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Fakta Norrbotniabanan

• 270 km ny järnväg mellan Umeå- Luleå

• Kostnad: 29 miljarder (2013 kr)

• Byggtid: ca 15 år 

• Max lutning 10 ‰ , sth 250 km/h

• Sista delsträckan för att kunna bygga ihop 

kustjärnvägen samt ingår i den Botniska

korridoren
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Krav, geodetisk infrastruktur?

• Tillgänglig

• Stabil över tid

• Möta användarnas behov

• Trafikverket vill ha kontroll

• Nationellt skalbar lösning

• Om möjligt skapa samhällsnytta

• …



Erfarenheter från andra projekt

- tydlig strategi för mätningsfrågorna i projektet

- alla får samma förutsättningar

- ger ökad medvetenhet

- alla arbetar på samma sätt

- ökad samverkan

- Lättare att arbeta över större områden då gränseffekter 
försvunnit

- Lättare att arbeta vid sidan av huvudlinjen

- kortare ledtid

- Vid uppstart

- ökat fokus på produkten och kontroller

- Nya tillämpningsområden av positionering och dokumentation

- effektivisering

- Skiftarbete

- Autonom produktion, en framtida möjlighet

- Stora besparingar ekonomiskt och miljöbesparing



Umeå- Skellefteå

• 133 km ny järnväg 

• 28 km omläggning väg

• 8-10 miljoner m³ schakt

• 3,3 km vägbroar

• 3,8 km järnvägsbroar

• 2,5 miljoner m³ bergkross

• 1 entreprenad igång, Veidekke (12km)

• Tunnelentreprenaden ute på upphandling
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Nationell infrastruktur

Aktiv realisering

• SWEPOS

• Geoidmodell

• Nationell beräkningstjänst

Passiv realisering

• Nationellt höjdnät

• (RIX 95)

Bildkällor, Lantmäteriet



Utmaningar
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Nationell infrastruktur för Norrbotniabanan?

Bildkällor, PTS



Skellefteå

• Bygga om väg 95.

• Bygga dubbelspår 

samtidigt som det är i 

drift.

• Bygga om väg 372.
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Dåliga markförhållanden, svårtillgängligt
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Möjligheter
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Koncept PA-NRTK
Aktiv realisering

Fas 1 Projektering

– Förtätat SWEPOS cc 10-12 km

– Full redundans i systemet

• Mottagare i referensstationer

• Telekommunikation

• 4G

– Lokal geoidmodell

– Efterberäkningstjänst

– Support

Fas 2 Byggnation

– Monitorering

– Radioutsändning + 4G

Passiv realisering
– Bruksnät i höjd

– Anslutningspunkter i plan

– Traditionellt bruksnät för JVG



Fakta PA NRTK Norrbotniabanan, 
Umeå- Skellefteå

• 15 nya stationer etablerade

• 8 st monitoreringsstationer

• Projektportal

• ~2,5 miljoner kr etableringskostnad

• Snitt driftkostnad 860 000 kr per år

• Besparing: Minst 650 miljoner kr mot 

traditionell mätning

• Just nu strax över 80 användare
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Kamstrategi
Istället för ett traditionellt 

anslutningsnät har vi gjort ett kamnät

med punkter i plan och höjd vid de 

ställen där vi vet att extra inmätningar 

behövs för projektering.
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Ett tänkvärt råd

Optimisten och pessimisten har rätt och fel lika många gånger,

Men optimisten har jäkligt mycket roligare på vägen.
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Tack för att ni lyssnat
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