och som varit till stor hjälp.  För att kunna projektera ett förslag behöver det inte 

vara helt exakt den föreslagna positionen eller radien som är tänkt att användas men den 

bör fortfarande hålla sig till de krav och riktlinjer som finns för att det i ett senare skede ska 

finnas möjlighet att färdigprojektera förslaget.  

 Förberedelser 2.1
Innan uppstart med ritandet av en eventuell ombyggnation behövs fakta kring området. För 

det första så var ritningarna under rubrik Utgångpunkter grundläggande. Genom att studera 

dessa gavs en förståelse om vilka spår som eventuellt ska läggas om och vilka som är tänkt 

att få vara kvar, det gav en bättre helhetsbild av idén. Framtagandet av hur projektet ska 

läggas upp finns att läsa om i en åtgärdsvalsstudie (TRV-2013/86937) där det framgår hur 

arbetet är utfört. Det går att läsa om arbetsprocessens gång och hur deras fyrstegsprincip 

har använts och olika förslag som framtagits i samband med studien. Det finns även en till 

åtgärdsvalsstudie (Trafikverket, 2014) som är en utgåva för synpunkter som till viss del är 

uppbyggd från åtgärdsvalsstudien (TRV-2013/86937) som skapades året innan. I dessa 

åtgärdsvalsstudier kan det läsas om befintligheter, behov, risker, mål, förslag etc. En av 

studierna finns idag (2017-03-13) ännu inte upplagd för allmänheten utan har inom 

projektet getts ut medan den andra studien finns att hitta på internet men inte under 

Trafikverkets pågående projekt.  
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På Trafikverkets hemsida finns möjlighet att söka efter och läsa de kravdokument som finns 

och vilka versioner som funnits. Det framgår då vilket dokument som är gällande och när det 

är upprättat. I länken kommer en ny startsida upp med möjligheter att fylla i olika typer av 

information för att kunna finna det som eftersöks. Under fliken dokumenttitel är det enkelt 

att skriva exempelvis plattform för att få fram de dokument som berör just plattformar. På 

det sättet har flertalet av dokumenten som använts till uppbyggnaden av det här projektet 

framtagits.  

Luleå kommuns hemsida har bidragit med information om de planer som Luleå har över 

området. I övrigt har främst informationen inhämtats från andra delar av Trafikverkets 

hemsida.  

Innan starten av uppritandet började jag med att prova programmets funktioner genom att 

rita ett enklare förslag. Under skapandet av detta förslag ifrågasatte jag inte vilka 

restriktioner jag behövde förhålla mig till mer än de som kunde ses i förslagsritningarna, men 

förhöll mig till de riktlinjer jag hade hunnit läsa mig in på. 

 Digitalisering  2.2
För att få ett resultat som tydligt går att uppvisa för beställaren så digitaliseras det i 

programmet Microstation. Till hjälp finns sedan tidigare inmätt data på spårens placering 

och området runt spåren i Luleå bangård. Med hjälp av det ritades först en modell på hur det 

kan se ut i etapp tre. Varför etapp tre valdes som utgångspunkt är för att de tidigare 

etapperna är en avskalning av den vyn och den fjärde och sista etappen inte kan byggas 

innan en gång- och cykeltunnel är byggd, för att slippa riva det som precis är uppbyggt. Ett 

av de enklare sätten att skapa spåren på är genom att med linjer testa och mäta för att se 

möjligheten för ett tåg att kunna passera.  

 Organisation 2.3
Sweco Sverige (Sweco Rail, 2017) är ett av sju affärsområden som Sweco är uppbyggt av och 

har ca 5300 medarbetare med 11 dotterbolag under sig. Ett av dessa bolag är Sweco Rail 

som är uppdelat i olika regioner likt de övriga bolagen. Under dessa regioner finns det olika 

verksamhetsområden som förekommer i en eller flera av dessa regioner. I nedanstående 

hierarki kan man se de olika delarna som region Nord består av.  
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Figur 7, Bolagets organisation. Skapad med hjälp av: (Sweco Rail, 2017). 

