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Bakgrund
Haparandabanan är en internationellt viktig järnvägssträcka och den bedöms  
få stor strategisk betydelse för handelsutbytet i hela Barentsregionen. 

Järnvägssträckan mellan Boden och Haparanda byggdes för drygt 100 år sedan. 

På grund av brister i banunderbyggnadens bärighet och den nedslitna 
banöverbyggnaden begränsades hastigheten under vissa delar av året till cirka 
40 km/tim. Trafikeringskostnaderna var höga vilket hämmade trafiktillväxten. 
Järnvägsträckan saknade ett modernt signalsystem och var inte elektrifierad.

Mot bakgrund av detta genomförde Banverket (nuvarande Trafikverket) 
under åren 1999 och 2000 en förstudie för att utreda förutsättningarna för 
en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda som ett alternativ till 
upprustning av befintlig järnväg Morjärv–Haparanda. Arbetet fortsatte 
sedan med en järnvägsutredning och Banverket beslöt 2005 att fortsätta 
med järnvägsplaner för en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda. 
Sträckan tillåtlighetsprövades och regeringens godkännande kom i juni 2006 
och arbetet fortsatte med järnvägsplaner, projektering och byggande. 

År 2004 var också en förstudie klar för elektrifiering av den befintliga 
järnvägen mellan Boden–Morjärv–Kalix–Karlsborg. Beslutet blev att gå vidare 
med en elektrifiering, ny omformarstation i Kalix och bärighetsupprustning 
av banan samt byggande av nya mötesstationer för att klara det framtida 
trafikbehovet.

Denna slutrapport beskriver händelser och erfarenheter från 
Järnvägsplaneskedet fram till trafikeringsstart. 

Slutrapporten riktar sig till projektstyrgruppen, mottagare av projektets 
slutresultat, medlemmarna i projektgruppen, projektsponsorer och  
projektledare för pågående och framtida projekt.
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En viktig framgångsfaktor för projektets 
måluppfyllelse har varit att medarbetare 
är kompetenta, engagerade och i hög 
utsträckning har funnits kvar i projektet. 

Projektet har en låg personalomsättning. 
Vid mätning av trivseln (BQR – som mäter 
både entreprenader och medarbetare) fick 
projektet höga poäng. Entreprenaderna har 
genomförts kontrollerat med en tillräcklig 
tidsplan som gett förutsättning för hög 
kvalitet och låg skaderisk. 

Andra faktorer som bidragit till projektets 
framgång har varit:

Strukturerat och känt arbetssätt  
I projektplanen har projektets arbetssätt 
varit väl strukturerat och dokumenterat. 
Alla medarbetare, drygt 50 personer, har 
läst projektplanen och besvarat ett enkelt 
prov. Genom att alla medarbetare har känt 
till projektets arbetsätt och rutiner har det 
gett trygghet i arbetet och minskat risken för 
stress.

Information  
Varje delprojektledare har haft i uppdrag 
att genomföra effektiva möten med tydliga 
syften och mål.  Mötesserierna är anpassade 
till projektets behov och deltagarna valda 

Effektmål
n Upprustning av befintlig järnväg mellan Boden och Kalix till STAX 25
n Byggande av ny bana mellan Kalix och Haparanda
n Elektrifiering och nytt signalsystem
n Byggande av nya mötesstationer för en kapacitet på 24 tåg per dygn

Närtidssatsningen hösten 2008 innebar att 
drygt 1 015 miljoner kronor som avsåg åren 
2013–2016 tidigarelades till 2009 och 2010 
och omsättning på cirka 300 miljoner kronor 
per år ökades till över 800 miljoner kronor. 
Produktionstakten ökade och i alla delar av 
projektet byggdes allt som kunde byggas. 
Satsningen medförde att finansieringen var 
säkrad och att projektet kunde hålla en hög 
effektivitet och nyttjandegrad av resurser.

Projektet startade med en förutsättning att 
Signalsystemet skulle vara av den enklare 

Viktiga framgångsfaktorer

Händelser som har påverkat
modellen av ERTMS Level 3 eller ERTMS-R 
som Trafikverket kallar den. Under 
projektets gång, ändrades det till Level 2 för 
att underlätta för utökad trafik på banan.

Det nya signalsystemet ERTMS förutsätter 
att loken utrustas med en ny typ av ATC, 
här kallad ETCS, för att möjliggöra 
kommunikation med signalsystemet. 
Det innebar stora förändringar i 
bananläggningen eftersom det nya systemet 
bland annat kräver spårledningar.

för mötets syfte. Medarbetaren har fått 
kännedom om resultatet av sitt arbete, 
vilka problem som funnits och möjlighet 
att påverkar hur det ska lösas. Det har gett 
förutsättning för ett starkt engagemang. 

Delaktighet  
Ett par gånger per år genomfördes 
projektträffar där delprojekten presenterade 
aktuella uppdrag och eller entreprenader 
samt studiebesök. Projektmedarbetarna 
fick tillfälle att lära sig mer om de olika 
delprojekten samtidigt som de har lärt känna 
varandra. Det skapade en delaktighet och en 
samhörighetsskänsla.

Organisation för mark och fastighetsfrågor
Projektet har rutinmässigt, så snart 
en järnvägsplan vunnit laga kraft, sökt 
lantmäteriförrättningar med begäran om 
förtida tillträde till järnvägsmark. Det har 
medfört att upphandling och planering av 
byggstart har kunnat göras i god tid, vilket 
givit entreprenörerna en tidsplan med 
utrymme för planering och kvalitetssäkring.

Kontinuerlig uppföljning av entreprenader 
Genom att projektet har haft byggledare i 
stort sett dagligen på plats i entreprenaderna, 
har frågor och problem kunnat lösas snabbt.
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Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en 
internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på järnväg. 

Projekt Haparandabanan

Haparanadabanan stråk 29
Bandel 137 Boden–Morjärv 
Bandel 132 Morjärv –Kalix–Bredviken
Bandel 136 Morjärv–Karungi–Haparanda
Bandel 133  Bredviken–Vuonoskogen–Haparanda

Trafikverket har rustat upp järnvägen mellan 
Boden och Kalix, 119 km, och byggt ny bana 
mellan Kalix och Haparanda, 42 km. Hela 
sträckan är elektrifierad.

Haparandabanan binder samman Sverige med 
Finland och Ryssland och är en viktig länk 
till Barentsregionen med stora naturresurser 
som skog, malm, gas och olja. Det handlar 
om volymer där järnväg är ett effektivt och 
miljövänligt transportsystem. 

Projektet har genomförts i fem delar:
n	Upprustning och ombyggnad av befintlig järnväg 
 Boden–Kalix–Karlsborg, 119 km

n	Byggnation av ny bana Kalix–Haparanda, 42 km

n	Kraftförsörjning och elektrifiering

n	Signal och tele 

n	Överlämning och projektavslut

Den nya Haparandabanan har en  
kapacitet som står i relation till dagens  
och morgondagens transportbehov.
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Följande entreprenader och moment ingår: 

•	 Byggandet	av	markanläggningen	
har indelats i 14 mark- och/eller 
broentreprenader. I dessa ingår terrassering 
och byggande av 24 järnvägsbroar och 6 
vägbroar, varav 11 broar är kombinerade 
viltpassager. Även utplacering av 
kontaktledningsfundament och resning 
av kontaktledningsstolpar ingick i 
markentreprenaderna.

•	 Spårentreprenad,	anläggande	av	42	km	
enkelspårig järnväg.

•	 EST-arbeten	som	omfattar	kraftförsörjning	
till detektorer, SIR-master och spår-
ledningar, optokabelförläggning, 
mötesstationen Vuonoskogens 
finkanalisation samt kraftförsörjning till 
yttre objekt vid Vuonoskogen.

•	 Upprustning	av	Haparanda	bangård	
till fungerande gränsstation, STAX 25, 
elektrifiering av tre spår, signalanpassningar, 
teleanpassningar etcetera.

 

Befintliga järnvägen från anslutning 
Malmbanan i Buddbyn (km 1151+180)  
till Morjärv (km 1217+673) och  
Kalix (km 38+560) och anslutning till nya 
banan i Bredviken (km42+120). Befintliga 
järnvägen fortsätter till Kalix–Karlsborgsbruk 
som ingår i delprojektet. 

Upprustningen omfattar förstärkning av 
banunderbyggnad, byte av spår, renovering 
av trummor och broar samt förbättring 
av dränering. Fyra nya och förlängda 
mötesstationer tillkom i Gåsträsken, 
Sågbäcken, Kosjärv och Bredviken. 
Mötesstationerna Niemisel, Morjärv, Kalix 
och Karlsborg rustades upp. Växel mot 
bandel 136 i Morjärv togs bort och driftsplats 
Avafors lades ner. 

För att förbättra trafiksäkerheten ersattes 
plankorsningar med broar och vägar. Antalet 
plankorsningar reducerades från cirka 90 till 
23, varav åtta med vägskydd. 

Bullerreducerande åtgärder genomfördes 
för att förbättra boendemiljön utmed banan. 
Dessa åtgärder bestod av spårnära åtgärder 
som vallar, plank, fönsterbyten och skydd  
för uteplatser.

Befintlig järnväg  
Boden–Kalix–Karlsborg

Ny bana från Kalix (km 42+500) till 
Haparanda (km 84+084). Delprojektet 
omfattar en 42 km lång, enkelspårig järnväg 
med en mötesstation i Vuonoskogen. Den 
nya banan ansluter i väster till befintlig bana 
i Bredviken mötesstation. I öster ansluter 
järnvägslänken till befintlig bana vid E4 bron 
i Haparanda, strax väster om bangården. 
Även Haparanda bangård rustades upp och 
byggdes om.

Ny bana Kalix–Haparanda

Vuonoskogen mötestation.
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Projektet omfattar de signal- och teletekniska 
delarna av projekt Haparandabanan. I den 
första fasen handlade det om signaltekniska 
provisorier under byggtiden. I slutfasen ingick 
installation och ibruktagning av ett nytt 
signalsystem (ERTMS), nya MobiSIR-siter, 
detektorer samt uppgradering av vägskydd.

Detektorer för varmgång, tjuvbroms, 
hjulskada installerades. En komplettering 
av MobiSIR på sträckan Kalix–Haparanda 
ingick i projektet (tidigare HK-projektet 
MobiSIR-TAM har installerat SIR på sträckan 
Boden–Morjärv–Karlsborgsbruk samt i 
Haparanda).

Transmissionssystem GEMINI används för 
signal-, el- och teleteknik samt detektorer. 
Som transmissionslänk anlades optokabel 
samt signalkabel.

Översyn av vägskydd genomfördes längs hela 
sträckan vilket innebar en uppgradering eller 
att vägskyddet ersattes av planskild korsning.

Kraftförsörjning och elektrifiering

Projektet syftade till att kraftförsörja 
och elektrifiera hela Haparandabanan. 
Det omfattade ombyggnad av ett 
15kV fack i omformarstationen Boden/
Sävast, anläggande av en matarledning 
från omformarstationen i Boden till 
Haparandabanans avgrening i Buddbyn/
Rotlunda, samt att bygga en ny statisk 
omformarstation i Kalix. 

Den nya, statiska omformarstationen med 
två stycken 15MVA omriktare placerades vid 
Kalix bangård. Kraften tas från Vattenfall 
genom utbyggnad av befintligt 130kV 
ställverk. Fyra AT-transformatorer placeras 
vid omformarstationen. 

Elektrifiering av sträckan Buddbyn–Kalix/
Karlsborgsbruk omfattade stolp- och 
linmontage, kontaktledning samt anläggning 
av 13 stycken AT-transformatorer.

Elektrifiering av sträckan Kalix–Haparanda 
omfattade linmontage, kontaktledning 
samt anläggning av fem stycken AT-
transformatorer.

Sedan juni 2013 har ERTMS-delen av 
projektet övergått till Stora Projekt ERTMS 
som leder slutinförandet av systemet. 
ERTMS L2 är taget i bruk i december 
2013. Under en övergångstid dessförinnan 
framfördes trafiken på den nya banan med 
hjälp av system M, tidigare kallat TAM.

Signal och tele

Kalix omformarstation.

Varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
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egna sammanträdes- och fikarum. Flytten till 
gemensamma lokaler fick stor betydelse för 
samarbetet mellan delprojekten samtidigt 
som medarbetarna stärkte känslan av att 
arbeta mot ett gemensamt mål.

Upprustningen av Haparanda bangård
Upprustningen av Haparanda bangård 
var länge ett eget projekt som innebar att 
bangården skulle upprustas för att klara 
STAX 25 ton, elektrifieras samt att befintligt 
signalställverk skulle upprustas. Under 
2009 togs ett beslut att Haparanda bangård 
skulle införlivas i projekt Haparandabanan 
och kraven på bangårdsanläggningen 
synkroniserades med kraven på banan. 
Genomförandet av arbetena vid Haparanda 
bangård har vid flera tillfällen utsatts 
för förändrade förutsättningar vilket har 
medfört stora utmaningar. 

Projektstyrning
Fram till 2007 drevs projektet som fyra 
fristående projekt där projektledarna 
rapporterade direkt till distriktschefen. 
Det fanns lite tid för samarbete och 
distriktschefen hade inte möjlighet att ta 
de dagliga frågorna som krävdes, varpå 
han utsåg en projektledare som ansvarig 
för hela projektet. Detta medgav att tid 
frigjordes för de gemensamma frågorna. 
Ledningsmöten mellan den projektansvarige 
och delprojektledarna genomfördes. Senare 
kompletterades ledningsfunktionen med en 
teknik- och logistiksamordnare som tog hand 
om tekniska detaljfrågor samt en HMSQ-
funktion.

Gemensam lokal
Våren 2010 flyttade hela projektet med drygt 
30 medarbetare till gemensam lokal med 

Förutsättningar och begränsningar
Enkelspårig järnväg innebär att omledning 
av trafik inte är möjlig.  Då Haparandabanan 
hade lite trafik  medförde det att det varit 
lätt att få tider i spår och dessa har varit 
förhållandevis långa. Det har också varit 
lätt att få tider med kort varsel. För bandel 
132 Morjärv–Karlsborg har det så kallade 

Händelser som påverkat projektet

Billeruds-stoppet, ett underhållsstopp på 
Billeruds pappersbruk, medfört att banan 
inte haft någon trafik under cirka sex dygn 
i augusti årligen. Bland annat så har stora 
arbeten med Kosjärv och Bredvikens 
driftplatser utförts under dessa stopp. 

När projektet går in i sitt slutskede har 
delprojektet Överlämning och projektavslut 
tillkommit för att säkerställa ett effektivt 
och kvalitetssäkrat projektavslut. 
Delprojektet som tillkom 2011, omfattar 

överlämnande av Haparandabanan till 
förvaltaren av anläggningen samt tillhörande 
slutdokumentation. Överlämnandet sker i 
delar varefter entreprenaderna färdigställs 
och förvaltningsdata är godkänd. 

Överlämning och projektavslut

Haparanda bangård.
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Trafikstarten blev som planerat och det 
första tåget gick den 10 december 2012. 

Trafikstarten skedde dock utan ERTMS 
vilket i huvudsak berodde på att 
ombordutrustning till loken saknades 
och signalsystemet inte var klart för ett 
godkännande. Dessa två huvudorsaker låg 
utanför projektets ramar. Installationerna på 
banan var i allt väsentligt klara. Sedan juni 
2013 har Stora Projekt övertagit ansvaret för 
projektets ERTMS-del.

Omformaren i Kalix har ännu inte tagits 
i drift och entreprenaden har betydande 
förseningar och kvalitetsproblem. Se vidare 
under sidan 20 delprojekt Kraftförsörjning 
och elektrifiering.

Resultat i förhållande till projektmål
Kvalitetsmål
Projektet ska färdigställa och överlämna 
en komplett anläggning, inklusive 
förvaltningsdata som uppfyller ställda 
krav och förväntningar.  
Genomförandet av projektet skall följa 
fastställd budget och tidsplan. 
Efter närtidssatsningen har få förändringar 
skett. Det som bör nämnas är att Haparanda 
bangård skulle utrustas med ERTMS vilket 
beslutades så sent som i februari 2011.

Syftet med närtidssatningen var att 
trafikstarten skulle ske under 2012 istället 
för 2016 som gällde före satsningen. 

Miljömål
En energisnål järnväg med en minimerad 
påverkan på landskapets ekologiska 
funktioner och kulturhistoriska karaktär 
och innehåll kan tas i drift.
Miljömålen och miljökonsekvens-
beskrivningarna (MKB)för järnvägsplanerna 
och tillståndsansökningar har följts upp 
både i två deluppföljningar och i en slutlig 
MKB-uppföljning. Några viktiga slutsatser 
från uppföljningarna är att:

•	 Vissa	formuleringar	i	järnvägsplanerna	är	
vaga och svåra att följa upp

•	 Formuleringar	i	järnvägsplanerna	skiljer	
sig mellan miljökonsekvensbeskrivningen 
och planbeskrivningen

•	 En	del	utfästelser	har	varit	alltför	
detaljerade och har därför inte kunnat 
uppfyllas på grund av att lösningar och 
utförande har ändrats i ett senare skede.

•	 När	lösningar	och	utförande	har	ändrats	
jämfört med järnvägsplan så har det inte 
alltid dokumenterats på ett tydligt sätt.

Inga större miljöincidenter har inträffat. 
Media har i huvudsak rapporterat positivt 
och projektet har haft en bra relation till 
tillsynsmyndigheter och närboende.
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Arbetsmiljömål
Ingen person, vare sig hos konsulter, entreprenörer, 
underentreprenörer, byggherrar eller tredje man 
(allmänhet), ska drabbas av ohälsa eller men för livet på 
grund av brist på arbetsmiljöledning i projektet.

Trafik- och elsäkerhetsmål   
Projektets verksamhet ska ej orsaka skador eller olyckor 
som kan innebära störningar eller skada på/för vare sig 
person, tågtrafik eller växlingsrörelser.

Rapporterade händelser för perioden 2006 – 2013 Totalt har cirka 70 entreprenader genomförts, 
motsvarande 940 000 timmar i nedlagt tid. 

Uppföljning har skett löpande av trafik- och 
elsäkerhetshändelser, tillbud, olycksfall, 
samt stölder. Uppföljning har skett via 
samordnings- och byggmöten. 

Rapporterings- och utredningskrav har ställts 
på entreprenörer vid upphandling och den 
arbetsmiljöplan som varit styrande. 