 

Sweco Rail arbetar inom områdena järnväg, spårväg och tunnelbana. I bolaget finns det en 

bred kompetens inom ett flertal områden som t.ex. bana, el, signal, styrning och tele. Till 

stor del arbetar de med projektering, utformning och drift för spårbunden trafik och har ca 

500 medarbetare i Sverige. Sweco Rail består av en VD, Christian Ljungdahl som finns 

ovanför Charlotte Paulin på ekonomi, Håkan Andersson på utveckling och Jenny Palmgren på 

personal ovanför regioncheferna. I region Nord finns det en regionchef, Björn Svanberg, 

högst upp med en affärsutvecklare, Roger Töyrä, och en på affärskoordinering, Britt-Louise 

Forsberg under sig. Vidare finns det en gruppchef för varje verksamhetsområde under region 

Nord. För just detta projekt har en projektgrupp skapats inom verksamhetsområdet drift och 

underhåll – utredning. Se Figur 8. 
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Figur 8, Projektets organisation 

 

I den gruppen finns en utredningsledare Anders Wahlberg som har fått i uppdrag av 

beställaren Trafikverket att ta fram ett förslag på en ombyggnation av Luleå bangård. 

Wahlberg är den som för diskussionerna med beställaren och som förmedlar informationen 

vidare till dem som ska ta fram förslaget. Lina Vidman (jag) får i uppdrag att projektera 

förslaget med hjälp av Joakim Matti som stöd i processen och användandet av programmet 

Microstation. Matti ska fungera som ett ”bollplank” och vägledning för Vidman i den 

pågående projekteringen. Wahlberg är den som tar beslut från Sweco:s håll innan förslaget 

lämnas över till beställaren.  

 Genomförande 2.4
Ett antal utkast som skapades för att nå ett slutligt förslag har under framställandet växelvis 

varierat genom justerande av räls, växlar och plattformar. Detta för att nå ett 

funktionsmässigt och estetiskt bra förslag. Utkasten ritades efter hur det skulle kunna tänkas 

se ut i tredje deletappen för att se möjligheterna att spårdragningen fungerar igenom hela 

processen för att få en kostnad- och tidseffektivare ombyggnad. 

Förslagen har under processen diskuterats med både utredningsledaren Wahlberg och 

banprojektören Matti för att sedan ombearbetas utifrån deras kommentarer. Dessa 

kommentarer har exempelvis handlat om hur det är när tågen möts, passerar växlar, står 

stilla eller hur det fungerar vid byte och ombyggnation som är bra att ta i beaktning under 

projekteringen. 
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I slutet då det sista utkastet hade skapats delades processen upp i olika deletapper som 

putsades till för att kunna skapa ritningar att lämna över till Trafikverket. I bilaga 1 finns mer 

ingående information stegvis förklarat, vid behov av mer detaljerad information. 

 

 

3 RESULTAT 

 Krav och riktlinjer 3.1
För att bygga nya, bygga om eller rusta upp befintliga spåranläggningar finns det krav att 

följa och dessa har Trafikverket dokumenterat. Centralt för denna eventuella ombyggnation 

av Luleå bangård är krav kring plattformen, stoppbockar, spår och spårväxlar. Dessa krav 

kommer vara grundläggande för utformningen. För att belysa några av de viktiga kraven 

följer här en kortare summering av varje ämne.  

 Plattform 3.1.1

Vid byggnationen av plattformen finns en standard (TDOK-2014:0686) som ger krav på 

utformning och placering. I dess utformning ska möjlighet för framkomst av 

specialtransporter tillgodoses samt att plattformen ska följa rälsens placering. Nu handlar 

det om en nybyggnation av plattformarna i Luleå, så kravet på avståndet är att det ska vara 

1700 mm från spårmitten. Höjden på en nybyggd plattform ligger på 550 mm och 760 mm 

beroende på om den är mellanhög eller hög. När det gäller plattformens bredd finns det 

flera parametrar att ta hänsyn till såsom hastigheten efter plattformen, utrymmet för dem 

som ska vistas på plattformen, hur många personer som i genomsnitt troligen kommer vistas 

samtidigt på plattformen, ifall det förekommer trafik eller hinder efter platsen. I 

åtgärdsvalsstudien (TRV-2013/86937) som är gjord för bangården i Luleå framgår det att 

både sidoplattformen och mittplattformen ska kunna hantera nattåg som då genererar en 

längd av plattformen på minst 450 meter. I kravdokumentet (TDOK-2014:0686) finns 

information om uträkningsmetoder för att kunna uppfylla det breddkrav som uppstår på en 

sammanhängande sträcka av minst 200 meter beroende på antalet beräknade resenärer på 

plattformen samtidigt. Sedan finns det även fler krav som anger att gångytan behöver vara 

minst 2 meter bred, men behöver inte vara sammanhängande på mellanplattformen och att 

vid plattformar som är längre än 200 meter ökar bredden med 0.5 meter per 100 personer 

som antas komma att vistas på plattformen.  