Resultat

Trafik- och elsäkerhetshändelser 
17 st tillbud

Av de 23 trafik- och elsäkerhetshändelser 
som har rapporterats är fem av dessa 
järnvägsolyckor, ingen har medfört 
personskada. Ingen olycka eller tillbud har 
orsakats av elektrisk ström.  Kategorier enligt 
definition i BVF 1906 som inträffat har varit:

•	 Tillbud	och	olycka	med	Kollision	mellan	
Järnvägsfordon

•	 Tillbud	och	Påkörning	av	främmande	
föremål i spår

•	 Tillbud	till	plankorsningsolycka

•	 Tillbud	till	urspårning

Utifrån genomförda utredningar har 
framkommit att orsaker bestått av brister 
i dels entreprenörens säkerhetsarbete, 
dels brister i planering och styrning av 
underentreprenörer. Några av dessa händelser 
hade kunnat leda till allvarliga olyckor.

Trafik- och elsäkerhetshändelser 
5 st olyckor

Stöld, 18 st

Trafik- och 
elsäkerhets-
händelser, 23 st

Olycksfall med 
sjukfrånvaro, 8 st

Olycksfall utan 
sjukfrånvaro, 5 st

Tillbud, 17 st

Anläggning ej säker för 
allmänhet, elåtkomst, 1 st
TSM ej närvarande 
på arbetsplats, 1 st

Uppkörning av växel, 4 st

Hindertavla glömd i spår, 5 st

Entreprenadmaskin i säkerhets-
zon utan A-skydd, 2 st

Skadat/påverkat spårläge/
farbarhet, 3 st

Övrigt, 1 st

Kollision mellan två spårgående fordon, 1 st

Kollision entreprenadmaskin-tåg i maskin, 1 st

Uppkörd växel, urspårning arbetsredskap, 2 st

Påkört föremål i spår, ej hinderfrihet, 1 st

tRAFIK- OCH ELSÄKERHEt
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Ingen fallolycka har rapporterats från 
de entreprenader där fallrisken har varit 
störst, det vill säga vid brobyggnationer där 
risken varit frekvent förekommande, från 
formsättning till färdigställande. 

 

Av de 13 olycksfall som har rapporterats är 
åtta av dessa olycksfall med frånvaro. 

Två av dessa kan komma att leda till 
bestående besvär. Den ena skadan berodde 
på att ett skydd var demonterat och en 
person kom åt en fläktmotor med hälen. Den 
andra skadan uppstod vid påspårning av en 
entreprenadmaskin, förare svänger runt för 
att kontrollera att maskin var i läge och träffar 
person med skopa över ben. 

Sju av skadorna som inträffade har uppstått 
vid arbete på eller invid entreprenadmaskin. 

Två fallolyckor har rapporterats, den ena fall 
från entreprenadmaskin (lastbil) och den 
andra är fall från viltstängsel. 

Sammanlagt har 17 tillbud rapporterats, 
vilket med största sannolikhet är en 
underrapportering:

Tio av dessa har inträffat vid arbete 
som utförts invid entreprenadmaskin. 
Situationerna har varit dels att entreprenad-
maskiner har gått sönder och utrustning 
eller last har tappats, dels att samspelet 
mellan maskinförare och personal utanför 
maskin inte har fungerat. Orsakerna bedöms 
mest bero på att personal som har arbetat vid 
maskin undervärderat den risk som finns. 

Sex av dessa är tillbud till järnvägsolycka 
som kunde ha lett till personskada. Fyra 
bedöms vara allvarliga (entreprenadmaskin 
i säkerhetszon och A-skydd begärt på fel 
sträcka). På annan typ av bana med andra 
förutsättningar exempelvis högre hastighet, 
hade det kunnat leda till allvarliga skador.

Studie1 visar att situationer kring 
entreprenadmaskiner ofta  kan leda till 

Olycksfall med frånvaro, 8 st

Tillbud, 17 st

... utan frånvaro, 5 st

Rörlig maskindel, 1 st

Fall från entrepenadmaskin, 1 st

Halka, 2 st

Defekt entreprenad maskin/
arbetsutrustning, 1 st

Slag/stöt/klämning vid arbete 
invid entreprenadmaskin, 3 st

Osäkra arbetsförhållanden, 1 st

Slag/stöt/klämning vid arbete 
invid entreprenadmaskin, 2 st

Kollision två spårgående 
arbetsredskap, 1 st

Defekt entreprenad maskin/
arbetsutrustning, 8 st

Urspårning i samband med 
växelupphkörning, 1 st
Entreprenadmaskin i säkerhets-
zon utan begärt skydd, 3 st

A-skydd begärt på fel 
sträcka, 1 st

tillbud eller olyckor. Drygt hälften av 
grävmaskinförarna som svarade på enkäten i 
studien hade tappat redskapet på maskinen, 
tappat last från redskapet eller varit med 
om ras. Andelen tillbud och olyckor där 
en person skadats eller kunde ha skadats 
av en grävmaskin var hög, och statistiken i 
studien visar att en tredjedel av de anmälda 
olyckorna med en grävmaskin inblandad lett 
till medicinsk invaliditet. 

1. Pedagogiskt hjälpmedel för säkerhetsutbildning av maskinförare 
 Niklas Adolfsson (JTI) och Mats Otterborn (ME), 2008

Fall från stängsel, 1 st

Skärskada kniv, 2 st

Slag/stöt/klämning
vid arbete invid 
entreprenadmaskin, 2 st

OLYCKSFALL

tILLBud
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Medel för tillkommande åtgärder 
Projektet har varit noga med att ha koll på 
vad som ingår i uppdraget och äskat om 
medel för tillkommande delar. Projektet har 
beviljats medel då omfattningen utökats.

Egen bergtäkt 
På den nya delen mellan Kalix och 
Haparanda öppnade projektet en egen 
bergtäkt som låg alldeles intill järnvägen. 
Täkten, som är återställd, sparade cirka  
35 miljoner kronor. 

Bra planering 
Projektet har haft en god planering 
och kunnat ge bra förutsättningar för 
entreprenörerna

tider
Projektet har i stort klarat tiderna och de 
delar som inte klarat tiden är som nämnts 
ERTMS och omformaren i Kalix. Inkoppling 
av ERTMS-systemet genomfördes december 
2013. Slutbesiktning av omformarstationen 
pågår och beräknas färdigställas oktober 
2014.

Här bör nämnas att delprojekt Ny bana har 
haft mycket god tidshållning. Den planering 
som gjordes 2007 för detaljprojekteringen 
och anläggningsentreprenaderna har haft få 
och små avvikelser.

Ekonomi
Projektet har klarat budgeten och kunnat 
sänka prognosen. De viktigaste faktorerna  
till detta är:

Bra grundkalkyl 
I samband med arbetet med långtidsplanen 
2008 uppdaterades projektets kalkyl. 
Projektet var i vissa delar redan igång och 
Befintlig bana hade utfört en del större 
arbeten och i andra delar pågick projektering. 
Kunskap om projektets omfattning var 
ganska god och stort fokus lades på att få med 
alla delar som skulle byggas.

Indexhantering 
Efter arbetet med grundkalkylen har 
det funnits ett fungerande system för 
indexuppräkning av budgeten vilket är en 
viktig förutsättning för ett projekt av denna 
omfattning.

Studiebesök mars 2012, Kalix omformarstation.
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Projektledare
Lars Bergdahl

Styrgrupp

Teknik- och logistiksamordnare
Lars Hermansson

Projektekonom
Anita Jönsson

Projektadministratör
Siv Berglund

Kommunikatör
Anna Lindquist

Projektstöd
HMSQ, Teknikstöd, Upphandling, 
GOP, Marklösen

Befintlig järnväg
Boden-Kalix
Maria Erlandsson

Ny bana 
Kalix-Haparanda
Gunnel Nilsson

Kraftförsörjning
och elektrifiering
Mattias Taavoniku

Signal och tele
Dan Johansson

Överlämning och
projektavslut
Anna-Karin Isaksson

Erfarenheter och iakttagelser

Projektet har haft en linjeorganisation med stabsfunktioner. 
Ledningen har haft möte varannan månad där frågor lyfts och 
beslutats. 

Delprojektledarna har tagit ansvar och fattat beslut inom 
sin budget och uppdrag. Frågor som har legat utanför eller 
har haft påverkan på andra delar av projektet har lyfts till 
projektledningen för beslut. 

I vissa fall har även skriftliga projektbeslut tagits. Dessa har 
tagits i fall när ingen i organisationen i övrigt kunnat lämna 
besked eller vi har fått olika besked. Projektet har även lyft 
andra frågor i linjen för beslut.

Projektplanen har varit ett verktyg för att styra delprojekten 
mot ett enhetligt arbetssätt. Projektplanen har gåtts igenom 
och vid behov uppdaterats vid månatliga kvalitetsmöten. 
Planen har på så sätt varit ett levande dokument vars innehåll 
justerats efter behov. Se bilaga Projektplan.

Projektet har haft en styrgrupp med en rådgivande funktion. 
Det har således inte tagits projektbeslut på styrgruppsmötena 
utan beslut har fattats i linjen. Styrgruppen har varit bra för 
projektet för att kanalisera viktiga frågor som projektet inte 
själv råder över och har bidragit med kontaktvägar till andra 
delar av Trafikverket.

Projektstyrning

Överlämning och projektavslut
Skapandet av delprojektet innebar att 
projekt fick kontroll över överlämningen 
och att det började ske kontrollerat och 
systematiskt.

Byggledarkontor
Projektet har haft flera byggledarkontor 
i Niemisel, Morjärv och Kalix som varit 
värdefulla för byggledarnas dagliga arbete. 
Projektet har haft nära till entreprenaderna 
och även till underhållspersonal som 
kunnat bidra i tekniska frågeställningar. 
De flesta byggmöten har hållits på 
byggledarekontoren vilket även varit till 
gagn för entreprenörerna.

Låg personalomsättning
Det är få personer som oplanerat lämnat 
projektet vilket varit bra för kontinuiteten 
och alla medarbetare har haft en god 
kunskap om hela projektets olika delar.  
Se kap 3 Framgångsfaktor.

ERFARENHEtER
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Projektledare
Maria Erlandsson

HMSQ
H  Patrik Holmgren
M  Carin Forsberg
S  Ulf Lundkvist
Q  Victoria Alkeby

Projekteringsledare
Kristo�er Barrelöv

Mark och fastighet
Hans Stöckel

Byggledare
Hans Callne
Håkan Ekström
Kai Hämäläinen

Avverkningsledare
Jörgen Brännvall

Delprojektledare
Bulleråtgärder
Rolf Viklund

Upphandling
Kenneth Strandh

Marklösen Internt
Henrik Sjögren
Mona Enman

dELPROJEKt BEFINtLIG JÄRNVÄG, BOdEN – KALIX
Delprojekt Befintlig järnväg har varit indelad 
i tre delprojekt: 

•	 Spår	och	driftplatser

•	 Trafiksäkerhetshöjande	åtgärder

•	 Bulleråtgärder

Projektorganisationen har varierat något 
under projektets gång men har till största 
delen bestått av en projektledare, en 
delprojektledare och en projekteringsledare. 

Projektledaren har ansvarat för hela 
projektet och för delen spår och driftplatser. 

Därutöver har det funnits en koordinator för 
plan- och fastighetsfrågor, HMSQ-resurser 
och tre byggledare. 

Delprojekt Befintlig järnväg har utöver 
den beskrivna organisationen även haft ett 
upphandlingsstöd. 

Under 2008 arbetade delar av projektet 
på sparlåga då tidsplanen sköts fram. Det 
var inte bra då det tog tid att återuppta 
arbetet. Lyckligtvis fanns nästan alla i 
projektorganisationen kvar då beslutet togs 
att köra igång.

Bro över Kalix älv
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Befintlig del har haft en nära dialog 
med banförvaltare vilket varit väldigt 
bra. Dialogen har medfört att frågor 
som varit projektspecifika hanterats 
av projektet och övriga frågor av 
banförvaltaren. Det har även funnits 
en kontinuerlig dialog med TKL vilket 
har gjort att många saker gått att 
lösa då det var som mest anordningar 
ute på det trafikerade spåret.

Det hade varit önskvärt att 
teknikstödsfunktionerna 
har en närmare dialog med 
projektet och är mer delaktiga 
i projektet. När projektledaren 
efter några år byttes ut och 
ersattes av projekteringsledaren 
blev organisationen reducerad. 
Organisationen har under de mest 
aktiva åren varit slimmad, vilket har 
gjort att många har jobbat intensivt 
med hög arbetsbelastning. Då 
projektgruppen bestått av i stort sett 
samma resurser under alla år har det 
ändå fungerat bra och alla har hjälpts 
åt där det har behövts. 

Under de sista åren förstärktes 
organisationen med en projekterings-
ledare. Det borde ha funnits med 

Systemkraven för arbetet har i flera 
fall varit motsägelsefulla. Många 
av systemkraven har även saknat 
uppgifter eller hänvisat till andra 
systemkrav. Delprojektet har varit 
utsatt för stora förändringar i 
krav och omfattning exempelvis 
förändrades kravet på att rusta 
upp befintliga bangårdar till att 
innebära en helt ny station. Styrning, 
samordning och uppdatering av 
tekniska riktlinjer, saknades ofta.

Kommunikation med interna 
beställare samt teknikorganisation 
är en framgångsfaktor. Då nya 
tekniska lösningar har tagits fram 
och beslutats ska kontakt tas med 
projektet så att planering för dessa 
ändringar kan göras i rätt tid, alltså 
innan entreprenören är kontrakterad. 

När Trafikverket ska implementera 
ändringar är det av största vikt att 
detta kommuniceras med berört 
projekt. Ändringar i ett sent skede 
innebär mycket extra arbete samt 
ökade kostnader. 

under hela projekttiden. Det är viktigt 
att resurser tillåts upphandlas för 
hela projekttiden då det uppstår en 
risk när personer byts ut.

Projektets byggledare har i huvudsak 
genomfört dagliga besök ute på 
arbetsplatserna. Byggledarkontor 
placerade längs banan har 
inneburit att byggledarna funnits 
nära när problem uppstått ute på 
entreprenaderna. Projektet har 
genom byggledarna haft en bra dialog 
med entreprenörerna och många 
problem har kunnat lösas. Problem 
som hade kunnat bli kostsamma har 
kunnat förhindras i ett tidigt skede. 
Det har hela tiden funnits kontroll 
över uppkomna kostnadsökningar. De 
dagliga besöken hos entreprenörerna 
har även gett koll på arbetsmiljö och 
säkerheten ute på arbetsplatserna. 
Det har även bidragit till en hög 
kvalitet på anläggningen. 

Byggledarna har haft en bra och 
nära dialog med HMSQ-resurserna 
och koordinatorn för plan– och 
fastighetsfrågor som också varit ett 
stöd ute i fält. 

ERFARENHEtER

Kosjärv mötesstation.
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Delprojekt Ny bana har geografiskt omfattat 
bandel 133, från Bredvikens mötesstation till 
och med Haparanda godsbangård.

Till en början ingick inte upprustningen av 
Haparanda bangård i projektet. Det var ett 
eget projekt där bangården och befintligt 
signalställverk skulle upprustas och 
elektrifieras för att klara STAX 25 ton. Beslut 
togs 2009 att Haparanda bangård skulle 
anpassas till samma standard som övriga 
banan och ingå i Projekt Haparandabanan. 
Trafikverket beslöt 2011 att även bangården 
skulle utrustas med det nya signalsystemet 
ERTMS, något som också harmoniserar med 
den plan som regeringen tagit fram att så 
skulle ske senast 2015.

Organisationen har bestått av en 
projektledare, tre projekteringsledare, 
HMSQ-resurser, en resurs för 
marklösenfrågor, en delprojektledare 
för genomförandet av mark- och 
spårentreprenader, en avverkningsledare, två 
mätingenjörer, en samordnande byggledare 
samt som mest sju byggledare. Resurser 
i form av upphandlare och tekniskt stöd 
inom geo-, bro-, ban-, el-, signal- och 
teleteknik har också jobbat med projektet. 
Under perioder av genomförandet har 
organisationen haft behov av ytterligare 

resurser inom vissa fackområden men inte 
mäktat med att resursförstärka i förväg. 
Istället har projektet genomlevt perioder 
med hög belastning på befintliga resurser. 
Dock har de flesta resurserna följt projektet 
från start till slut vilket har underlättat för 
framdriften och samarbetet.

Från starten av järnvägsplaneskedet fram till 
avslut med trafikstart, har delprojektet haft 
tre olika personer i rollen som projektledare. 
Överlämnandet mellan dessa har fungerat 
smidigt och har inte resulterat i några större 
förändringar som påverkat projektet negativt.

Tjänsten miljöhandläggare har innehafts av 
många olika personer och det har medfört att 
kontinuiteten inom miljöfrågor har varit svår 
att vidmakthålla från planskede till avslut. 
Det innebär att de olika resurserna fått ägna 
tid och kraft åt att sätta sig in i frågorna 
gång på gång, konsekvenser av det sättet 
att anlita resurser, erfarenheter och förslag 
på förbättringar beskrivs på ett bra sätt i 
Slutrapport miljö, se separat bilaga.

Byggledare har funnits på plats dagligen 
vid genomförandet av entreprenaderna. En 
samordnande byggledare har deltagit på 
samtliga byggmöten, kunnat synkronisera 
frågor som gällt för alla entreprenader och 
samordnat arbetet för övriga byggledare.

dELPROJEKt NY BANA, KALIX – HAPARANdA

Projektledare
Gunnel Nilsson

HMSQ
H  Patrik Holmgren
M  Annelie Mattson-Djos
S  Ulf Lundkvist
Q  Gunilla Rubin

Mark och Fastighet
Hans Stöckel

Delprojektledare
Mark, Anläggning, Bana
Andreas Andersson

Delprojektledare
Haparanda bangård
Peder Selberg

Avverkningsledare
Jörgen Brännvall

Delprojektledare
Bulleråtgärder
Rolf Viklund

Upphandling
Kenneth Strandh

Marklösen Internt
Robert Eriksson
Mona Enman
Henrik Sjögren

Projekteringsledare
Haparanda bangård
Peder Selberg

Haparanda Stad
Kristo�er Barrelöv

Kalix Kommun
Gunnel NIlsson

Byggledare 
BEST
Rikard Åberg

Samordnande 
byggledare
Peter Nilsson
Byggledare mark
Sven Nilsson
Stellan Bäckström
Johan Nilsson
Byggledare bro
Björn Nordberg
Svante Törnblom
 

Mätingenjör
Lisette Eriksson
Gerry Lundmark

Byggledare 
Rikard Åberg
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Erfarenheten är att det är väsentligt med 
kontinuitet bland resurserna i ett projekt, 
framförallt när tidsplanerna är snäva. 
Banverket/Trafikverkets situation med 
inhyrda resurser vars kontrakt inte löper 
över hela projekttiden är olycklig, det 
skulle kunna varit förödande för projektet 
om resurser inom alla områden bytts ut 
under projektets gång. Så har inte varit 
fallet här, utom för miljöområdet. 

Slutsatsen är att det är ytterst viktigt att 
planera resurssättning av projekt så att 
kontinuitet kan uppnås.