 Stoppbock 3.1.2

Vid ett spårslut monteras en stoppbock för att skydda det som finns bakom bocken. En 

stoppbock är en konstruktion som har i uppgift att stanna exempelvis rullande tåg. Den är 

konstruerad så att den inte ska skada det rälsgående fordonet och finns även i olika 

utföranden för att kunna uppfylla den aktuella platsens förutsättningar i sådant som 

hastighet och ekipagevikter. Det finns tre olika huvudvarianter av stoppbockar, en fast, en 
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glidbar och en stoppbock med hydrauliska buffertar. Vid montering av dessa finns det olika 

spårstandarder att ta hänsyn till. De olika spårstandarderna har att göra med vilken räls som 

finns på platsen och vilken typ av slipers som finns på aktuella platsen samt att befästningen, 

ballasten och isoleringskraven kommer att behövas undersökas så det uppfyller kraven för 

bocken. Rälsen behöver dessutom vara rak 20 meter innan den når stoppbocken och ha en 

minsta radie på 1000 mm dessförinnan och därtill även förstärkning av rälsen om vikten på 

tågen är över 200 ton. Det finns tabeller att använda sig av vid valet av stoppbock (TDOK-

2014:0353). 

 Spår 3.1.3

För projektering av spår finns det olika villkor att uppfylla. Vid beräkning av nya spår i 

horisontalläge är minsta rekommenderade radie 300 mm i normala huvudspår samt för 

skarvfria spår med träslipers. I avvikande huvudspår rekommenderas minst en radie på 200 

mm och i sidospår är minsta radien 150 mm. De största radierna som bör projekteras är 

20000 mm. I projekteringen av ett spår ska siktet på ett så rakt spår som möjligt används. 

Avståndet mellan två spår är 4,5 meter räknat mellan spårens mitt och 6 meter på vartannat 

spår ifall det förekommer tre eller fler huvudspår parallellt med varandra. Om det i en 

bangård finns fler spår för uppställning eller växling går avståndet på 4,5 meter att använda. 

Rekommendationen är att ifall möjlighet finns så ska en hög spårgeometrisk standard 

användas för framtida möjligheter i ökad hastighet, komfort och underhåll. Den lägsta 

standarden som används är beräknad utifrån den högsta tänkta hastigheten, där får spår 

med vissa2 växlar inte förekomma ifall hastigheten är över 100 km/h. Vid projektering av 

övergångskurvor, en mjukare radie mellan ett rakt och ett cirkulärt eller två cirkulära 

element, anses att kurvorna helst ska ha en längd på minst 20 meter. Det gäller även 

raksträcka och cirkulärkurva mellan två övergångskurvor (TDOK-2014:0075). 

 Spårväxel 3.1.4

Vid projektering av växlar är det viktigt att se över kraven då de är dyra att lägga om. Det 

finns krav på hur växlarna ska vara placerade vid en växelförbindelse om spåravståndet är 

mindre än 5 meter och har eller inte har en rälsförhöjning i kurva eller på en raksträcka. Det 

är skillnad på avstånden beroende på vilket håll växlarna är tänka att placeras mot varandra. 

Vid en slutlig projektering ska växlarnas läge vara utsatta med koordinater för att få en 

absolut plats (TDOK-2013:0474). I ett annat kravdokument (TDOK-2013:0472) beskrivs de 

numera tre olika grupperna för växlar vilka är: standardsortiment, sortiment förvaltning och 

sortiment avveckling. Dessa grupperingar finns för att kunna urskilja alla de olika växlarna för 

att veta vad som får nyprojekteras och vad som behöver rivas eller om det fortfarande finns 

reservdelar till växlarna.  