ERFARENHEtER

Järnvägsbro i Aavajoki som är utformad  
så att ren, älg och annat vilt ska kunna  
passera under bron.
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Närtidssatsningen 2008 innebar att 
elektrifieringen tidigarelades till 
tidtabellsskiftet 2011/2012 för befintlig del 
Buddbyn–Karlsborgsbruk, och till skiftet 
2012/2013 för ny del Bredviken–Haparanda. 

För att bättre nyttja årstiderna för 
projektering, upphandling och utförande 
delades entreprenaderna upp i mindre delar.

Kontaktledningsarbetena delades upp i:
•	 Två	entreprenader	för	att	sätta	

fundamenten. Anledningen till att det blev 
två entreprenader är att en ensam aktör 
inte bedömdes ha resurser för att hinna 
med hela sträckan under den tjälfria 
perioden 2009. 

•	 En	stolp-	och	linentreprenad	för	att	
få upp stolparna. Detta för att nyttja 
vintrarna 2009–2010 för att resa 
kontaktledningsstolpar och montera 
aluminiumlinor, men även för att 
signalprojektet skulle kunna montera sina 
objekt i stolparna.

•	 En	kontaktledningsentreprenad	med	
option på BDL 133.

dELPROJEKt KRAFtFÖRSÖRJNING OCH ELEKtRIFIERING

Delprojekt Kraftförsörjning och Elektrifier-
ing har geografiskt omfattat hela Haparanda-
banan samt omformarstationerna i Boden 
och Kalix. 

Organisationen har under hela perioden 
bestått av en projektledare, en till två 
projekteringsledare, HMSQ-resurser, 
samt tre till fyra byggledare. Resurser för 
teknikstöd har också jobbat med projektet. 

De flesta resurserna har följt projektet från 
start till mål vilket har varit en stor fördel 
och har gett kontinuitet och enhetlighet.

Delprojektet har varit noggrant i sitt urval 
av resurser för att på så sätt uppnå bra och 
hög kompetens i projektet. Att upphandla 
resurser med optioner har varit ett bra sätt. 
Bemanning och säkerställande av resurser 
har varit en framgångsfaktor.

I arbetet med Kalix omformarstation har 
delprojektet samarbetat med kravställarna 
på Trafikverket i Borlänge vilka även har 
fungerat som teknikstöd i mer eller mindre 
omfattning. Att en person fungerat som vår 
kontakt med kravställare och teknikstöd har 
underlättat kommunikation och samordning.

Projekteringsledare
Kraftförsörjning
Peter Viklund

HMSQ
H  Patrik Holmgren
M  Carin Forsberg
S  Ulf Lundkvist
Q  Victoria Alkeby
Q  Gunilla Rubin Elektrifiering

Projekteringsledare
Elektrifiering
Lars Lager

Mark och Fastighet
Hans Stöckel

Byggledare
Kraftförsörjning
Stefan Esbjörnsson
Bitr. Nicklas Nilsson

Teknikstöd Elkraft

Teknikstöd Omriktare
Håkan Kols

Byggledare
Omformarstations-
byggnad
Göran Öhman

Projektledare
Mattias Taavoniku
Bitr. Peter Viklund

Byggledare
Elektrifiering
Urban Finsson
Bitr. Mickael Portin

Teknikstöd Drift
Glenn Lagerhjelm
Tore Nilsson

Teknikstöd DLC
Stefan Lindberg

Teknikstöd ICT
Jan Åberg



21Erfarenheter och iakttagelser –

Delprojektet Kraftförsörjning och 
elektrifiering inledde med att identifiera 
och sammanställa de tekniska riktlinjer 
och systemkrav som fanns för att 
komma fram till ett enhetligt och 
kostnadseffektivt sätt att elektrifiera hela 
Haparandabanan. 

Ett antal ändringsbegäran av gällande 
systemkrav/tekniska riktlinjer och BVS 
lämnades in i denna process. Det har 
funnits många systemkrav och tekniska 
riktlinjer, nivån har bitvis varit ojämn. En 
mer enhetlig och genomtänkt kravbild för 
hela Haparandabanan hade underlättat.

Projektet har arbetat aktivt med 
ändringsbegäran när avsteg från 
föreskrifter, systemkrav eller tekniska 
riktlinjer har uppdagats. Detta har gett 
en tydlighet och en spårbarhet som har 
varit bra. Projektet har lagt ner en hel del 
arbete på att göra ändringsbegäran så 
heltäckande som möjligt, beklagligt är 
dock att en hel del ändringsbegäran har 
fått ett kategoriskt avslag utan att detta 
har motiverats sakligt. Det har resulterat 
i att en del förbättringar inte har kunnat 
genomföras, samt att möjligheter till 
betydande besparingar missats.

En viktig faktor till att handlingarna 
generellt har varit av mycket god 
kvalitet och kostnadseffektiva, är att 
entreprenadkompetens i form av 
byggledare funnits upphandlade redan i 
projekterings- och upphandlingsstadiet. 
Genom detta har handlingarna 
optimerats. 

Arbetet med den gemensamma 
tidsplanen och den tekniska 
samordningen mellan delprojekten, är 
en viktig del för att möjliggöra effektiv 
planering och projektstyrning, samt 
för att hindra att saker hamnar mellan 
stolarna. Här finns stora vinster att göra. 
Att projektet varit samlokaliserat har varit 
en mycket stor fördel.

En gemensam strategi eller kravbild för 
hur projektet skulle gå över från icke-
elektrifierad anläggning till elektrifierad 
anläggning hade dock underlättat arbetet 
både inom delprojekt Signal och tele 
och delprojekt Kraftförsörjning och 
elektrifiering.

ERFARENHEtER
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Projektingenjör
Mårten Rutberg

Projekteringsledare
ERTMS L2  Einar Dragstedt
ERTMS L2 Utb  Fredrik Kling
Signal  Kurt Johansson
Tele det  Andreas Josefsson
MobiSir  Ulf Vikström

Teknikstöd 
Signal/ERTMS
Bror Esberg
Erik Ahlkvist
Ann-Helene Mörtberg
Ylva Appelgren

Projekteringsstöd
Signal
Kent Ryytty
Roger Wikström

Byggledare ERTMS
Peter Bergvall

Projektledare
Dan Johansson

Teknikstöd El
Mats Andersson
Lennart Taaveniku

Teknikstöd Tele
Niklas Borgheden

Assessor
Nenad Minajlovic

HMSQ
H  Patrik Holmgren
M  Annelie Mattson-Djos
S  Ulf Lundkvist
Q  Gunilla Rubin Elektrifiering

Inkopplingsledare ERTMS
Göran Persson
Signalsäkerhetsstyrning
Ann-Louise Sandberg
Godkännandeprocessen ERTMS
Sofia Larsson

Delprojekt Signal och tele har geografiskt 
sett omfattat hela Haparandabanan 
inklusive Haparanda bangård.

Organisationen har bestått av en projekt-
ledare, en delprojektledare (för MobiSIR), 
en till två projekteringsledare, en projekt-
ingenjör samt ett antal byggledare i 
relation till antal pågående byggnationer. 
Stödresurser: teknikstöd, HMSQ, hantering 
av signalsäkerhetsdokumentation, assessor, 
hantering av dokumentation riktad till 
Transportstyrelsen samt överlämnande och 
Ibruktagningsledare (IBTL). IBTL-resurser 
är en bristvara i Sverige, därför såg vi till att 
kontraktera IBTL-resursen i mycket god tid 
i förväg. 

Inom delprojekt Signal och tele har 
en Nyttjargrupp skapats som rönt stor 
uppskattning. Gruppen, bestående 
av järnvägsföretag och Trafikverkets 
trafikledning, underhåll och samhälle, har 
haft regelbundna möten med delprojektet 
för att informera om kommande 
förändringar på Haparandabanan och 
överenskommelse om åtgärder för att i 
möjligaste mån minska störningar för 
varandra. 

dELPROJEKt SIGNAL OCH tELE
Omfattning
Delprojekt: Haparandabanan Signal och tele 
omfattar följande tekniska delsystem

•	 Detektorer
•	 Signalsystem	(ERTMS	L2)
•	 Transmission
Projektet omfattar de signal- och teletekniska 
delarna av projekt Haparandabanan. I den 
första fasen handlar det om signaltekniska 
provisorier under byggtiden. I slutfasen 
ingår installation och ibruktagning av ett nytt 
signalsystem, nya MobiSIR-siter, detektorer 
samt uppgradering av vägskydd.

Hela sträckan förses med ett nytt signalsystem, 
ERTMS-L2. Samarbete sker med projekt 
ESTER som ansvarar för utveckling 
av signalsystemet. Haparandabanan är 
pilotsträcka och första installation av 
ERTMS-L2 från entreprenören Ansaldo STS 
Sweden AB. 

Delar av uppdraget har varit av provisorisk 
karaktär och ska ersättas av ERTMS och andra 
delar av permanent karaktär eftersom de utgör 
förberedelser för ERTMS, samtidigt skulle 
vissa av dessa inte tas i bruk förrän senare, då 
ERTMS tas i bruk. 
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I inledningsskedet skulle ERTMS-R 
installeras på Haparandabanan. 
Detta förändrades senare 
till ERTMS L2. När kravet på 
signalsystem ERTMS-R ersattes 
av ERTMS L2 uppstod problem 
med kraftförsörjningen. En 
komplicerande faktor var att ERTMS 
L2 och kontaktledningsprojektet 
inte var synkroniserade, det finns en 
möjlighet att kraftmata spårledningar 
från kontaktledningen, men om den 
senare inte finns och är i bruk så är 
det inte möjligt. I projektet har varje 
signalobjekt löst kraftförsörjningen 
för sig, vilket troligen har lett till 
suboptimeringar.

Med en gemensam bild av kraven på 
trafiken i projektets startskede hade 
många problem kunnat undvikas. 
Den tekniska delen innehåller cirka 
25 olika systemkrav som tagits fram 
under ett antal år och inte varit 

ensade. Bilden som projektet fått från 
kravställarna rörande trafiken har inte 
heller varit komplett. 

Under projekttiden har förändringar 
i regelverk, BVF, BVS, TSD med 
mera påverkat projektet. För att 
synkronisera förändrade krav med 
medelstilldelning och tidsplanering 
bör förändringar i regelverk som ska 
gälla projektet komma från projektets 
beställare. Det vill säga om projektet 
inte får ett förändringsmeddelanden 
från beställaren så gäller det 
regelverk som fanns vid projektstart. 
Ett projekt måste kunna förutsätta 
att krav i till exempel AKJ uppfyller 
gällande regelverk inklusive TSD. 
Ändrade eller nya krav i TSD  
(EU-direktiv) måste även analyseras 
på ett rikstäckande plan och en 
sådan aktivitet kan ett enskilt projekt 
inte förutsättas ha varken kompetens 
eller kapacitet för.

Inom delprojekt Signal och tele har 
det förekommit att det har brustit i 

samordning av tekniska gränssnitt 
mellan olika delprojekt exempelvis så 
har, trots genomförd kommunikation 
mellan delprojekten, utrustning 
placerats på fel plats. 

Kvaliteten på kommunikation 
med andra enheter inom TRV har 
varierat. ICT har utmärkt sig både 
som en kravställare och som en 
leverantör som det var svårt att föra 
dialog med. Resultatet är vanligtvis 
enligt önskemål men tiden mellan 
beställning och klarrapport består 
till största delen av ovisshet om 
vad ICT gör åt ärendet. Projektet 
har haft svårigheter att få del av 
uppgifter som ICT ska leverera till 
projektering av signalanläggningen. 
De efterfrågade uppgifterna kan inte 
levereras av ICT förrän de har byggt 
utrustningen i fråga. 

Signalprojekteringen sker dock ett 
eller flera år tidigare och uppgifterna 
behövs då och inte strax innan eller 
vid den signaltekniska ibruktagningen. 

ERFARENHEtER

Vuonoskogen mötestation.
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När projektet går in i sitt slutskede har 
ytterligare ett delprojekt tillkommit för att 
säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat 
projektavslut. Delprojektet Överlämning 
och projektavslut omfattar överlämnande 
av hela Haparandabanan till förvaltaren 
av anläggningen samt tillhörande 
slutdokumentation. Överlämnandet har 
skett i form av delöverlämnanden varefter 
entreprenaderna färdigställts och framtagen 
förvaltningsdata är godkänd.

Omfattning
För att säkerställa processen för överlämning 
har en gemensam plan tagits fram för 
Haparandabanans delprojekt. Syftet 
med detta dokument är även att klargöra 
omfattningen av den järnväg som överlämnas 
från Investeringsdivisionen till Trafik Järnväg 
för förvaltning. Planen beskriver även hur det 
går till med hänvisningar till vilka checklistor 
och mallar som tillämpas.

dELPROJEKt ÖVERLÄMNING OCH PROJEKtAVSLut

Tillskapandet av delprojektet har underlättat 
arbetet och tydliggjort kommunikationsvägar. 
Om detta delprojekt hade funnits med redan från 
början när Projekt Haparandabanan startade 
kunde många svårigheter ha lösts.

För att ytterligare säkerställa att korrekt och 
komplett data överlämnas till beställaren bör det 
redan innan ett projekteringsuppdrag påbörjas 
vara fastställt vilka data som ska överlämnas när 
entreprenaden är klar och renritad. För ny teknik 
bör eller ska det även finnas en motpart hos 
projektets beställare som kan diskutera vilken 
dokumentation som ska överlämnas och hur den 
ska vara utformad. 

ERFARENHEtER

Projektledare
Anna-Karin Isaksson

Överlämnare
Ulrika Stridsman
Jenny Holmgren

Renritare
Nicklas Olsson
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HMSQ – Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet
En handläggare inom respektive område 
tilldelades varje delprojekt, varav en utsågs 
till HMSQ-samordnare. Samordnaren hade 
i uppgift att planera och samordna arbetet 
inom delprojektet och fungerade som 
kommunikationskanal mellan projektledning, 
entreprenör och övriga medarbetare inom 
övergripande HMSQ-frågor. Handläggaren 
har tidvis handlagt upp till fyra delprojekt 
samtidigt.

Hela HMSQ-gruppen och projektledaren 
träffades cirka fyra gånger per år för 
genomgång av redovisning, styrning och 
uppföljning. Inom respektive delprojekt 
träffades gruppen minst vid start av 
varje ny entreprenad. En gemensam 

planering upprättades där de obligatoriska 
aktiviteterna planlades och följdes upp.

HMSQ-resurser har tilldelats projektet 
av Banverket och senare Trafikverket, 
Verksamhetsstyrning. Endast i ett fåtal 
fall har resursen upphandlats direkt av 
projektet. Att projektet tillförts resurser utan 
att själv haft påverkan på om det funnits 
behov av resursen eller val av resurs har inte 
underlättat samarbetet mellan HMSQ och 
övriga projektledningen. 

Vad HMSQ-handläggaren har för roll har 
varit ett återkommande diskussionsämne. 

”Vem styr HMSQ-handläggarens arbetssätt; 
projektets eller Trafikverkets regler?”. 

Gåsträsken mötesstation.
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Projektet har haft en handläggare för 
arbetsmiljö och en för el och trafiksäkerhet. 
Bilden ovan redovisas den struktur 
som tillämpas avseende organisation 
av byggarbetsmiljösamordning. Vissa 
arbetsuppgifter som åvilar BAS-U 
överläts till respektive entreprenör. De 
arbetsuppgifter som var aktuella för 
entreprenören var av operativ karaktär 
och reglerades i entreprenadkontrakt och 
arbetsmiljöplan. I förfrågningsunderlaget 
ställdes även krav på att entreprenören 
skulle redovisa i sin arbetsplatsorganisation 
vilka som skulle handlägga angivna 
arbetsuppgifter. Entreprenören skulle även 
kunna styrka utbildning, erfarenhet och 
kunskaper via intyg eller CV. 

Ett Arbetsmiljö- och säkerhetslednings-
program har utarbetats för att säkerställa 
dels det ansvar som åvilar byggherre och 
infrastrukturförvaltare, dels för att stödja 

de mål som är satta för projektet. Projektets 
arbetsmiljö- och säkerhetshandläggare 
ansvarar för programmets uppföljning och 
vidmakthållande. 

Arbetsmiljöplaner utarbetas för respektive 
samordningsområde och styr de 
entreprenadarbeten som upphandlas. 
Arbetsmiljöplaner utarbetas och 
revideras av projektets arbetsmiljö- och 
säkerhetshandläggare. Planen fastställs av 
projektledaren som också ansvarar för att 
delge entreprenören vid upphandling och 
revidering. 

Projekt Haparandabanan har fram 
till 2012 delats in i olika geografiska 
samordningsområden. För varje område 
har utarbetats en arbetsmiljöplan. Från och 
med 2012 har hela Haparandabanan (bandel 
137, 136, 132 och 133) definierats som ett 
samordningsområde. 

Byggarbetsmiljösamordning (HS)

Arbetsmiljö- och
säkerhetshandläggare*

Projektledare
för delprojekt *

Projektledare

Byggledare* Byggledare* Projekteringsledare (BAS-P)*

Entreprenör* Konsult/
Projektör

Konsult/
Projektör

Entreprenör*

Roller och arbetsuppgifter
Uppgifterna har fördelats med selektivitet, 
innebärande att ju närmare produktion 
desto mer operativa uppgifter. Roller som 
är högre upp i organisationsstrukturen har 
mer av övergripande arbetsuppgifter.  
Roller med * har varit handläggare.
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Från den tidpunkt då upprustning av den  
befintliga Järnvägen Boden–Morjärv och 
byggnation av nya delen från Kalix–Haparanda 
påbörjades, reglerades samordningsansvaret 
för byggnads- och anläggningsarbete 
utifrån andra förutsättningar än vad som 
varit gällande från januari 2009. Från 
denna tidpunkt infördes kravet på att 
byggarbetsmiljösamordnare skulle utses, en för 
planering och projekteringsskede (BAS-P) och 
en för utförandeskede (BAS-U)

Projektets hantering fram tills dess att det nya 
kravet på byggarbetsmiljösamordning infördes, 
var att man för varje upphandling;

•	 utsåg	varje	entreprenör	till	
samordningsansvarig för byggnads- och 
anläggningsarbete. Entreprenören skulle 
dessutom utarbeta en arbetsmiljöplan för 
sitt arbete

•	 utarbetade	en	förhandsanmälan	för	varje	
entreprenad som startades

Inför ikraftträdande av kravet på 
byggarbetsmiljösamordning beslutades 
att dåvarande Banverket, som 
sedermera blev Trafikverket, bibehåller 
byggarbetsmiljösamordningen. Grunden var 
att ingen entreprenad som var upphandlad 
eller skulle upphandlas hade den möjlighet 
till överblick som krävs över tid för att kunna 
verka i rollen. 

Resurssäkring för arbetsmiljö och säkerhet har utförts  
från följande aspekter:

•	 Kunna	stödja	projektledningen	genom	att	föreslå	
eller utarbeta strategier och struktur för dels säkerhet 
och arbetsmiljö, dels byggarbetsmiljösamordning 
(för projektering och utförande) utifrån projektets 
omfattning.

•	 Inför	upphandling	stödja	ledning	med	beslut	om	strategi	
för hur det ska hanteras inom ramen för hela projektet

•	 Medverka	vid	upprättande	av	all	affärsdokumentation	
för att omsätta beslutade strategier i handling 

•	 Att	beställarens	organisation	är	aktiv	genom	
samordningsmöten och uppföljningar av entreprenörens 
organisation för arbetsmiljö- och säkerhetsplanering 
samt det operativa genomförande av entreprenaden

•	 Kontinuerlig	dialog	med	entreprenörer,	banförvaltare	och	
operatörer har varit kommunikationsgrunden under hela 
projektet. 

I projektet har samtliga projektledare jobbat aktivt med 
byggarbetsmiljöfrågor.

Projektledningen har vid ett antal tillfällen avbrutit 
entreprenader på grund av brister i arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet. Därefter har beställaren kallat till möte 
där ombud, projektledare, stödresurser och platschefer 
deltagit. Vid mötena har krav ställts på omedelbara 
åtgärder, med redovisningskrav som villkor för att  
återuppta arbetet.

ERFARENHEtER

Kylmänoja.
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under en period, en samordnande roll för 
miljöhandläggarna i projektet. Denna var 
också kontaktperson med Trafikverkets 
miljöhandläggare. Gemensamma rutiner 
kunde tas fram och ett forum för diskussion 
av frågeställningar som var gemensamma 
skapades. Det hade även varit värdefullt 
om projektet haft en miljöbyggledare som 
komplement till byggledarna ute på plats.

Projektet har ett miljöprogram som 
omfattar både upprustningssträckor och 
ny bansträckning. Alla ingående åtgärder 
ska planeras och utföras utifrån höga 
miljömässiga ambitioner där hushållning 
med resurser är av stor betydelse. 

Miljö (M)
Omfattningen av miljöresurserna har 
varierat med projektets olika faser och 
även miljöhandläggarna har växlat. I 
delprojekten Ny bana och Signal/tele har 
detta varit särskilt tydligt. Under vissa tider 
har det varit för få resurser, till exempel när 
vattendomsansökningarna för ny bana togs 
fram och många entreprenader startade. 
Orsaken var politiska beslut som medförde 
att det var svårt att planera resursbehovet.

De flesta miljöresurser har varit konsulter, 
vilket har fungerat bra. Beställaren 
riskerar dock att tappa nyckelkompetens 
under arbetets gång, eftersom kontrakten 
med konsulterna inte skrivits för hela 
projekttiden. För miljöfrågorna fanns 

Täkt under återställande.

Farmartank.Kontroll av vattennivåer  
i Hamptjärn.
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Miljöarbetet i projektet präglas av: 

•	 Systemtänkande	och	överblick	så	att	
viktiga aspekter inte ska tappas bort och 
helheten drunkna i detaljer

•	 Noggrann	bevakning	för	att	kunna	
förebygga och lindra skador på fysisk och 
kulturell miljö. 

•	 Prioritering	av	skyddsåtgärder	mot	
faktorer som påverkar människors hälsa 
negativt, såväl under byggnadsskedet som 
vid drift av färdig järnväg.

•	 Dokumentation	för	att	lära	mer	och	nå	
ständiga förbättringar i arbetet. 

•	 Ökad	medvetenhet	för	att	få	till	stånd	
miljöhänsyn inom hela organisationen 
och i hela processen. Våra medarbetare 
inom projektledning och produktion ska 
utbildas i miljöfrågor. 

•	 Miljöarbetet	ska	styras	med	hjälp	av	ett	
verksamhetssystem där riktlinjer finns 
förtydligade i rutiner och instruktioner. 
Efterlevnaden av miljökraven följs upp 
genom ronder och revisioner.

Miljömålen och miljökonsekvens-
beskrivningarna för järnvägsplanerna och 
tillståndsansökningar har följts upp både i 
två deluppföljningar och i en slutlig MKB-
uppföljning. Några viktiga slutsatser från 
uppföljningarna är att:

•	 Vissa	formuleringar	i	järnvägsplanerna	är	
vaga och svåra att följa upp,

•	 vissa	formuleringar	i	järnvägsplanerna	skiljer	
sig åt mellan miljökonsekvensbeskrivningen 
och planbeskrivningen

Inga större miljöincidenter har inträffat. Media 
har i huvudsak rapporterat positivt och projektet 
har haft en bra relation till tillsynsmyndigheter 
och närboende.

ERFARENHEtER

Degerselet.
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projektets olika faser och intensitet har 
antalet kvalitetshandläggare varierat från en 
till som mest tre.

När projektet 2009 gick från att ha varit 
fyra projekt till att bli ett projekt med fyra 
delprojekt fanns ett behov av att upprätta 
en gemensam dokumentstruktur och en 
gemensam projektplan. När projektplanen 
omarbetats och godkänts genomfördes en 
information med samtliga medarbetare vid 
en projektträff. Informationen avslutades 
med en ”tentamen” under lekfulla former. 
Nya medarbetare får genomgå testet och 
skicka in det till kvalitetskoordinatorn som 
på så sätt säkerställer att alla i projektet har 
läst och förstått projektplanen. 

De olika delprojekten inordnades under 
en gemensam mapp med egen intern 
struktur och styrningsrutin för dokument. 
Dokumentstrukturen kunde inte helt 
anpassas till den nya situationen och det har 
försvårat för de medarbetare som har arbetat 
i fler än ett delprojekt. 

Kvalitet (Q)
Under projekttiden har det i projektet 
funnits mellan en till tre kvalitetshandläggare. 
Varje handläggare har ingått i en eller flera 
delprojekt. En av handläggarna har haft 
rollen som kvalitetskoordinator och arbetat 
övergripande i samarbete med övriga 
kvalitetshandläggare. 

Månatliga möten med projektledaren 
har säkerställt att arbetet i delprojekten 
genomförs i enlighet med projektplanen 
och att planen uppdateras för att beskriva 
det bästa arbetssättet. Kommunikation med 
Trafikverkets kvalitetsansvarige har skett via 
kvalitetskoordinatorn som också ansvarade 
för projektledningens riskanalys.

Kvalitetsarbetet har syftat både till att 
projektets arbetsätt internt ska hålla 
hög kvalitet samt att säkerställa att de 
entreprenader som genomförts ska hålla den 
kvalitet som utlovats vid upphandlingen och 
i entreprenörens projektplan.

Kvalitetshandläggarens arbetsuppgifter 
och delaktighet i projektledningsarbetet 
har varierat mellan delprojekten. Under 

Skoterbro i Niemisel.
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Årlig sammanställning och analys 
av avvikelser har genomförts och 
projektet har vidtagit åtgärder för att 
bemöta kommande entreprenader 
med åtgärder så att de vanligaste 
avvikelserna minskar eller undviks.

Av de avvikelser som förekommit i 
projektet märks särskilt:

•	 Brister	i	entreprenörens	
styrning av underentreprenörer. 
Trafikverkets krav måste överföras 
och följas upp.

•	 Brister	i	användande	av	
kontrollplaner, vem och när de 
fylls i?

•	 Icke	aktuella	versioner	av	styrande	
dokument, ritningar eller PM på 
arbetsplatsen.

•	 Brister	i	att	utföra	de	
arbetsberedningar som 
fastställts i riskanalyser eller 
kontrollprogram

•	 Ändringar	som	bryter	mot	
gällande Banverksföreskrifter, BVF 
och BVS, har förekommit. I dessa 
fall har projektledningen samrått 

med TRV teknikansvariga. Inte 
alla ändringar har resulterat i en 
dispensansökan och orsaken till 
detta uppges vara tidsbrist.

•	 Materielleveranser	till	
entreprenaderna har varit en källa 
till avvikelser och problem. Vid 
leverans av AT-transformatorer 
orsakade avvikelserna såväl 
förseningar i projektet som ökade 
kostnader. Ett flertal möten 
har genomförts tillsammans 
med berörda funktioner för att 
identifiera orsaker och hitta 
åtgärder. 

•	 Det	har	framgått	att	de	
entreprenörer som har en 
KMA-samordnare (Kvalitet, 
Miljö och Arbetsmiljö) på plats 
vid entreprenaden lyckades 
bättre med att uppfylla kraven. 
I projektets upphandlade 
entreprenader har sällan en 
KMA-samordnare ingått i 
entreprenörens organisation, 
då det ökar priset och minskar 
chansen att vinna en upphandling. 
Då de flesta upphandlingar i 
projektet skett med ”ska-krav” 
och lägsta pris har det varit viktigt 
att säkerställa att samtliga krav 
uppfylls eller krediteras som 
avgående arbete. Om inte så 
riskeras en kvalitetsförsämring. 

ERFARENHEtER
•	 Genom	att	avvikelser	har	

registrerats i Trafikverkets 
avvikelsehanteringssystem 
SYNERGI och kommunicerats 
till ansvarig enhet, har projektet 
i några fall fått respons på sina 
synpunkter och kunnat bidra 
till förbättringar i Trafikverkets 
standarder, processer och rutiner.

Erfarenhetsåterföring i slutskedet 
har genomförts i stort sett i 
alla entreprenader. Syftet med 
erfarenhetsåterföringen har 
varit leverantörsutveckling och 
kunskapsöverföring. Under 
2010 och 2011 genomfördes 
erfarenhetsåterföring med 
utgångspunkt från en enkät från FIA. 
Några entreprenörer har uttryckt 
att de genomfört förändrade 
arbetssätt och rutiner efter 
genomförd erfarenhetsåterföring och 
feedback. Projekt Haparandabanan 
var pilotprojekt för att testa en ny 
form av leverantörsuppföljning, 
som genomfördes i samband med 
erfarenhetsåterföringsmötena.

I Projektet som helhet har tre 
erfarenhetsåterföringar genomförts 
med olika fokus; byggande, 
upphandling och systemkrav och 
projektering. Det är resultatet 
av dessa som utmynnat i denna 
slutrapport.
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Boden-Morjärv och JP2 Morjärv-Karlsborg. 
JP3 upprättades för Kosjärv driftplats, 
JP4 för Bredvikens driftplats och JP5 för 
Sågbäckens driftplats. 

Niemisel (bangårdsförlängning) och 
Gåsträsken har byggts utan järnvägsplan då 
markåtkomst har kunnat lösas på frivillig 
väg och ingen betydande miljöpåverkan har 
uppkommit. 

Upprustningen av den befintliga Haparanda-
banan klassades som väsentlig ombyggnad 
vilket till stor del har bestämt omfattningen 
på många av åtgärderna. Detta beslut innebar 
exempelvis att bulleråtgärder har behandlats 
på samma sätt som om det var nybyggnation.

Under planskedena har ett flertal samråd 
hållits med berörda fastighetsägare och 
intressenter. För att minska risken för 
överklagan erbjöds fastighetsägare som 
bodde nära järnvägen i Stenbäcken att lösa 
in sina hus till marknadsmässiga priser. 
Totalt köpte dåvarande Banverket 22 hus 
där man befarade för höga vibrations- och 
bullervärden. Trots många diskussioner och 
detta erbjudande överklagades JP2. Inga av 
de övriga planerna har överklagats.

Järnvägsplaneskedet är ett viktigt skede 
som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. Det är därför en stor fördel med 
erfarna plankonsulter som tillägnat sig lokal 
kännedom.

Detaljprojektering
Detaljprojekteringen för banunderbyggnad, 
spår och driftplatser upphandlades i 
ett paket i ett tidigt skede i projektet. 
Upphandlingen utgjordes av en mängd 
optioner för driftplatser och bangårdar. Det 
har varit ett enkelt sätt att arbeta på, där 
projektören är väl insatt i projektet. 

Genomförandestrategi
Det första som gjordes i projektet var 
förberedande arbeten. I Avafors, som 
ligger i mitten av sträckan, byggdes ett 
signalställverk 85 för att dela upp sträckan 
vad gäller trafik i två delar fram till Morjärv. 
Här rustades även spåren upp för att kunna 
ställa upp arbetsfordon. Detta gjorde att 
det var möjligt att kunna ha flera arbeten i 
trafikerat spår. Morjärvs bangård byggdes om 
för att kunna lasta makadam och ställa upp 
spårbyteståget. Två tillfälliga spår byggdes, 
lastkajen rustades för att spårbytet skulle 
kunna genomföras på ett bra sätt.

Entreprenadindelningen för driftplatserna 
har varit olika. På de driftplatser där 
markarbetena inte varit betydande har mark 
och BEST utförts i samma entreprenad 
men för Kosjärv, Sågbäcken, Bredviken och 
Gåsträsken har markarbetena gjorts i en 
entreprenad och BEST-arbetena i en annan 
entreprenad. Detta har varit en bra modell, 
markarbetena har kunnat styras till rätt 
årstid. Ofta har markentreprenaderna gjorts 
vintertid och slutjustering har gjorts under 
våren/sommaren. Det har även inneburit 
att entreprenörens organisation kunna 
anpassats till om arbetet är en BEST eller 
markentreprenad.

Erfarenhetsåterföring har underlättats 
eftersom inte alla driftplatser byggts samma 
år, erfarenheter från byggskedet har kunna 
tas med till kommande bygghandlingar och 
entreprenader. 

Järnvägsplaneskedet
Järnvägsplaner har upprättats för elektri-
fieringen av den befintliga banan samt för 
de nya driftplatserna. För elektrifieringen 
delades sträckan in i två järnvägsplaner, JP1 

Projektets genomförande

dELPROJEKt BEFINtLIG JÄRNVÄG
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En stor vinst har varit att erfarenheter från 
såväl projektering som byggande har kunnat 
tas med i nästa projektering. Svårigheter 
har legat i att det har blivit många ändringar 
i förhållande till ursprunget när det är ett 
projekt som löper över så lång tid vilket gör 
det svårt att reglera ekonomin. 

Samtliga ersättningsvägar och broar har 
projekterats av en och samma konsultfirma. 
Projekteringen har här gjorts enligt det 
ramavtal som upphandlades tidigt i projektet. 
Lämplig nivå på bygghandlingarna har 
arbetats fram tillsammans med konsulten. 
För att försöka spara kostnader har alla 
vägbroar byggts på samma sätt varför samma 
konsult har fått uppdraget att projektera 
samtliga broar. På det sättet har projektet 
kunna spara både tid och pengar.

En erfarenhet är att samordning mellan 
teknikgrenarna och delprojekten är 
viktigt för att klargöra gränssnitt och olika 
tekniklösningar. Speciellt vid projektering 
av driftplatserna där alla teknikområden är 
inblandade och där nya tekniker har använts.

Upphandling
En upphandlingsplan har funnits för 
projektet. Att planera tidpunkt när på 
året upphandling sker är viktigt för att 
få in många anbud. En upphandling av 
en entreprenad tar ofta längre tid än 
beräknat vilket gör det extra viktigt att 
ha god framförhållning. För att få så 
många anbudsgivare som möjligt har 
entreprenaderna delats upp i olika paket. 

På driftplatserna har markarbetena handlats 
upp för sig och BEST- arbetena för sig. Detta 
har fungerat väldigt bra och projektet har 
fått effektiva entreprenader. Broar och 
ersättningsvägar har köpts i små paket, ofta 
två broar i en entreprenad men ibland bara 
en bro, så att även mindre entreprenörer har 
kunnat lämna pris. Det har gjort att intresset 
för samtliga entreprenader har varit bra och 
det har gjort att konkurrenskraftiga anbud 
har lämnats.

Kosjärv mötestation.



34 – Genomförande

Byggande
Upprustning av den befintliga järnvägen 
på sträckan Boden–Kalix/Karlsborg (119 
km) har inneburit att banan uppgraderats 
till STAX 25 ton (största tillåtna axellast på 
banor). Arbetet har omfattat:

•	 Spårbyte

•	 Brobyten

•	 Förstärkning	av	banunderbyggnaden

•	 Fem	nya	mötesstationer	

•	 Tre	bangårdar	har	rustats	upp.

•	 Trafiksäkerhetshöjande	åtgärder	

•	 Bullerreducerande	åtgärder

Spår och driftplatser 
Fem driftplatser har byggts och tre bangårdar 
har rustats upp. Niemisels driftplats var den 
första som byggdes 2006 och Karlsborgs 
bangård som var den sista, blev klar 2012. 

Däremellan har det årligen byggts en till två 
driftplatser/bangårdar per år. Detta har gjort 
att erfarenheter från entreprenaderna har 
kunnat tas till vara på ett bra sätt och direkt 
föras in i nästa. Det har varit bra både för 
beställare, konsulter och entreprenörer. 

Ett nytt spår har anlagts på 119 km. Spårbytet 
genomfördes i tre etapper under en 
treårsperiod. På grund av krav i Trafikverkets 
ramavtal köptes slipers från Tyskland. Detta 
medförde en stor osäkerhet i tidsplanen. Då 
det inte fanns tillräckligt med tider i spår för 

”just in time” leveranser lades rälen ut efter 
spåret i förväg. Då solen och värmen gjorde 
att rälen krökte sig föll rälen ner i diket, detta 
orsakade mycket extra jobb. 

I projektet krävdes att slipers omlastades i 
Boden, Morjärv och Kalix vilket resulterade 
i många skador på slipers. För att minska 
transportskador ska omlastningar undvikas.

Karlsborgs bangård.
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Förstärkning av banunderbyggnad
Hela den befintliga delen har uppgraderats 
till STAX 25 ton. Banunderbyggnaden har 
förstärkts och rustats upp på hela sträckan. 
Detta var en stor entreprenad som sträckte 
sig över hela projekttiden, de sista tre åren 
dock i betydligt mindre omfattning. För 
att underlätta hanteringen och struktur 
av entreprenaden hade den kunnat vara 
uppdelad.

Entreprenaden omfattade många olika 
delar på en lång sträcka. Arbetet har 
omfattat brobyten, förstärkning av 
banunderbyggnaden, viltstängsel och 
upprustning av trummor. Renoveringar av 
trummor har gjorts på hela sträckan och 

totalt har cirka 200 trummor renoverats eller 
bytts ut. Det var bra att detta gjordes tidigt i 
projektet men hade med fördel kunnat vara 
en separat entreprenad. Viltstängslet hade 
varit lämpligt att göra i ett senare skede av 
projektet då detta har behövts lagas och 
flyttas många gånger. 

Projektet har haft en avverkningsledare 
som har haft hand om all avverkning av 
skog både för trädsäkringsservitutet och 
för ersättningsvägar. Avverkningsledaren 
har skött kontakten med fastighetsägare, 
virkesuppköpare samt lett avverkningen på 
plats. Detta har varit en bra lösning, det är 
viktigt att denna person har skogskompetens 
och är van att vara ute i fält.