 Färdigställandet 3.2
Under framtagandet av förslagsritningarna på etapperna av bangården är tanken att 

personvagnsuppställningen flyttas till en annan driftplats som ligger ute på Svartön i Luleå 

                                                      
2
 Korsningsväxel, spårkorsning eller tredelig växel (TDOK-2014:0075). 
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innan etapp 1 startar. Detta är för att frigöra mer utrymme för exploatering av bostäder 

samt för att det ska finnas en uppställningsplats innan denna tas ur bruk. En annan stor 

faktor är att växlarna på nuvarande uppställningsplatsen är i så pass dåligt skick att de 

behöver bytas ut inom 0-3 år enligt en bristanalys som gjorts av Trafikverket (TRV-

2013/86937). I upplägget finns en underfart för trafiken då det inkräktar minst på befintlig 

bebyggelse och ger bra tillgänglighet för alla trafikslag. För passage mellan plattformarna och 

förbi bangården är en gång- och cykeltunnel ungefär i mitten av plattformarna med i 

beräkningen då detta minskar risken för olyckor. Det kommer byggas två längre plattformar, 

en mitt- och en sidoplattform, för att rymma längre tåg efter perrongen, samt flera tåg 

samtidigt. För att försöka hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt kommer de nya 

banorna där det både är möjligt och lämpligt ansluta till befintliga spår. Alla spår som inte 

berörs av ombyggnationen och som inte i ett senare skede kommer nyttjas, rivs i samband 

med ombygget. I anslutning till den nya plattform är tanken att busstationen ska 

sammanslås med tågstationen för att bilda ett mer gemensamt och enklare förbindelsenät 

för resenärer (TRV-2013/86937).  

Här nedan i Figur 10 till och med Figur 13 syns de slutliga ritningarna på de förslag som 

framställts för att lämna till beställaren. Ritningarna har utredningsledaren granskat och 

godkänt och valt att lämna till Trafikverket som idé. I Figur 9 syns en bild av hur första 

etappen ser ut i projekteringsvyn innan en ritning skapas. Bilden ger en mer färgavgränsande 

bild men en för ögat otydligare bild ifall det endast är ändringarna som vill ses. En liknande 

bild finns i grunden för varje etapp men endast bilder på de färdiga ritningarna är medtagna i 

rapporten.  

 

Figur 9, Etapp 1 i projekteringsvy 

 Etapp 1 3.2.1

I nedanstående bild, Figur 10, syns det färdiga förslaget för de nya spåren och den första 

biten av nya plattformen i röd kulör samt en illustration av den tänkta 

plattformsförbindelsen i blått. I bakgrunden syns marken och befintliga spår i grått där de 

spår som ska rivas är streck markerade. 



 
 
 
 
 

14 
 
 

 

Figur 10, Etapp 1 – färdigt förslag 

Här i första etappen finns det två växlar markerade i rött på plattformens ovansida. Varför 

båda dessa finns med i de tre första deletapperna är för att minska omkostnaderna när det 

redan idag finns växlar på platsen. Det som behövs är en justering och en mindre 

spåromläggning. Plattformen och spårens placering utgår från det idag befintliga 

stationshuset samt utformningen av området. Spåren är ritade med en parallellitet för att få 

det att se estetiskt bra ut samt i en rak linje längs med plattformen för att åstadkomma en 

rak plattform. Anledningen till det är även att lokföraren lättare ska kunna se vad som sker i 

slutet av tåget. Upplägget ger en mer kostnads- och tidseffektivare ombyggnad när spåren 

ansluter och avviker från befintliga spår med en kortare sträcka. Placeringen av den nedre 

växeln grundar sig i vart växlarna i sista etappen kommer att placeras för att minska onödigt 

rivande samt öka möjligheten för växling av längre tåg. 

Utkasten som ritas tidigare är skapade efter hur det skulle kunna tänkas se ut i tredje 

delsträckan för att se möjligheterna för att spårdragningen fungerar genom hela processen. I 

förslagen är den tidigare kryssväxeln som ledde till godsuppställningen på bangården 

bortprojekterad då detta redan i sådana fall ska vara flyttat och då endast består av vanligt 

rakt spår i ritningarna. 

Upplägget med etappens utseende och omfattning grundar sig i funktionen. När den nya 

plattformen skapas behövs även spåren flyttas för att ligga i anslutning till plattformen och 

kunna nyttjas efter uppförandet. 