Brolyft i Hundsjö.
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Projektet gjorde initialt en bedömning av 
vilken prioritering som skulle gälla för att 
bygga bort farliga plankorsningar. Målet har 
varit att stänga alla obevakade övergångar 
för biltrafik och reducera antalet traktor-, 
gång-, och skoterpassager. Under projektets 
gång har antalet plankorsningar minskats 
från 94 till 23 varav åtta är reglerade med 
A-anläggning, en är passage för traktor (på 
delen Bredviken–Karlsborg) och resterande 
är allmänna och enskilda skoterpassager 
samt en gångpassage. Stängningen av dessa 
har skett efter ett så kallat byggbeslut av 
Lantmäteriet. Byggbeslutet redovisar vilka 
åtgärder, främst i form av ersättningsvägar 
och i vissa fall broar som ersätter den 
befintliga passagen över järnvägen.

I samband med Lantmäteriets prövning 
av stängning av plankorsningar har TRV 
lämnat uppdrag åt Lantmäteriet att även 
rätta till och eventuellt komplettera 
äldre lantmäteribeslut för att tydlighet 
ska finnas för framtida förvaltning av 
järnvägsanläggningen. TRV valde att 
inte gå ut och förhandla med berörda 
fastighetsägare i startskedet utan har i stället, 
av likabehandlingsskäl, låtit Lantmäteriets 
beslut få överprövas då överklagningar 
kommit. 

För att ersätta plankorsningarna har 
projektet byggt 40 km nya vägar och rustat 
upp 35 km befintliga vägar. Vägarna har 
byggts i enlighet med Lantmäteriets beslut, 
efter Skogsstyrelsens klassning av vägar. 
De flesta vägar har fått en vägstandard av 
3C, vilket innebär att tung trafik kan köra 
året om förutom vid snösmältning och blöt 
höst. Övriga vägar som byggts är klass 2B 
(året om trafik för permanentboende) och 
traktorvägar. Det har även på några sträckor 
byggts gång- och cykelvägar.

Totalt har 18 broar byggts på sträckan 
Boden–Kalix–Bredviken. Av dessa är sju 
järnvägsbroar, nio vägbroar över järnvägen 
och två är skoterbroar. Vägbroarna är byggda 
med platsgjutna betonglandfästen med en 
överbyggnad i trä i form av en balkbro, med 
limträbalkar. Det har varit en bra metod 
då man kunnat göra detta utan att störa 
tågtrafiken. Alla vägbroar har haft samma 
utformning vilket har gjort att projektet 
fått stora samordningseffekter vad gäller 
projektering och fastställelse av handlingar. 
Även byggledning och projektledning har 
haft stora fördelar av att alla broar har byggts 
på samma sätt. Skoterbroarna är byggda på 
samma sätt fast med överbyggnaden i form 
av en fackverksbro som lyfts på plats i ett 
stycke. 

Bullerreducerande åtgärder
I järnvägsplaneskedet fastställdes att 
projektet klassas som ”väsentlig ombyggnad”. 
Detta har inneburit att bulleråtgärder på 
intilliggande fastigheter har gjorts med 
samma krav som för nybyggnation. 

Antalet skyddade uteplatser har reducerats 
i förhållande till vad som angavs i JP då 
många fastighetsägare har tackat nej till 
detta erbjudande. Det gäller främst de som 
har den utsatta uteplatsen mot söder och där 
ett plank/vall medför skuggning. Även här 
har avtal skrivits med de som tackat nej.

På några fastigheter har fastighetsägarna valt 
att inte ha något bullerskydd i form av plank 
eller vall. Då har avtal skrivits för att klargöra 
vad som gäller för framtiden. Där framgår 
att vissa fastighetsägare valt att spårnära 
bullerskydd ej ska utföras.

Gång- och cykelport i Kalix.
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minskade såväl bullernivån som 
vibrationerna. Mätningar gjordes 
2010 med ett fullastat testtåg som 
körde genom Stenbäckenområdet i 
100 km/t. Testet visade på värden 
under riktvärdena och husen gick 
ut till försäljning igen. Hanteringen 
av Banverkets (TRV) köp av hus i 
Stenbäcken har tidvis tagit resurser 
från projektet som hade behövts 
till annat. Ett motiv till inköpet 
var att undvika överklagan, men 
det kom ändå en överklagan på 
järnvägsplanen och skapades en 
diskussion från vissa fastighetsägares 
sida om ”orättvisa” i att vissa 
fastigheter köptes in men inte andra. 
Järnvägsplanen redovisade detaljerat 
hur fastighetsnära bulleråtgärder 
skulle utföras. Dessa var i många 
fall inte samhällsekonomiskt 
försvarbara. Därför tog projektet 
fram egna riktlinjer. Riktlinjerna 
följde järnvägsplanen men även Riks-
projektet för bulleråtgärders riktlinjer 
och arbetssätt inarbetades. Det 
har förenklat arbetet samt gjort att 
alla fastighetsägare har behandlats 
lika. Det har funnits underlag till 

Detaljprojekteringen av 
bulleråtgärderna borde ha påbörjats 
tidigare i projektet för att se var det 
var möjligt att bygga vallar, plank 
eller spårnära skärmar. Mycket av 
dessa arbeten hade varit lämpligt att 
samordna med banunderbyggnaden 
för att bland annat ta tillvara på 
överskottsmassor. Det är inte bra 
att låsa fast lägen samt vilken typ 
av bullerskydd som ska gälla innan 
det är säkerställt. De spårnära 
bulleråtgärderna är kostsamma och 
inte alltid så lätta att bygga. 

Banverkets (sedermera TRV) köp 
av hus i Stenbäcken har varit en 
fråga som återkommit under hela 
projekttiden. Förvärv av fastigheter 
i Stenbäcken, inom Kalix centralort, 
med befarade höga vibrationsvärden 
gjordes i samband med JP för 
elektrifieringen (huvudsakligen 
under 2005). Detta var ingen bra 
lösning för projektet. När spåret 
byttes till helsvetsad räl och 
banunderbyggnaden förstärktes, 

ERFARENHEtER

Bullerplank i Kalix.

förklaringar till varför åtgärder utförts 
eller inte utförts på olika fastigheter.

Vägbroarna är byggda med 
platsgjutna betonglandfästen med 
en överbyggnad i trä i form av en 
balkbro, med limträbalkar. De 
har kunnat byggas utan att störa 
tågtrafiken. Att alla vägbroar har 
haft samma utformning vilket 
har gjort att projektet fått stora 
samordningseffekter vad gäller 
projektering och fastställelse av 
handlingar samt byggledning

Att projektet har haft en avverknings-
ledare med skogskompetens, som 
hanterat alla avverkning i hela 
projektet har varit effektivt.

Förstärkning av banunderbyggnaden 
var en stor entreprenad som hade 
vunnit på att delas upp. Exempelvis 
trumrenovering och stängsel hade 
kunnat vara egna entreprenader. För 
att entreprenörer skulle få tillgång till 
spåret från vägen klipptes stängslet 
upp ett flertal gånger. Stängslet borde 
inte ha byggts förrän huvuddelen av 
spårentreprenaderna var klara.
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för två järnvägsplaner var. Arbetet med 
planerna synkroniserades på så sätt att 
innehållsförteckningarna, allmänna texter, 
layouter och kartpresentationer blev lika i de 
fyra planerna. Det var viktigt för projektet att 
berörda skulle uppleva att det var en järnväg 
och inte fyra som planerades.

Under planskedet hölls en mängd samråds- 
och informationsmöten med berörda. Under 
vårvintern år 2006 hölls informationsmöten 
dels i centrala Kalix och Haparanda 
men även i byarna inom vars marker 
järnvägskorridoren placerats. Under hösten 
2006 hölls allmänna samrådsmöten i Kalix 
och Haparanda och samråd med berörda 
fastighetsägare hölls i byarna längs sträckan. 
Det hölls även ett trettiotal informations- 
och samrådsmöten utöver samråden med 
myndigheter. 

Genomförande strategi
Ny bana Kalix–Haparanda innefattar 
upprättande av fyra järnvägsplaner och två 
arbetsplaner, framtagande av bygghandlingar, 
upphandling samt genomförande av 14 
mark- och/eller broentreprenader, en 
spårentreprenad, en (1) EST-entreprenad, 
iordningsställande av 14 byggvägar, 
uppsättande av viltstängsel samt brytning 
och avslutande av bergtäkt. Upprustning 
av Haparanda bangård, uppdelad på två 
entreprenader, har också ingått i delprojektet 
Ny bana.

Järnvägsplaneskedet
Sträckan Kalix–Haparanda indelades i fyra 
järnvägsplaner, JP 11 till 14, två inom Kalix 
kommun och två inom Haparanda kommun. 
Två projekteringsledare var ansvariga 

dELPROJEKt NY BANA

Bro över Sangis älv.
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Erfarenheter från 
järnvägsplaneskedet
Val av gränser mellan järnvägsplaner 
är viktigt för att undvika överklagan 
av järnvägplanen. Berörda av 
befintliga samfällighetsföreningar, 
gemensamhetsanläggningar etcetera 
bör hamna inom samma JP, det 
underlättar vid samråden och framtida 
lantmäteriförrättningar. Massbalanser, 
masshantering och framtida 
entreprenadindelning är också viktiga 
att ta hänsyn till vid planindelningen, 
men dessa faktorer är lättare att hantera 
i byggskedet genom formuleringar i 
upphandlingar etcetera jämfört med en 
olycklig indelning av berörda fastigheter i 
planskedet.

Två av de fyra järnvägsplanerna 
överklagades, om planindelningen gjorts 
så att inte en by berörts av två planer 
hade en av överklagningarna kunnat 
undvikas. 

ERFARENHEtER

Arkeologerna hittade en järnframställningsplats  
vid Jernbacksmyren.

Det omfattande informations- och samrådsförfarandet 
i planskedet lade grunden för ett smidigt arbete under 
genomförandet. Banverkets och senare Trafikverkets 
trovärdighet gentemot berörda har legat på en hög nivå. 
Projektet har haft samma resurser avseende markfrågor 
genom hela processen från planskedet till avslutande 
av projektet. De personliga kontakter som togs redan i 
planskedet har kunnat leva vidare genom hela projektet. 
Arbetssättet inom delprojekt Ny bana levde upp till det 
nya tankesättet som implementeras inom Trafikverket, 
där vikten av samråd betonas genom hela processen. 

Arkeologiska undersökningar utfördes för  
10 miljoner kronor på ny del. De arkeologiska 
undersökningar som har genomförts längs banans 
sträckning Kalix–Haparanda har  bestått av arkeologisk 
utredning inom hela järnvägskorridoren, arkeologisk 
förundersökning av fasta fornlämningar och därefter 
slutundersökning av de fornlämningar som annars 
skulle förstöras av järnvägsbyggnationen. Nämnas bör 
den järnframställningsplats vid Jernbacksmyren, som 
man hittade. Det är en av de äldsta ugnarna i norra 
Fennoskandien och tillhör därmed den initiala fasen av 
järnproduktionen i det här området.

Platsen daterades till 300-200 f.Kr.
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Två projekteringsledare ansvarade för 
framtagandet av sju bygghandlingar vardera 
inom respektive kommun.

Detaljprojektering
Tidplanen var snäv för att upphandlingar 
skulle kunna komma igång i den takt som 
planerats.

Detaljprojekteringen upphandlades på 
löpande räkning och påbörjades i samband 
med att planerna var färdiga för utställelse. 
BEST projekterades av en och samma 
konsultfirma för hela sträckan Kalix–
Haparanda. Mark- och broprojekteringen 
upphandlades i två delar; Ny bana inklusive 
byggnadsverk, ersättningsvägar med 
mera inom Kalix respektive Haparanda 
kommun vanns av två olika konsultfirmor. 
Projektering av förändringarna (BEST och 
mark) inom Haparanda bangård gjordes av 
ytterligare en konsultfirma.

Banverkets (sedermera Trafikverket) förslag 
på entreprenadindelning längs ny bana 
gicks igenom av projektörerna, inga direkta 
ändringar gjordes och framtagande av 
bygghandlingar startade. Bygghandlingarna 
utformades för utförande entreprenader 
baserade på AB 04 och AMA98.

ERFARENHEtER

Erfarenheter från 
detaljprojekteringsskedet
Vissa teknikfrågor synkroniserades av 
Banverket (sedermera Trafikverket) 
mellan de två projekterande firmorna 
så att bygghandlingarna dels skulle få 
samma typ av lösning där Banverket 
hade en specifik åsikt och dels 
för att dra nytta av kunskaperna 
hos olika projektörer. Det hölls 
några samordnande möten mellan 
projekterande företag och Banverket 
främst inom geoteknik. Samarbetet 
fungerade bra och samtliga uppskattade 
de övergripande diskussionerna som 
ledde till lika hantering av frågorna.

Ekodukt.
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iordningsställande av befintliga skogsbilvägar till 
byggvägar i en entreprenad samt uppsättande av 
viltstängsel i en annan. Så småningom öppnades även 
en bergtäkt i projektets regi. Avverkning av skog 
såldes på rot till största delen, avverkningen inom JP11 
upphandlade dock Banverket (sedermera Trafikverket) 
avverkningsentreprenörer och sålde det virke som 
avverkades som leveransvirke.

Byggskedet
Första entreprenaden, broar över Naartijoki och Aavajoki, 
startade i februari 2008 och den sista markentreprenaden, 
Bredviken–Lantjärv, slutbesiktades i augusti 2011. Därefter 
byggdes spåret och EST-entreprenaden under hösten–
vintern–våren 2011–2012 med trafikstart december 2012.

Tidsplanen för genomförandet har fungerat bra. 

Systemkravet för ny järnväg har följts och inte orsakat 
någon begäran om ändring.

Upphandling av entreprenader
En upphandlingsplan upprättades tidigt i 
projektet i samband med framtagande av 
förslag till indelning av entreprenader. Det 
är viktigt att känna till beroenden mellan 
entreprenader för att få till en lämplig 
upphandlingsstrategi.

Entreprenadindelningen innebar att 
arbeten med ny järnväg längs en sträcka på 
totalt 41 km och 34 broar fördelade på 24 
järnvägsbroar, 8 vägbroar och 2 träbroar 
skulle utföras inom 14 olika entreprenader. 
Indelningen hade gjorts så att det fanns 
både stora och små entreprenader för 
att stimulera konkurrensen och även ge 
möjlighet till en lokal marknad att delta vid 
anbudsgivningen.

De entreprenader som upphandlades 
först låg inom de järnvägsplaner som 
inte överklagades och som lämnats in 
för fastställelse först. Upphandlingarna 
planerades så i tid att tilldelning hann ske 
innan nästa anbud skulle lämnas in, det 
medförde att anbudsgivarna hade möjlighet 
att planera för, och ta med i beräkningen, 
samordningsvinster de kunde se i fall 
de redan vunnit anbud för angränsande 
entreprenad. 

Taktiken som användes vid planeringen 
av upphandlingarna verkar ha varit rätt, 
samtliga upphandlingar utom den sista hade 
cirka fem anbud vardera. De företag som 
vann anbuden varierade mellan små nya 
konstellationer till stora välkända koncerner.

Spårentreprenadens upphandling skedde ett 
år innan entreprenadstart för att möjliggöra 
en god planering och logistik. 

Ett förslag på entreprenadindelning togs 
fram parallellt med framtagandet av 
järnvägslinjen i planskedet. Kriterier för 
indelningen var, förutom masshantering, 
även hur marknaden på anläggningssidan 
såg ut. Syftet var att en bra konkurrens vid 
upphandling skulle kunna uppnås.

Resultatet blev markanläggnings-, 
bro- och kombinerade entreprenader 
innefattande både markanläggningsarbeten 
och brobyggnad. Spårbyggnation 
och EST-arbetena lades i separata 
entreprenader. Utöver dessa upphandlades 

Under byggskedet har 
konstaterats av både 
beställare och entreprenörer 
att bygghandlingarna hållit en 
bra kvalitet. Vi som arbetat i 
projektet är övertygade om att 
upphandling av projekteringen 
på löpande räkning är en av 
framgångsfaktorerna med 
avseende på smidighet i 
arbetet, diskussioner kring 
tekniska lösningar och 
samordning mellan två olika 
firmor samt snabb inarbetning 
i handlingarna av det som 
beställaren velat få med eller 
ändra på. 

De generösa 
entreprenadtiderna har 
gett entreprenörerna 
möjlighet att planera 
arbetet och är förmodligen 
en bidragande orsak till 
att anbudskostnaderna 
hållits på en låg nivå. Alla 
entreprenader hade även 
minst en barkmarksäsong till 
sitt förfogande

ERFARENHEtER

Byggledarna har skrivit en 
slutrapport för respektive 
entreprenad som genomförts, 
för detaljer rekommenderas 
att läsa dessa slutrapporter. 

Genom plan- och 
genomförandeskede är det 
viktigt att medarbetarna 
i projektet skaffar sig 
lokalkännedom inom området. 
Oavsett vilken roll resursen 
innehar i ett projekt måste 
förmågan att känna igen 
sig inom projektets område 
upparbetas så snart som 
möjligt för att samarbetet 
mellan olika resurser, men 
även externa kontakter, ska 
fungera så smidigt som 
möjligt.

Medarbetarna i delprojekt 
ny järnväg upplever att 
samarbetet med entreprenörer 
och andra externa kontakter 
generellt sett fungerat bra och 
att det arbetssätt vi valt passat 
för vår organisation.

Erfarenheter från byggskedet

Ekodukt.
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Projektering och entreprenader
Projektering av lägen för kontaktlednings-
stolpar togs fram separat för att 
kunna genomföra entreprenader för 
fundamentsättning i ett tidigt skede. 
Därefter följde entreprenader för Stolp- och 
linmontage samt Kontaktledning vilka till 
viss del genomfördes vintertid för att klara 
tidsplanen.

För att klara säkerhetsavstånden mellan 
olika spänningsförande ledningar har 
flera korsande ledningar höjts. För att till 
exempel kunna höja 400kV-ledningen 
var marken tvungen att vara frusen för att 
kranbilen skulle komma ut i terrängen. 
Det var även svårt att få ett avbrott på 
400kV-ledningarna eftersom kraften 
behövdes i Finland och södra Sverige. 
Matarledning i förlängningstopp på 
kontaktledningsstolparna byggdes mellan 
Kalix och Haparanda för att säkerställa 
matning och redundans.

En ny matarledning (BLL) byggdes 
på trästolpar genom terrängen från 
Bodens omformarstation i Sävast till en 
inmatningspunkt längs Haparandabanan 
i Buddbyn. Detta är en helt unik 
konstruktion både gällande utformning 
samt skyddsfilosofi. Anledningen till 
denna lösning är att byggnationen av 
utmatningen längs järnvägen från Bodens 
omformarstation till Buddbyn bedömdes 
vara kostsam och tekniskt komplicerad.

Entreprenaden Ny omformarstation Kalix 
utfördes som en totalentreprenad och 
kommer att färdigställas under 2014 efter 
betydande förseningar. Kalix byggs som 
en statisk omformarstation och innehåller 
två omriktare. Matningen (130kV) till 
omformarstationen kommer via markförlagd 
kabel från Vattenfall. 

I entreprenaden har en ny IP-baserad 
lösning för nödfrånkoppling tagits fram av 
delprojektet i samråd med kravställarna. 
Det har inte tidigare funnits en godkänd IP-
lösning. 

Genomförande strategi
Inom delprojekt kraft har en totalentreprenad 
genomförts. Övriga entreprenader har varit 
utförandeentreprenader.

Inledningsvis ingick inte elektrifiering av 
driftplatserna i Gåsträsken, Karlsborgsbruk 
och Haparanda i delprojekt Kraft utan i andra 
delprojekt. Dessa bangårdar kom att hanteras 
som tilläggsbeställningar i delprojekt 
Krafts kontaktledningsentreprenad. Inte 
heller jordning av broar och viltstängsel 
ingick i delprojekt Kraft, även dessa kom 
att hanteras som tilläggsbeställningar till 
kontaktledningsentreprenaden. Projektet 
genomförde även en entreprenad för AT-
transformatorfundament och kiosker. I denna 
entreprenad tillhandahöll Trafikverket AT-
transformatorer.

dELPROJEKt KRAFtFÖRSÖRJNING OCH ELEKtRIFIERING
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Projektet har tack vare detta 
även varit väl insatta i utförda 
arbeten när det blivit dags för 
ÄTA hantering. Erfarenheter från 
Kalix omformarstation visar att 
byggledning är minst lika viktig 
på en totalentreprenad som 
på en utförandeentreprenad. 
Byggledarna har sammanställt en 
byggledarrapport för respektive 
entreprenad.

Projektet har arbetat aktivt med 
entreprenörerna för att ta fram en 
rutin för hur fotodokumentationen 
ska redovisas. Med till exempel 
krav på relevanta bilder, syfte, 
läge, tidpunkt, karta, riktning samt 
beskrivande text.

I flera entreprenader har 
fotodokumentationen kommit till stor 
nytta och i ett exempel har felaktigt 
utförda kabelavslut fångats upp i ett 
mycket tidigt skede så att korrigering 
kunde ske.

Det är viktigt att förankra detta 
arbetssätt med entreprenören i ett 
tidigt skede av projektet.

Projektet ser även stora vinster 
med att i ett tidigt skede granska 
entreprenörens mallar för 
egenkontroller och rutiner för 
dessa. I flera fall har stora brister 
i egenkontrollernas upplägg, 
spårbarhet och tydlighet upptäckts. 
Viktigt att följa upp egenkontrollerna 
löpande under entreprenadens gång.

Delprojektet har haft problem med 
att leveransbesked och aviseringar 
från Materialservice inte har fungerat, 
vilket har inneburit merkostnader

Betydande brister gällande rutiner 
för mottagningskontroll och kontroll 
innan spänningssättning samt brister 
i instruktioner och dokumentation 
gällande AT-transformatorer har 
upptäckts.

Kraven på AT-transformatorerna 
från föreskrifterna och 
kvalitetsgranskningen av 
dokumentation har inte följts upp av 
Materialservice. När tekniker från 
ABB utförde mottagningskontroll och 
kontroll inför spänningssättning på 
AT-transformatorerna visade det sig 
att specialistkunskaper krävdes för 
att kunna utföra kontrollerna på rätt 
sätt och utan att riskera att skada AT-
transformatorerna. Detta framgick 
ej av levererad dokumentation. Hur 
detta ska hanteras i framtiden kan 
vara värt att kolla upp. Ovanstående 
problem har tagits upp med 
Materialservice vid ett flertal tillfällen.

Projektet har i föreskrifterna stött 
på ett antal krav med angiven 
utformning, många krav baseras 
på tidigare leveranser och är 
leverantörsberoende. Balansgången 

mellan att vilja beskriva detaljer å 
ena sidan och beskriva funktionen å 
andra sidan har i vissa fall visat sig 
vara svår, vilket får konsekvenser i 
en entreprenad. En del av kraven 
är direkt kostnadsdrivande utan 
att ge förbättrad funktion. I 
föreskrifterna finns krav på samråd 
kring hur anläggningen ska utformas, 
detta försvårar prissättningen i 
anbudsskedet och öppnar upp för 
olika tolkningar.

Projektet har efter upptäckta 
brister i kvaliteten valt att 
fokusera på kvalitetsuppföljning 
av totalentreprenaden för Kalix 
omformarstation. Ronder och 
revisioner är genomförda samt 
lyfta till ombudsnivå. Vid ett 
tillfälle stoppades entreprenaden 
för att komma tillrätta med 
problematiken. Avvikelsehantering, 
egenkontroll, styrning och kontroll 
av underentreprenörer samt att 
föra vidare Trafikverkets krav 
på leverantörer, är exempel på 
kvalitetsbrister som har hanterats i 
projektet.

Projektet har använt sin 
kvalitetsresurs i betydligt större 
omfattning än planerat. Projektet 
har i ovanstående entreprenader 
haft mycket kompetenta och aktiva 
byggledare som tillsammans bidragit 
till en bra kontroll och uppföljning av 
entreprenaderna. 

ERFARENHEtER

Kalix.
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•	 Komplettering	av	MobiSIR	enligt	de	krav	
som gäller för ERTMS L2.

•	 Upphandling	och	byggnation	av	teknikhus.

•	 Installation	av	kommunikationsnät:	opto	
samt signalkabel.

•	 Installation	av	detektoranläggningar	för	
varmgång, tjuvbroms och slaghjul.

•	 Installation	av	ERTMS	L2	för	
Haparandabanan.

•	 Installation	av	provisoriskt	signalsystem	
på grund av försening av ERTMS L2.

•	 Installation	av	tillträdesskydd	för	nya	
teknikhus och kiosker.

Projekteringsanvisningar har tagits fram 
för de flesta objekten, dessa har förfinats 
under projektets gång för att minska antalet 
frågor från projektörerna och för att ta in 
erfarenheter från redan byggda anläggningar 
eller anläggningsdelar.

Ny teknik
Ny teknik har lett till omprojekteringar och 
ombyggnationer. 

•	 ERTMS-L2	som	signalsystem,	1000V	
för kraftdistribution, teknikgemensamt 
kraftstativ i teknikhusen. Utvecklingen av 
ERTMS-L2 är försenad varför ett annat 
konventionellt signalsystem, system M, 
har använts på ny bana i avvaktan på att 
ERTMS-L2 ska bli färdigutvecklat.

•	 1000	V	använder	känd	teknik,	men	är	
en för Trafikverket ny tillämpning med 
åtföljande problem att anpassa den till 
Trafikverkets övriga tekniska miljö.

•	 Teknikgemensamt	kraftstativ	innehåller	
också känd teknik, men innebär ett nytt 
angreppssätt och ett nytt sätt att tänka. 
Förändrad kravbild resulterande i ändrad 
teknisk utformning under utvecklingens 
och byggnationens gång har inte varit 
förankrad hos projektet varför juridiska 
problem i entreprenaderna har uppstått.

Genomförande strategi
I delprojektet Signal och tele har en stor 
totalentreprenad dominerat, signalsystemet 
ERTMS-L2, som är en del av utvecklings-
projektet att införa ERTMS i Sverige. 
Utveckling av mjukvara genomfördes 
i projektet ESTER på Banverkets/
Trafikverkets huvudkontor medan hårdvaran 
monterades i Projekt Haparandabanans 
delprojekt Signal och tele. Målet var att 
Haparanda-banan skulle signalstyras med 
ERTMS-L2 efter trafikstart. 

Projektering och entreprenader
I delprojekt Signal och tele har följande 
utförts:

•	 Slopning	av	urbruktagna	
signalanläggningar, exv. driftplatser, 
linjeplatser och vägskydd.

•	 Ombyggnation	av	kvarvarande	vägskydd	
till typ A samt för att förbereda 
vägskydden för ERTMS L2.

•	 Ändring/nybyggnation	av	
signalanläggning vid spårteknisk om- 
och nybyggnation av driftplatser och 
linjeplatser (som blir driftplatser när 
ERTMS L2 tas i bruk). 

•	 Framtagning	av	kravspecifikation	för,	samt	
upphandling av signalsystem ERTMS L2 
för Haparandabanan.

•	 Förberedande	signal-	och	teletekniska	
arbeten för ERTMS L2-installationen för 
att uppfylla utlovat gränssnitt mot ERTMS 
L2-leverantören.

dELPROJEKt SIGNAL OCH tELE
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För objekt som är beroende av teknik som är 
under utveckling, bör det ges förutsättningar 
i form av ökad marginal i såväl budget som 
tidsplan. Objekt som berörs av ny teknik ska ha 
en ökad riskbedömning vilket normalt ger en 
större budget och längre tidsplan än för ett objekt 
med känd teknik. Alla i projektet ska också vara 
medvetna om att det är ny teknik som testas 
och att det kan bli omtag så att projektet kan 
ta fram en ”plan B” för de fall utvecklingen inte 
följer önskad tidsplan. Den inom TRV som står för 
utveckling av ny teknik, ska vara informerad om 
att alla förändringar strikt ska kommuniceras via 
projektet så att alla inblandade parter har samma 
bild. 

På grund av en pressad tidsplan har det ibland 
förekommit att en entreprenad inte är färdigbyggd 
innan projekteringen av nästa entreprenad måste 
påbörjas. Om förändringar och förvaltningsdata 
bevakas och förmedlas, kan man undvika 
omprojektering och ibland även ombyggnationer i 
den senare entreprenaden.

Den signal- och teletekniska detaljprojekteringen 
har varit svår att styra effektivt eftersom 
spåranläggningen har ändrats under projektets 
gång. Ett exempel är Gåsträsken där man 
mycket sent under projekttiden beslöt att bygga 
driftplatsen.

I tidsplaneringen måste hänsyn tas till hur olika 
objekt/projekteringsuppdrag/entreprenader ska 
samordnas i tiden, både vad avser upphandling 
och utförande samt att även ta hänsyn till 
praktiska problem, till exempel; 

•	 Om	spårbyte	görs	innan	fundament	för	
kontaktledning monteras leder det till att den 
nya fräscha makadamen smutsas ned och 
man får risk för att både räl och slipers skadas 
av fundamentsättningsmaskiner. 

•	 Om	viltstängsel	monteras	innan	övriga	
spårnära entreprenader är klara leder det till 
att viltstängslet måste klippas upp på ett antal 
ställen där åtkomst från sidan krävs inom 
andra entreprenader. 

En lösning är att avsätta längre tid till 
planeringsfasen; att projektbeställaren startat 
projektet ett år tidigare för att erhålla en god 
planering. Pay-off-tiden för en tidigarelagd start 
(eller senarelagd entreprenadstart) bör vara kort 
och väsentliga kostnadsbesparingar kan göras om 
objekt utförs i sinsemellan optimal ordning.

ERFARENHEtER

Hjulskadedetektor.

MobiSIR.

Ombordutrustning.
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Strategi
Projekt Haparandabanan har haft 
en koordinator på Trafikverkets 
underhållsavdelning (UHau) för mottagande 
av samtliga delprojekt och entreprenader 
från projektet. 

I projektet har det från projektets start varit 
två överlämnandekoordinatorer (ÖK) och 
sedan hösten 2011 en delprojektledare för 
projektavslut som även haft rollen som ÖK.

Projektet har även haft möjlighet att 
upphandla en resurs för renritning av 
förvaltningsdata. 

Genomförande
Den interna arbetsprocessen inför det 
formella överlämnandet har skett enligt 
flödesschemat ovan. När leveransen 
av underlag för relationshandling från 
entreprenör är genomgången av byggledare 
har det konsultföretag som projekterat 
bygghandling kontaktats. Underlag för 
relationshandlingar har lämnats över till 
konsultföretaget, som därefter återkommit 

dELPROJEKt ÖVERLÄMNING OCH PROJEKtAVSLut

Interna arbetsprocess

Underlag för 
relationshandling ÖK

Konsult ftg,
lämnar o�ert ÖK

Avrop alternativt
beställning

Konsult ftg,
renritning ÖK

Beställar-
granskning

ÖK
Fastställande av
ritningar ÖK

Leveransplan och
analog leverans UHnvj

Digital leverans
till IDA/EMIL UHnvj

Leveranskontroll Signerad 
leveransplan ÖK

med offert. I de flesta fall har ett avrop 
från ramavtal gjorts, i ett fåtal fall har 
tilläggsbeställning tillämpats.

Efter att konsultföretaget har renritat 
handlingarna till förvaltningsdata 
har de skickats till ÖK för vidare 
distribution till beställargranskning. De 
granskningsanmärkningar som har 
framkommit har vidarebefordrats till 
konsultföretaget som rättat upphandlingarna. 
Därefter har den slutliga leveransen av 
förvaltningsdata levererats för fastställelse.

Den digitala leveransen har skett till 
IDA och EMIL, leveransplanen och den 
analoga leveransen har skickats till UHnvj. 
Leveranserna har skett enligt BVH 1584.301, 
Arbetsmetodik mellan förvaltning och 
anläggningsprojekt.

UHnvj har utfört leveranskontroll, 
uppdaterat systemen och levererat signerad 
leveransplan till ÖK. Den signerade 
leveransplanen har bifogats mötesprotokollet 
vid överlämnandet som underlag till beslut 
att anläggningen är mottagen.
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Positiva reflektioner
+  Ett bra samarbete/kommunikation 

med delprojektledare och byggledare.

+ ÖK har blivit involverade i projektet 
relativt tidigt. 

+  Delprojektledare för projektavslut 
som har hanterat övergripande 
frågor, planering samt uppföljning 
internt och externt med avropade 
konsultföretag.

+  Hjälpmedel i form av nya handböcker, 
BVH 1584.303 och 1584.304.

+  Haft en offert från konsultföretag som 
underlag för uppföljning av resultat, 
tid och ekonomi.

+  Konsultföretag har haft en utsedd 
uppdragsledare.

+  Upphandlad CAD-projektör avsedd 
för projektet.

ERFARENHEtER

Mindre positiva reflektioner
–  I vissa fall har det tagit lång tid att få 

in en komplett leverans av underlag 
för relationshandlingar.

–  Underlag för relationshandlingar 
har i vissa fall varit utspridda hos 
entreprenör, besiktningsman och på 
diverse andra ställen.

–  Tidplanen från konsultföretaget har 
i vissa fall varit lång då renritning 
haft en lägre prioritet än exempelvis 
bygghandling.

Sista spårbiten i Bredviken.
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vägar fram till den blivande nya järnvägen 
mellan Kalix–Haparanda, byggdes med stöd 
av upplåtelse av rätt att bygga väg i enlighet 
med 49§ Al (Anläggningslagen). Dessa 
lantmäteribeslut togs före järnvägsplanerna 
hade vunnit laga kraft. För besluten krävdes 
frivilligt godkännande av alla berörda 
fastighetsägare vilket även uppnåddes bland 
annat genom den möjlighet till information 
och förklaringar kring det kommande 
järnvägsbygget som kunde lämnas i samband 
med lantmäterisammanträdena. 

Lantmäterisammanträden har allmänt sett 
gett goda möjligheter till förhandlingar 
med berörda fastighetsägare samtidigt som 
projektet kunnat luta sig på Lantmäteriets 
möjlighet att utifrån gällande lagstiftning 
besluta i vissa frågor. 

Projektet har valt att genomföra en stor 
del av markåtkomsten för olika ändamål, 
främst utanför järnvägsplanelagt område, 
med stöd av Lantmäteriet och ansökta 
lantmäteriförrättningar. Ett exempel på detta 
är att de första 13 byggvägarna från allmänna 

Genomförande
Inför upphandlingen klargjordes, genom 
att reglera i administrativa föreskrifter, 
hur byggarbetsmiljösamordningen 
skulle hanteras. Den arbetsmiljöplan 
som var gällande utgjorde bilaga till 
förfrågningsunderlaget, detta för att klargöra 
ansvaret för risker och förebyggande 
åtgärder samt vara ett underlag som skulle 
delges innan entreprenaden fick påbörjas. 

Efter det att entreprenaden var tilldelad 
delgavs beställaren av entreprenören 
dennes projektplan och övriga handlingar 
som var villkorad i arbetsmiljöplan och 
administrativa föreskrifter för granskning 
och godkännande. Extra noggrann 
granskning gjordes av organisation i de fall 
entreprenören skulle utföra arbeten i spår- 
och vägområde eller sprängningsarbete. 

HMSQ – Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet 

Behovet av byggarbetsmiljösamordning 
har styrt den geografiska omfattningen 
för arbetsmiljöplanen. Vid bedömningen 
av behovet har geografi, risker och 
typ av verksamheter (entreprenader) 
som ska samordnas legat till grund. 
Den geografi som planen omfattar 
har kallats samordningsområde. För 
varje område har en förhandsanmälan 
utarbetats. Inledningsvis fanns tre 
samordningsområden:

1. Bandel 137, 136 och 132 (Boden–Kalix)
2. Bandel 133 ny del Kalix–Haparanda 

(byggspår)
3. Haparanda bangård

Våren 2009 och 2010 hölls informations-
möten med samtliga entreprenörers 
platschefer för att redovisa på vilket 
sätt byggarbetsmiljösamordningen var 
organiserad inom projektet. Under några 
år arrangerades en informationslunch i 
juni för samtliga som arbetade med banan. 
Fokus på informationen var arbetsmiljö och 
säkerhetsfrågor.

Från den tidpunkt då den nya järnvägs-
anläggningen skulle uppföras på sträckan 
skapades ett samordningsområde som 
omfattade hela det geografiska området 

Marklösen

som projektet befann sig i, vilket bestod av 
bandelarna 137, 136, 132 och 133. 

En uppdaterad förhandsanmälan gjordes 
även till Arbetsmiljöverket. En bilaga 
utarbetades till denna förhandsanmälan 
som innehöll bland annat information 
om och kontaktuppgifter till handläggare, 
byggarbetsmiljösamordnare och platschefer 
för respektive entreprenad.
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Vid uppstartsmöten som hölls 
kommunicerades bland annat målet:

”Ingen person, vare sig hos konsulter, 
entreprenörer, underentreprenörer, 
byggherrar eller tredje man (allmänhet), 
ska drabbas av ohälsa eller men för livet 
på grund av brist på arbetsmiljöledning i 
projektet” och att 

”Statistiskt sett ska ett projekt av denna 
storleksordning drabbas av allvarlig 
olycka, det har inte hänt ännu, se till att 
det inte händer i er entreprenad”

Vidare informerades om organisation för 
byggarbetsmiljösamordning. 