 Etapp 2 3.2.2

Nästa steg är att förlänga mittplattformen. Här gäller samma upplägg på de färdiga 

ritningarna som första etappen där rött är nytt, blått tänkta byggnationer samt grått för 

befintlig mark och bana. Den nyss konstruerade plattformsbiten markeras i svart och syns i 

Figur 11 samt de tidigare projekterade spåren i rosa.  
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Figur 11, Etapp 2 – färdigt förslag 

När förlängningen är färdig är tanken att det blåa på ritningen som illusterar en gång- och 

cykeltunnel ska kunna byggas innan fortsättningen av plattformen byggs. En extra utbyggnad 

med vinkel sträcker sig för att få en längre perrong, vilket medför att längre tåg kan stanna 

på platsen även om inte allt är färdigställt. Däremot är den sista svängda delen av 

plattformen ett tillägg i slutändan av projektet men ett bra utnyttjande under 

ombyggnationen.  

 Etapp 3 3.2.3

Innan den sista och största etappen planeras några mindre byggnationer. Här i Figur 12 är 

det en ny bit av den kommande sidoplattformen, liksom ett ett anslutande spår till den. 

Placeringen väljs parallellt med de tidigare byggda spåren och mittplattformen för att 

bibehålla funktionaliteten och det estetiska. Den här etappen påverkar inte byggandet av 

gång- och cykeltunneln som kan byggas samtidigt. Sidoplattformen byggs fram till och med 

en tänkt gångförbindelse mellan de två perrongerna, som i nästa skede kan fortsätta 

förlängas efter att gångförbindelsen är byggd. 

 

Figur 12, Etapp 3 – färdigt förslag 

 Etapp 4 3.2.4

Efter färdigställandet av de tre deletapperna ritades den sista och slutliga etappen. I Figur 13 

syns förslaget som visar det mest krävande och största momentet i hela ombyggnationen. 

Både mitt- och sidoplattformen har förlängts i en rak linje som ska bilda två plattformar som 

vardera är minst 450 meter långa för att uppfylla kraven som ställs genom längderna på de 

nattåg som ska kunna stanna vid plattformen. Denna etapp kan då starta efter att gång- och 

cykeltunneln samt gångförbindelsen blivit färdiga. 
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Figur 13, Etapp 4 – färdigt förslag 

Mellan de två plattformarna placeras fyra stycken växlar bredvid varandra för att det ska 

finnas möjlighet att växla in tåg från alla håll mellan de två spåren. Det ger möjlighet för ett 

kortare tåg att stå kvar medan ett annat fortfarande kan passera. Det byggs nya spår som 

möjliggör passage samtidigt som andra fordon finns inom området för att skapa ett bättre 

flöde i trafiken. Efter plattformarna växlas spåren samman och minskas ned till ett fåtal som 

sträcker sig vidare då det inte finns behov för fler spår mellan orterna som läget ser ut nu. I 

ombyggnationen är det med i beräkningarna att troligen en ny snabbare anslutning för 

trafiken i Norrbotten kommer att utveckals. 

Den ljusblåa färgen illustrerar ombyggnationen för en ny tunnelpassage för biltrafik samt 

gång- och cykeltrafikanter. Anledningen till att en tunnel väljs är den minskade risken för 

olyckor genom att personer inte kan smita över rälsen vid fällda bommar samt att en tunnel 

ger mindre ingrepp på omkringliggande miljö än en bro.  

I samband med att detta förslag startar sin uppbyggnad, startar även uppbyggnaden av det 

nya resecentrumet och avvecklingen av det gamla i kvarteret Loet. I slutänden bildas ett 

grönare och öppnare område med Luleås nya landmärke. 

4 Diskussion och slutsatser 
I jämförelse med ritningarna som uppvisades i rapportens början och som fanns till underlag 

för utförandet, är det inte några större förändringar i de färdiga förslagsritningarna. 

Skillnaderna är placeringen av plattformarna som har förflyttats en mindre bit och att 

spårens färdväg inte går helt enligt de handtecknade strecken. Anledningen till det, är de 

krav som ställs gällande radier, längder etc. vilket medfört att spåren behöver projekteras 

efter hur en möjlig uppbyggnad kan utformas. Men möjligheten att följa de krav som finns 

har gått att nå.  