Samordningsmöten har normalt skett varje 
vecka för det samordningsområde som var 
aktuellt. Vid möten har byggledare och 
entreprenörer som är etablerade deltagit. 
Som underlag för samordningsmöten 
har entreprenörers planering nyttjats, 
planering var till en början en veckas 

framförhållning som senare utökades till två 
veckor. Ur underlaget, som inkommit dagen 
innan genomförande av samordningsmöte till 
utpekade resurser, har framgått beskrivning av;

•	 vilket	arbete	som	ska	utföras

•	 plats	för	utförande	av	arbetet

•	 ansvarig	och	kontaktuppgifter	till	denne

•	 skyddsform

•	 arbetstider

Underlaget har visuellt sammanställts för 
att tydliggöra om vidare samordningsbehov 
finns. Vid mötet har den totala planeringen 
redovisats och diskuterats för att klarlägga om 
det är praktiskt och säkerhetsmässigt möjligt, 
att genomföra aktiviteter under samma tid 
och plats. I de fall det inte varit möjligt, har 
överenskommelser skett om separering. En 
viktig grund för samordning har varit att 
respektive entreprenör ska, inom ramen för 
sitt arbetsgivaransvar, dels samråda med 
sidoverksamheter, dels vidta förebyggande 
åtgärder för de risker som de skapar.

Morjärv.
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genomförande fungerar i praktiken, det 
vill säga avstämning gjordes mot de planer 
som utarbetats av entreprenören. 

•	 Byggledare	som	löpande	under	
genomförandet har haft egna 
uppföljningar 

•	 Arbetsplatskontroller	som	utförts	av	
projektets handläggare för arbetsmiljö, 
el- och trafiksäkerhet. Till en början 
genomfördes dessa minst en gång per 
månad, intervallerna har varit längre då 
entreprenadverksamheterna blivit färre 
och mindre omfattande.

Uppföljning
Uppföljning av utförandet har gjorts i syfte 
att följa upp att varje entreprenör dels följer 
de regler som satts  upp i Arbetsmiljöplan, 
dels att de inte bedriver sin verksamhet på 
sådant sätt att risker finns för olycka för 
sidoverksamheter. Uppföljning har skett via;

•	 Gemensamma	HMSQ-ronder	som	
har genomförts kort tid efter det att 
entreprenören påbörjat sitt arbete i 
arbetsområdet. Syftet med att genomföra 
det omedelbart efter etableringen har 
varit att säkerställa att deras organisation 
och arbetssätt för planering samt 

Miljö

Miljöhandläggarnas uppdrag i projektet har 
varit att hjälpa projektledaren att miljösäkra 
projektet vid projektering, upphandling och 
byggande. Det har bland annat inneburit;

•	 Handläggning	av	miljörelaterade	
myndighetsärenden, så som tillstånds-, 
anmälningsärenden och kontrollprogram

•	 Kommunikation	med	miljömyndigheter

•	 Miljöutredningar

•	 Framtagande	av	projektspecifika	miljökrav	

•	 Granskning	av	entreprenörernas	
miljöplaner och miljörelaterad års- och 
slutdokumentation

•	 Miljöutbildningar

•	 Deltagande	i	uppstartsmöten	och	vid	
behov i byggmöten

•	 Årligt	sammanställande	av	miljörapporter

•	 Delta	i	informationsmöten	för	berörda	
inför byggstart samt vara kontaktperson i 
miljöfrågor under byggtiden

•	 Dokumentation	av	avvikelser	inklusive	
inkomna klagomål, synpunkter och 
åtgärder

•	 Uppföljning	av	beställarkrav	gentemot	
entreprenader på plats i form av ronder, 
platsbesök och mark- och miljösyner

•	 Medverkan	i	arbetet	med	interna	
miljörevisioner

•	 Rådgivning	till	entreprenörer	i	miljöfrågor

•	 Framtagande	och	revidering	av	
kontrollprogram och genomförande av 
uppföljning

•	 Framtagande	av	slutrapport	och	att	
vara behjälplig med miljörelaterade 
förvaltningsdata

Genomförande
En gemensam HMSQ-rond genomfördes 
normalt i entreprenadens startfas, och 
därefter har miljöhandläggarna också 
varit med på startmötet och de första 
byggmötena. De har även prioriterat att 
vara ute på plats för att se hur kraven 
efterlevs. Ett särskilt fältprotokoll togs fram 
där avvikelser och åtgärder antecknats. 
Åtgärder som inte vidtogs omedelbart har 
följts upp av miljöhandläggaren genom 
kontakter med platschef eller arbetsledare, 
eller av byggledaren. Detta arbetssätt har 
skapat en relation och förståelse mellan 
miljöhandläggarna och entreprenörerna som 
underlättat arbetet. 
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från entreprenörerna, oftast för att 
entreprenörerna inte har förstått och 
redovisat vad som är farligt avfall. För att 
undvika att detta avfall hamnar på avvägar 
hade det varit en fördel om projektet 
tillhandahållit miljöstationer för farligt avfall.

I slutet av projektet har en 
Slutdokumentation HMSQ skickats in av 
entreprenören. Rapporterna har ibland varit 
svåra att få in av entreprenörer med ramavtal, 
då det är oklart vem som ska begära in 
en slutdokumentation med till exempel 
byggvarudeklarationer och entreprenörerna 
varit ovana vid hanteringen. 

Uppföljning
För att tydliggöra vem som ansvarade för 
tillsynen av Haparandabanan skickades ett 
brev till länsstyrelsen och kommunerna med 
en förklaring att projektet såg länsstyrelsen 
som huvudsaklig tillsynsmyndighet. Vi kom 
överens om att en årsrapport skulle skickas 
in till dem varje år med redogörelse för bland 
annat de tillbud som inträffat under året. 
Tillbuden har rapporterats med ett utdrag 
ur Synergi, tillsammans med en rapport om 
vatten- och jordprovtagning på sulfidupplag. 

Varje år har kompletteringar av 
årsredovisningarna fått begäras 

Nartijoki.
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dokument som togs fram för uppföljning 
av att frågor från miljökonsekvens-
beskrivningarna kom med i detalj-
projekteringen lämnades aldrig in av 
projektörerna.

En tydligare uppföljning av miljöfrågorna 
hos projektörerna hade varit bra, och 
att ta in byggledaren redan under 
detaljprojekteringen. Det är lätt att man 

”genar” i byggskedet om entreprenören och 
byggledaren inte förstår varför man ska göra 
vissa saker, som sedimentationsdammar, 
viltpassager och planteringar. 

Det är viktigt att tidigt i projektet skapa en 
förståelse för miljöfrågor. 

Påverkan i klimat, natur och landskap
Beräkningar som Botniabanan gjort visar 
att avverkningarna för järnvägslinjen utgör 
den största klimatpåverkan som projektet 
har. Inga beräkningar har gjorts för 
Haparandabanan, men det samma bör gälla 
även i detta projekt. Det har avverkats cirka 
520 hektar i projektet, varav 130 hektar har 
återbeskogats.

Den största miljöpåverkan från den nya 
järnvägen är den barriär den utgör för 
människor, djur och natur. Särskilt då 
viltstängsel satts upp längs med hela 
sträckan. För att minska denna påverkan har 
passager över och under järnvägen anlagts 
och anpassats på olika sätt. Alla passager 
förbi den nya järnvägen är planskilda. 
På sträckan Boden–Kalix har 72 av 95 
planpassager byggts bort. För att påskynda 
växtetablering och anpassning för djuren, 
och göra passagerna mer attraktiva, har 
planteringar gjorts vid torrtrummor och 
större öppningar.

I projektet är åtgärderna utförda enligt de 
ritningar för grod- och kräldjursevakueringar 
som Botniabanan tagit fram. Dessa finns 
dock inte som godkända typritningar 
hos Trafikverket, vilket innebär att vissa 
funktioner på dessa missades.

Åtgärder för att minska projektets 
miljöpåverkan
För att minimera projektets påverkan på 
miljön har ett antal åtgärder vidtagits:

Elektrifieringen
Haparandabanan har använt  
Trafikverkets 1000V-system som 
alternativ till högspänningshjälpkraft 
och 400V-anläggningar för sina 
signalanläggningar. I en livscykelanalys 
beräknas det nya systemet innebära en 
reducering av miljöpåverkan med 82 
procent för både energianvändning och 
utsläpp av klimatgaser.  Projektet har också 
använt denna lösning för reservkraft från 
kontaktledningen via ett batteri (UPS), i 
stället för att ta den från dieselaggregat. 

Detaljprojekteringen
Miljömålen och miljökonsekvens-
beskrivningarna för järnvägsplanerna 
och tillståndsansökningar har följts 
upp både i två deluppföljningar och i en 
slutlig MKB-uppföljning. Några viktiga 
slutsatser är att vissa formuleringar i 
järnvägsplanerna är vaga och svåra att 
följa upp, och att de ibland skiljer sig 
mellan miljökonsekvensbeskrivningen och 
planbeskrivningen. En del utfästelser har 
varit alltför detaljerade och har därför inte 
kunnat uppfyllas på grund av att arbetssättet 
ändrats i senare skeden. Detta har inte alltid 
dokumenterats på ett tydligt sätt.

Detaljprojektörerna har ofta låtit 
miljöfrågorna vara en egen del som 
inte implementerats i resten av 
detaljprojekteringen. Detta har medfört att 
krav på till exempel sedimentationsfällor 
har förts vidare direkt till entreprenören 
i de objektspecifika miljökraven, i 
stället för att läggas in på ritningen och i 
mängdförteckningen. 

De flesta entreprenader har utförts 
som utförandeentreprenader och 
projekteringsansvaret har legat på beställaren 
och entreprenörerna har inte projekterat 
några sedimentationsanordningar. De 
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det inte går att köra på den om den inte är 
frusen. Det har också varit svårt att helt få 
ned sulfidjorden under grundvattenytan, och 
det kan vara svårt att på plats avgöra vad 
som är sulfidjord och inte. För diken som 
grävts i sulfidjord har inga rutiner funnits. 
Trots att man var medveten om vikten av 
att börja ta referensprover i grundvattenrör 
vid sulfidupplag i god tid innan byggnation, 
blev detta inte gjort i tillräcklig utsträckning 
eftersom utsättningen av grundvattenrören 
blev försenad. Eftersom det inte finns 
nationella riktvärden för grundvatten i 
sulfidjordsområden, som naturligt har 
lågt pH och höga tungmetallhalter, är 
avsaknaden av dessa referensprover olycklig. 
Bristerna i referensprovtagning kommer att 
leda till ökade kostnader för provtagning.

Sulfidupplagen har lämnats tillbaka till 
markägarna med nöjdförklaringar där de 
godkänner hur upplagen utformats, och att 
vi får fortsätta att ta prover. De har också fått 
information om att det kan vara olämpligt att 
till exempel göra diken eller köra med tunga 
fordon på sulfidjorden innan markytan växt 
ihop ordentligt.

Med bakgrund av hur många frågor 
som berört vatten i projektet hade det 
förmodligen varit kostnadseffektivt att i 
ett tidigt skede haft en geohydrolog nära 
knuten till projektet för att bedöma hur olika 
utföranden kan påverka yt- och grundvattnet.

Påverkan på vatten 
I järnvägsplanen sägs att avbaningsmassor 
i första hand ska användas till att täcka 
bankar och skärningar, men också 
upplags- och etableringsytor. Massorna har 
räckt till att täcka de flesta upplags- och 
etableringsytorna, men inte till bankar 
och skärningar. Det hade varit bättre att 
prioritera upplags- och etableringsytorna där 
det utlovats skogsplantering. Jordskärningar 
växer igen av sig själva, och syns bara från 
järnvägen, medan skogsplantor behöver 
vegetationsmassor för att klara sig på ytor 
som täckts av morän. Den största påverkan 
på de tre grundvattenförande åsarna som 
passeras av järnvägen utgörs av risk för 
förorening av grundvattnet vid en eventuell 
olycka. SGU har bedömt att de är viktiga 
grundvattentillgångar för regionen. 

Detaljprojektörerna har gjort andra 
bedömningar avseende skyddsåtgärder än 
de som gjordes i järnvägsplanerna, eftersom 
åsarna inte ingår i något skyddsområde för 
vattentäkt. Bedömningarna finns dock inte 
dokumenterade. Det är viktigt att ta hänsyn 
också till värdefulla grundvattentillgångar 
som ännu inte ingår i något skyddsområde.

Hantering av sulfidjordar har varit en stor 
fråga i projektet, och en rutin togs fram 
tidigt. Rutinen har inte kunnat följas fullt 
ut, delvis på grund av att det varit svårt att 
täcka sulfidjorden kontinuerligt eftersom 
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De frigjorda vätejonerna 
sänker pH i jorden, som 
kan gå ned mot pH 3.

Det sänkta pH-värdet 
frigör metaller och svavel 
från jordarnas mineral.

Det sänkta pH-värdet och 
de frigjorda ämnena kan 
påverka vattenkvaliteten 
i grundvatten och 
vattendrag.

Högt 
vatteninnehåll

+
Hög organisk 

halt

4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O →   
4 Fe (OH)3 + 8 SO4 + 16 H+

• Mycket sättningsbenägen
• Mycket lös
• Dålig på bärighet

… den grävs upp
… det dikas i den
… grundvattnet i
närheten sänks

Sulfidjorden kommer 
i kontakt med syre om 

Sulfidjord 
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en projektträff. Informationen avslutades 
med en tentamen under lekfulla former. 
Nya medarbetare får genomgå testet och 
skicka in det till kvalitetskoordinatorn som 
på så sätt säkerställer att alla i projektet har 
läst planen. Projektplanen har uppdaterats 
kontinuerligt i och med att vissa arbetssätt 
till exempel mötesstruktur förändras i 
projektprocessens olika skeden.

Uppföljning
•	 Årligen	har	en	sammanställning	och	

analys av avvikelser genomförts och 
projektet har vidtagit åtgärder för att 
bemöta kommande entreprenader med 
åtgärder så att de vanligaste avvikelserna 
minskar eller undviks. 

•	 Erfarenhetsåterföring	i	slutskedet	har	
genomförts i stort sett i alla entreprenader. 
Syftet med erfarenhetsåterföringen 
har varit leverantörsutveckling och 
kunskapsöverföring. Under 2010 och 
2011 genomfördes erfarenhetsåterföring 
med utgångspunkt från en enkät 
från FIA. Några entreprenörer har 
uttryckt att de genomfört förändrade 
arbetssätt och rutiner efter genomförd 
erfarenhetsåterföring och feedback. 
Projektet var även pilotprojekt för att 
testa en ny form av leverantörsuppföljning, 
som genomfördes i samband med 
erfarenhetsåterföringsmöten.

•	 Tre	projektövergripande	
erfarenhetsåterföringar har genomförts 
med olika fokus: byggandet, upphandling, 
systemkrav och projektering. Resultatet är 
underlag för denna slutrapport.

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet i projektet har varit både 
operativt i delprojekt och entreprenader och 
strategiskt eller taktiskt i Haparandabanans 
projektledning och styrning.

Genomförande
Kvalitetshandläggarens operativa 
arbetsuppgifter i projektet har varierat 
mellan delprojekten. I samtliga 
entreprenader har följande genomförts;

•	 Granskning	av	projektplanen,	som	skulle	
vara godkänd innan entreprenadstart

•	 Genomförande	av	kvalitetsrond	i	
entreprenadens startfas

•	 Hantering	av	avvikelser	i	Trafikverkets	
system för avvikelsehantering, SYNERGI

•	 Riskanalys
•	 Leda	möten	för	erfarenhetsåterföring

Utöver detta har kvalitetshandläggaren i 
vissa delprojekt även utfört leverantörs-
revisioner, medverkat på FAT (Factory 
Acceptans Test), SAT (Site Acceptans Test), 
genomfört utredningar och uppföljningar 
samt medverkat på entreprenörens egna 
internrevisioner. 

Under tiden 2009–2012 har en 
kvalitetskoordinator samordnat projektets 
strategiska kvalitetsarbete. Det strategiska 
arbetet omfattade bland annat riskanalys, 
projektets egen projektplan och 
erfarenhetsåterföring.

När projektet gick från att ha varit fyra 
projekt till att bli ett projekt med fyra 
delprojekt fanns ett behov av att upprätta 
en gemensam dokumentstruktur och en 
gemensam projektplan. När projektplanen 
omarbetats och godkänts delgavs 
information till samtliga medarbetare vid 



55Genomförande –

För delprojekt ny bana mellan Bredviken 
och Haparanda finns ett  gemensamt 
kravdokument som har förenklat arbetet.

Erfarenhet: Kravställande dokument bör 
genomgå en projektunik teknisk granskning 
på detaljnivå. För stora projekt liknande 
Haparandabanan, med delprojekt och 
flera projektledare bör en granskning och 
konsekvensanalys göras för alla delprojekt 
och objekt. En projektgemensam grupp med 
uppgift att analysera och hantera, förändrade 
och motstridiga krav kan tillskapas. 

Resultatet levereras till en genomgång med 
projektets beställare. Slutligen fastläggs 
och dokumenteras den slutliga kravbilden. 
Om möjligt bör AKJ för hela projektet tas 
fram vid ett tillfälle så att det ligger samma 
tankesätt bakom kravbilden. 

Beställarkrav 
Kraven från projektets beställare har  
varit otydliga
Under sju år har cirka 25 kravställande 
dokument så som Systemkrav, Tekniska 
Riktlinjer och AKJ med flera, delvis 
författade av olika personer, levererats 
till projekt Haparandabanan. De tekniska 
kraven i dessa har varit divergerande i vissa 
fall och i en del andra fall saknats. Detta har 
exempelvis lett till att delprojekten inom 
Haparandabanan haft olika målbild för 
samma objekt. 

För en del objekt har inte krav tagits fram, 
utan projektet har använt information i 
Järnvägsplaner som ersättning för kravbilden.  
Det har inte funnits någon heltäckande 
kravbild för Haparandabanan. Se exempel 
i bilaga ”Anmälan diskrepans mellan krav 
på STH i kravställande dokument för 
Haparandabanan” dok.nr 3001519-P-125.

Sammanfattning av erfarenheter 
och förbättringsförslag  

Broförstärkningstest.
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Inget delprojekt har haft helhetsansvaret  
för Teknikhusen
Flera teknikområden har arbetat med 
Teknikhusen på driftplatserna. Inget 
delprojekt har haft helhetsansvaret för husen 
och all dess tekniska utrustning, vilket har 
medfört att vissa uppgifter har fallit mellan 
stolarna. 

Erfarenhet:  Objekt med flera teknikslag 
inblandade bör ha någon som har ansvaret 
för helheten.

Att ta fram ny utrustning eller ny teknik
Att ta fram ny utrustning eller ny teknik i 
pågående entreprenader innebär alltid ökade 
kostnader. Detta bör planeras noga där alla 
inblandade måste vara delaktiga.