När det gäller Luleå kommun så anser jag att tillräckligt stor yta frigörs för en eventuell och 

möjlig exploatering. Utformningen i sin helhet uppfyller de önskningar och anspråk som 

ställs på moderniseringen av området. Där är hänsyn även tagen med tanke på kommunens 

förväntningar som i samband med sista utbyggnaden har möjlighet att starta sin sista 
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förbättring av Östra stranden. Där är kommunens förhoppning en minskning av ytan på 

området av bangården och en sammanslagning till ett gemensamt och väl fungerande 

resecentrum med trevlig omgivning.  

Att i etapperna hela tiden under spåromläggningen ha minst ett spår som passerar en 

plattform ger möjligheten att ha bangården i drift under bygget. Genom att utföra 

upprustningen i etapper ger det möjligheter att dela upp finansieringen för bygget. I 

slutänden har etappindelningen möjliggjort att nå ett resultat med moderniserad bangård 

utan onödiga omkostnader. Detta genom att det som utförs i mindre steg i början är en bra 

grund för den sista och mest omfattande förändringen, samt att under förändringen 

samtidigt kunna börja införa det nya signalsystemet som ger ett stort lyft av stationen och 

säkerheten.  

Något som skulle kunna utförts på annorlunda sätt när det gäller projekteringen är 

uppdelningen av etapperna. En jämnare fördelning ger ett mer jämt flöde i processen 

samtidigt som det finansiellt ger en stabilare utgift. Upplägget som är idag ger ojämnare 

utgifter och väldigt varierat tempo då det i slutetappen ska ske lika mycket om inte lite mer 

än de tre första tillsammans. Även i den första etappen ska det ske stora händelser jämfört 

med det som uppvisas i andra och tredje etappen.  

En annan sak som skulle kunna planeras om är när Luleå kommun börjar sin byggnation av 

resecentrumet. Det anser jag skulle kunna starta redan när beslutet är taget och första 

etappen har börjat ta form. Detta eftersom placeringen av var spåren och plattformarna ska 

ligga redan är bestämt. Det skulle ge en snabbare och smidigare process i bytet av tågstation 

och busstation till det nya huset när spårområdet står klart.  

Jag tycker att det har varit en lärorik och givande uppgift att få utföra. Att hitta den 

information som kunde tänka att behövas i den mängd olika ”TDOK”-föreskrifter som finns 

har varit en utmaning . Hur en växel ska placeras, hur det i framställandet är att ta fram 

detta och samtidigt kunna hålla sig till de krav som finns när det gäller element som kommer 

före eller efter har varit en utmanande och intressant uppgift att arbeta med. Det har i 

Trafikverkets föreskrifter funnits information om de olika delarna som jag tagit mig an och 

som varit till stor hjälp. Grundtanken är ett bra upplägg både för näringslivet, resenärer, 

boenden och verksamheter när det blir ett gemensamt och uppfräschat resecentrum med 

en trevlig bebyggelse i anslutning. Det kommer ske mindre tågaktiviteter på området då 

spårvagnsuppställningen, lastningen och lossningen flyttas vidare till en annan plats. Jag 

tycker att det är ett bra förslag som behöver påbörjas snarast då tanken med detta har 

pågått i över tio år. Men för själva ritandet av förslagen har det varit en berg- och dalbana 

som jag till sist efter många vändor lyckats ro iland, då detta är första gången som jag 

projekterar ett banförslag.  
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Bilaga 1 – Arbetsprocessen med att ta fram ritningarna 
Här nedan syns bilder för några utkast under projekterandets gång. I Figur 14 är det första 

utkastet där idén är att använda sig av så raka spår som möjligt. Utgångsläget för detta är att 

de två efter varandra liggande växlarna uppe i höger inte skulle behövas vridas något. 

Tanken med det är att spara tid och pengar på att inte behöva vrida om rälsen efter växlarna 

samtidigt som ett så rakt spår som möjligt är siktet och att rita parallella spår är en 

huvudriktlinje för att nå ett funktionsmässigt och estetiskt bra förslag.  

 

Figur 14, första utkastet 

De röda och rosa linjerna är nya spår medan de tunna vita är befintliga spår. De gula är 

växlar och de vita och gråa ifyllda bitarna är plattform. I bakgrunden skymtar befintlig mark i 

grön och mörkblå skepnad. I Figur 15 det andra utkastet betyder färgerna detsamma men 

att även den turkosa färgen indikerar på ett nytt spår. Anledningen till de olika färgerna på 

spåren är för att enklare kunna urskilja vad som kommer vara kvar i alla etapper och vad 

som kommer plockas bort.  

Utkasten ritas efter hur det skulle kunna tänkas se ut i tredje delsträckan för att se 

möjligheterna så att spårdragningen fungerar igenom hela processen. 

Vidare i Figur 15 är spårväxelförbindelsen mellan de två nedersta spåren flyttad för att inte 

växeln ska hamna innanför plattformen. Växeln kan annars framstå som felplacerad på 

grund av att det inte är möjligt att växla in ett tåg ifall det redan står ett annat vid perrongen. 

Även en av de övre växlarna flyttas en bit upp efter spåret för att underlätta spårdragningen. 

 

Figur 15, andra utkastet 
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Här nedan kommer tre bilder (Figur 16, Figur 17 och Figur 18) som är en uppdelning av förra 

bilden (Figur 15) så processen kan ses över i uppdelade vyer. I första etappen syns en hel del 

omdragning av spåren samt en bit av en ny plattform. I nästa etapp, den andra, görs inga 

spårförändringar utan endast en förlängning av plattformen ända fram till den tänkta gång- 

och cykeltunneln. Där stannar den av för att den ska kunna byggas innan slutförandet av 

plattformen vilket annars skulle medföra rivning av den nybyggda plattformen. I den tredje 

etappen utformas en ny sidoplattform och en mindre spåromdragning sker.  

I och med att det finns utkast att gå efter finns det mer att påpeka. Det konstaterades att 

allting måste placeras högre upp då befintliga tågstationen ska finnas kvar orörd samt att 

spåret närmast fastigheten till en början ska finnas kvar för förfogande. Så få spår som 

möjligt ska flyttas för att hålla kostnaderna nere men det var inte några problem om växlar 

behövde vridas om.  

 

Figur 16, Etapp 1 – andra utkastet 

 

Figur 17, Etapp 2 – andra utkastet 
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Figur 18, Etapp 3 – andra utkastet 

Nästan genom att starta om på nytt ritades ett tredje förslag (Figur 19) som förhoppningsvis 

mer liknar det som eftersträvas. Det nedersta spåret blir i princip orört medan de andra 

spåren som läggs om i kombination med plattformen uppvisar en mer svängd form men med 

bibehållen parallellitet. Här väljs det att vrida växlarna och lägga om radien efter växlarna för 

att kunna länka ihop med befintlig räls. I det här förslaget jämfört med det förra (Figur 15) 

har i den nedre rälsen endast den tidigare kryssväxeln som finns idag bytts ut mot ett rakt 

spår som betecknas med den orangea korta biten.  

 

Figur 19, tredje utkastet 

Vidare i nästa utkast (Figur 20) flyttades nedre vänstra växeln för att lämna större utrymme 

längs plattformen. Detta medför att allting berörs genom att flyttas högre upp och blir 

rakare så bredden kan bibehållas mellan plattformen och spåren.  

När denna justering var utförd var det tid med fördjupning av kunskaperna när det gäller 

avstånden mellan växlar och radier, alltså avståndet som kommer efter växeln och innehåller 

långslipers innan en radie får planeras. I (TDOK-2013:0474) framgår det att en radie inte ska 

placeras närmare än fem meter efter den sista långslipern vilket resulterade i ändringar på 

sina ställen i Figur 21. När justeringen var utförd så rätades även allting upp en gång till för 

att nå en så rak plattformsbild som möjligt. Som kan ses i Figur 21 är växeln nedflyttad igen 

för att få en rakare plattform men en avsmalning av perrongen är utformad istället. Nu är 

det på rätt väg men med mindre förändringar kvar innan det kan delas in i deletapper igen. 
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Figur 20, fjärde utkastet 

 

Figur 21, femte utkastet 

Varje gång som en förändring görs i ritandet påverkas ofta en stor del av området. Detta 

beror på att en minsta radie måste bibehållas samtidigt som avståndet mellan de olika 

spåren inte får bli för litet, samt att plattformen och spåren ska ligga parallellt med varandra. 

Sedan är det även längderna på radierna som behöver vara inom sina minsta längder och att 

de raksträckor som finns där emellan uppnår den minsta standard sträckan som behövs. Nu 

återstår det bara några mindre justeringar innan en slutprodukt kan nås. 