Erfarenhet:  Undvik att ta fram ny utrustning 
eller ny teknik i pågående entreprenader.

Avsätta tid till att tränga in i 
ändringsbegärans syfte
Projektet har arbetat aktivt med 
ändringsbegäran när avsteg från föreskrifter, 
systemkrav eller tekniska riktlinjer har 
uppdagats. Detta har gett en tydlighet och en 
spårbarhet som har varit bra.

Trots att vi har lagt ner en hel del arbete på 
att göra ändringsbegäran så heltäckande 
som möjligt, har en hel del ändringsbegäran 
fått ett kategoriskt avslag utan att detta har 
motiverats sakligt. 

Detta har resulterat i att en del förbättringar 
inte har kunnat genomföras, samt att 
möjligheter till betydande besparingar 
missats. Detta gäller i första hand för 
delprojekt Kraft.

Erfarenhet: Kravställarna bör avsätta tid 
till att fördjupa sig i ändringsbegärans syfte 
och om så krävs ta kontakt med den som 
ställt begäran för att få kompletterande 
information eller att lämna en motivation till 
avslaget.

Föreskriftskrav på samråd i utformningen av 
anläggningen 
Projektet har i föreskrifterna stött på ett 
antal krav med angiven utformning, många 
krav baseras på tidigare leveranser och är 
leverantörsberoende. Balansgången mellan 
att vilja beskriva detaljer å ena sidan och 
beskriva funktionen å andra sidan har i vissa 
fall visat sig vara svår, vilket får konsekvenser 
i entreprenaden. En del av kraven är direkt 
kostnadsdrivande utan att ge förbättrad 
funktion.

Erfarenhet:  Krav i föreskrifter på samråd 
i utformningen av anläggningen bör 
undvikas då de försvårar prissättningen 
i anbudsskedet och öppnar upp för olika 
tolkningar.

Teknikhus.
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Inlansering av bro i Kalix, Naturbruksgymnasiet.

Järnvägsplan och projektering

Organisation för mark och fastighetsfrågor
Erfarenhet:  Organisationen för mark och 
fastighetsfrågor är en mycket viktig del av 
projektet. Dessa personer bör finnas med 
genom hela projektet då många frågor löper 
över flera år. Att jobba nära och tillsammans 
med projektledarna och byggledarna har varit 
en framgångsfaktor och många frågor har 
lösts tillsammans. 

Lantmäteriförrättningar
Projektet har rutinmässigt, så snart 
en järnvägsplan vunnit laga kraft, sökt 
lantmäteriförrättningar med begäran om 
förtida tillträde till järnvägsmark för att söka 
så god planerbarhet som möjligt i projektet. 
På samma sätt begärde projektet, hos 
länsstyrelsen, omedelbart tillträde till mark 
som enligt järnvägsplan kunde användas 

med stöd av tillfällig nyttjanderätt under 
byggtiden. Detta har gjort att upphandling 
och planering av byggstart har kunna göras i 
så god tid som möjligt. 

Överklagningar har varit förhållandevis 
få och ett antal av dessa har berott på 
missuppfattning av lantmäteriets beslut.
Erfarenhet: Sök lantmäteriförrättningar med 
begäran om förtida tillträde till järnvägsmark 
för att erbjuda så god planerbarhet som 
möjligt i projektet. Begär hos länsstyrelsen, 
omedelbart tillträde till mark som enligt 
järnvägsplan kan användas med stöd av 
tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. Vid 
överklagande ta kontakt med de klagande 
för att se om överklagningen beror på 
missuppfattning
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Markåtkomst för olika ändamål 
Av resurs- och tidsskäl har projektet 
valt att genomföra en stor del av 
markåtkomsten för olika ändamål, främst 
utanför järnvägsplanelagt område, med 
stöd av Lantmäteriet och ansökta 
lantmäteriförrättningar. Ett exempel på detta 
är att de första 13 byggvägarna från allmänna 
vägar fram till den blivande nya järnvägen 
mellan Kalix- Haparanda, byggdes med stöd 
av upplåtelse av rätt att bygga väg i enlighet 
med 49 § Al (Anläggningslagen). Dessa 
lantmäteribeslut togs före järnvägsplanerna 
var laga kraftvunna. För besluten 
krävdes frivilig acceptans av alla berörda 
fastighetsägare vilket även uppnåddes bland 
annat genom den möjlighet till information 
och förklaringar kring det kommande 
järnvägsbygget som kunde lämnas i samband 
med lantmäterisammanträdena.

Erfarenhet:  Att erhålla frivillig acceptans 
av alla berörda fastighetsägare underlättar 
markåtkomsten då arbete med exempelvis 
byggvägarna kunde påbörjas före 
järnvägsplanens fastställande.

Resursbrist hos Lantmäteriet och andra 
myndigheter
Resursbrist hos Lantmäteriet har varit en 
stor risk i detta projekt men tack vare ett gott 
samarbete och rutiner för en kontinuerlig 
avstämning/planering tillsammans har det 
mesta hunnits klart i tid.

Erfarenhet: För att förhindra förseningar i 
projektet måste projektorganisationer säkras 
upp även på myndighetssidan till exempel 
Lantmäteriet. Det är även viktigt att skapa 
goda kontakter med Länsstyrelsen och 
inblandade kommuner för att få en snabb 
och rationell hantering av frågor.

Planering för hur arbeten ska kunna utföras i 
trafikerat spår 

Tider i spår måste sökas i mycket god tid. 
Framför allt för större jobb så som spårbyten. 
Viktigt att ha ett nära och bra samarbete med 
trafikledning och drift och underhållssidan. 
Detta ger många fördelar för alla parter 
och bör vara en del av projektet även i 
planeringsskedet.

Erfarenhet:  planering för hur arbeten ska 
kunna utföras i trafikerat spår är viktigt att 
göra tidigt i projektet och bör tas med redan i 
utredningsskedet.
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Projektera hela anläggningen samtidigt och 
som ett uppdrag
Projektering av mark (som innefattar 
kanalisation) har slutförts innan EST-
projekteringen slutförts. Detta leder till 
att kanalisationshandlingen antingen inte 
stämmer med de slutliga EST-handlingarna, 
eller att ändringar måste genomföras 
i kanalisationshandlingen och/eller i 
genomförd kanalisation. 

Denna uppdelning beror på att man vill ha 
en markentreprenad ett år och en BEST-
entreprenad nästa år.

Erfarenhet:  Projektera hela anläggningen 
samtidigt och som ett uppdrag. Dela sedan 
upp bygghandlingen i de önskade delarna. 

Bygghandlingar måste synkroniseras
När en entreprenör genomför ändringar 
i befintlig anläggning hinner dessa inte 
alltid relationsritas innan de används som 
underlag för Bygghandling i en annan 
entreprenad. Problemet blir då att vid 
utförande av den senare entreprenaden har 
den befintliga anläggningen inte sett ut som 
handlingarna förutsätter.

Erfarenhet:  bygghandlingar måste 
samgranskas mellan delprojekten och alla 
eventuella senare ändringar i utförandefasen 
måste leda till förnyad samgranskning 
eller konsekvensanalys. Bygghandling 
som är granskad av en för objektet erfaren 
byggledare leder vanligtvis till färre ÄTOR  
i byggskedet.

Spårläggning på ny bana.
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Grumling 
Erfarenhet:  Viktigt att fyllningar görs rätt 
årstid och att packning följs upp noga.

Arbeta in i handlingarna hur och var 
förebyggande åtgärder ska utföras.  
Lämna inte öppet åt entreprenören att göra 
bedömningen under byggskedet, det riskerar 
att inte bli utfört och resultera i en påverkan 
på omgivningen.

Erosionsskydd. 
I bygghandlingarna angavs att erosionsskydd 
skulle läggas ut selektivt (på de områden 
där behovet var uppenbart angavs dock 
erosionsskydd i handlingen). Projektet har 
gjort bedömningen att det är bättre att ange 
erosionsskydd i alla jordskärningsslänter av 
morän och sedan i samråd under byggtiden 
eventuellt minska antalet.

Erfarenhet: : Samrådet ska utföras snarast 
då skärningar öppnas för att kunna anpassa 
krossmängder i linjen. Det är inte helt säkert 
att det alltid går att synkronisera. En fråga 
som ställdes var, hur bedömer man vid 
projekteringen att det behövs erosionsskydd? 
Svar: Är man tveksam så är det bättre att 
erosionsskydda

Inmätning
Erfarenhet: projektering av ändring i 
befintlig anläggning bör grundas på en 
aktuell inmätning.

Projekteringsanvisningar
Erfarenheter från redan byggda anläggningar 
eller anläggningsdelar har kontinuerligt 
arbetats in i projekteringsanvisningar inom 
det signaltekniska området. Detta har 
minskat antalet frågor från projektörerna.

Mängdförteckningar 
Det är en svår avvägning mellan att i förväg 
skaffa ytterligare information angående 
urgrävningssträckor genom geotekniska 
undersökningar som är kostsamma, 
eller att ta kostnaden när den kommer i 
entreprenaden.

Erfarenhet:  Volymer vid urgrävning 
har alltid en tendens att vara större i 
verkligheten än angiven i bygghandlingen.

Jordbankar 
Redan vid projekteringen är det viktigt 
att överväga hur genomförbart byggande 
av jordbank är i förhållande till planerade 
entreprenadtider etcetera. Byggnation av 
jordbank är så pass beroende av väder och 
vind samt tillgängligt material att saken bör 
övervägas noga.

Erfarenhet: Viktigt att fyllningar görs rätt 
årstid och att packning följs upp noga.
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Referensprover
Trots att man var medveten om vikten av 
att börja ta referensprover i grundvattenrör 
vid sulfidupplag i god tid innan byggnation, 
blev detta inte gjort i tillräcklig utsträckning 
eftersom utsättning av grundvattenrören 
blev försenad. Eftersom det inte finns 
nationella riktvärden för grundvatten i 
sulfidjordsområden, som naturligt har lågt 
pH och höga tungmetallhalter, är avsaknaden 
av dessa referensprover olycklig. 

Erfarenhet: Brister i referensprovtagning 
leder till ökade kostnader för provtagning. 
Om projektet berör vatten kan det vara 
kostnadseffektivt att i ett tidigt skede ha en 
geohydrolog nära knuten till projektet

Miljötillsyn
För att tydliggöra vem som ansvarade för 
tillsynen av Haparandabanan skickades ett 
brev till länsstyrelsen och kommunerna med 
en förklaring att projektet såg länsstyrelsen 

som huvudsaklig tillsynsmyndighet. Vi kom 
överens om att en rapport skulle skickas in 
till dem varje år med redogörelse för bland 
annat de tillbud som inträffat under året. 
Tillbuden har rapporterats med ett utdrag 
ur Synergi, tillsammans med en rapport om 
vatten- och jordprovtagning på sulfidupplag.

Erfarenhet:  Gör klart med 
tillsynsmyndigheterna vilken av dessa som 
ska vara huvudsaklig tillsynsmyndighet. 
Därmed underlättas tillsynen både för er och 
myndigheterna. Använd Synergi för att få en 
snabb sammanställning av årets avvikelser, 
tillbud och olyckor.

Tid och kompetens för beställargranskningar

Erfarenhet:  Om granskning av handlingar 
ska utföras är det mycket viktigt att planera 
in dessa och avsätta både tid rätt kompetens 
för granskningarna.

Gabionmurar i Karlsborg, breddning av bro.
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järnväg fanns en befintlig anläggning att 
anpassa sig till, vilket gjorde den delen 
mer komplex. Det behöver alltså inte vara 
en nackdel att dela upp arbetena i flera 
entreprenader.

Erfarenhet:  Bemanna organisationen 
med erfarna byggledare som medverkar i 
framtagande av bygghandlingar. Det kan 
finnas fördelar att dela upp arbetena i fler 
entreprenader.

Upphandlade uppdragsledare, projektörer 
och granskare
Omfattningen på projektet har inneburit 
att flera parallella uppdragsledare 
arbetar med olika projekteringsobjekt. 
Även då uppdragsledare arbetar i 
samma konsultorganisation är det svårt 
att få likvärdighet i bygghandlingen. 
Principiell information som berör flera 
objekt, överlämnat för ett objekt till en 
uppdragsledare kommuniceras inte alltid 
till ett annat objekt och dess uppdragsledare, 
trots att de arbetar på samma konsultfirma.

Det har i en del fall varit svårt att få projektör 
eller uppdragsledare att förstå att delar av 
projekteringsuppdraget är av provisorisk 
karaktär och ska ersättas av ERTMS så 
småningom, och att andra delar är av 
permanent karaktär och utgör förberedelser 
för ERTMS, men som i en del fall inte ska 
tas i bruk i den aktuella entreprenaden utan 
först senare när ERTMS tas i bruk.

Noggrant urval av resurser
De flesta resurserna har följt projektet från 
start till mål vilket har varit en stor fördel 
och har gett kontinuitet och enhetlighet. 
Projektet har varit noggrant i sitt urval av 
resurser för att på så sätt uppnå bra och hög 
kompetens i projektet. 

Erfarenhet:  Att upphandla resurser med 
optioner har varit ett bra sätt att resurssäkra. 

Upphandling av entreprenader
Erfarenhet: Vid planering av i vilken ordning 
entreprenaderna skulle upphandlas är det 
viktigt att ha god kännedom om exempelvis 
beroenden mellan olika entreprenaders 
bygghandlingar i form av materialtransporter 
och vägbyggnationer.                      

Byggledare redan i projekteringsstadiet
En viktig faktor till att handlingarna 
generellt har varit av mycket god 
kvalitet och kostnadseffektiva är att 
entreprenadkompetens i form av byggledare 
funnits upphandlade redan i projekterings- 
och upphandlingsstadiet. Genom detta har 
handlingarna optimerats. 

Kontaktledningsarbetena var uppdelade 
i flera entreprenader som exempelvis 
fundamentsättning, stolp- och lindragning, 
kontaktledning. En intressant reflektion är att 
det blev färre ÄTOR på befintlig järnväg som 
var uppdelad på fler entreprenader än det var 
på ny bana. Detta trots att det på  befintlig 

upphandling

Vägbro Kivivaaravägen.
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Erfarenhet:  För delprojekt Signal och tele 
hade det troligen varit bättre om det istället 
hade anlitats en egen stab av projektörer 
och granskare. Det hade gett projektörerna 
en grundläggande förståelse för uppdraget, 
likvärdighet i handlingarna mellan objekten, 
effektivare granskning och därmed en 
snabbare projektering. 

Oerfarna entreprenörer
Det förekom i projektet att entreprenörer 
aldrig tidigare jobbat på järnväg i trafikerat 
spår. 

Erfarenhet:  Det är viktigt att projektet har 
beredskap att bistå entreprenörer i frågor 
och att informera om alla föreskrifter (JTF, 
BVS, BVH) och typritningar. Det är dock 
viktigt att nya idéer och lösningar från 
entreprenörerna uppmuntras och följs upp.

Materialförsörjning via MA
Projektet har haft problem med 
leveransbesked och aviseringar som inte har 
fungerat, vilket har inneburit merkostnader 
för projektet. Betydande brister gällande 

rutiner för mottagningskontroll och kontroll 
innan spänningssättning samt brister i 
instruktioner och dokumentation gällande 
AT-transformatorer har upptäckts.

Kraven på ABB, som konstruerat AT-
transformatorerna, från föreskrifterna och 
kvalitetsgranskningen av dokumentation, har 
inte följts upp av beställaren; Materialservice. 
Mottagningskontroll och kontroll inför 
spänningssättning av AT-transformatorn 
utfördes på site av tekniker från ABB. Då 
visade det sig att specialistkunskaper 
krävdes för att kunna utföra kontrollerna 
på rätt sätt och utan att riskera att skada 
AT-transformatorerna. Detta framgick ej 
av levererad dokumentation. Denna utgick 
från att mottagande entreprenör själv skulle 
kunna göra kontrollen.

Erfarenhet: Ovanstående problem har tagits 
upp med Materialservice vid ett flertal 
tillfällen. Hur detta ska hanteras i framtiden 
kan vara värt att kolla upp.

Vägbro Kivivaaravägen.
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underhålls-dokumentation, 
reservdelsförteckningar med mera. 

För ny teknik bör eller ska det även finnas en 
motpart hos projektets beställare, som man 
kan diskutera vilken dokumentation som ska 
överlämnas och hur den ska utforma.

För att få ett komplett överlämnande så 
snart en entreprenad är slutbesiktad, krävs 
tydligare rutiner för hantering av underlag 
för relationshandlingar.

Erfarenhet:  Aktiviteten Överlämnande bör 
starta omgående när projektet startar.

Lantmäterisammanträden 
Erfarenhet: Lantmäterisammanträden 
har allmänt sett gett goda möjligheter till 
förhandlingar med berörda fastighetsägare 
samtidigt som projektet kunnat luta sig 
på Lantmäteriets möjlighet att utifrån 
gällande lagstiftning besluta i vissa 
frågor. Vid lantmäterisammanträden 
som beskrivs ovan har både plan- och 
fastighetskoordinatorn och respektive 
projektledare för befintlig respektive ny 
järnväg och kraftprojektet deltagit. Detta 
har varit en mycket bra och effektiv lösning 
då eventuella kompletterande bygg- eller 
anläggningsarbeten kunnat beslutas i 
samråd med fastighetsägare direkt vid 
lantmäterisammanträdet.

Totalentreprenad
Delprojekt kraft har efter upptäckta 
brister i kvaliteten valt att fokusera på 
kvalitetsuppföljning av totalentreprenaden 
för Kalix omformarstation. Ronder och 
revisioner är genomförda samt lyfta till 
ombudsnivå. Vid ett tillfälle stoppades 
entreprenaden för att komma tillrätta med 
problematiken. 

Delprojekt kraft har använt sin kvalitets-
resurs i betydligt större omfattning än 
planerat. 

Projektet har i sina entreprenader haft 
mycket kompetenta och aktiva byggledare 
som tillsammans med kvalitetsresursen 

Gemensam tidsplan, dokumentstruktur  
och teknisk samordning
Erfarenhet:  Arbetet med den gemensamma 
tidsplanen och den tekniska samordningen 
mellan delprojekten är en viktig del för 
att möjliggöra effektiv planering och 
projektstyrning, samt för att förhindra 
att saker faller mellan stolarna. Här finns 
stora vinster att göra. Även en gemensam 
dokumentstruktur ger stora fördelar, särskilt 
för personer som arbetar i flera delprojekt.

Att projektet varit samlokaliserat har varit en 
mycket stor fördel. 

Resursförstärkning
Erfarenhet: Resursförstärkning bör ske 
i god tid innan det blivit för mycket 
arbete för enskilda medarbetare. Under 
byggskedet behöver både geotekniker 
och miljöbyggledare finnas i tillräcklig 
omfattning för att stötta byggledaren och 
följa upp frågor inom respektive teknikslag.

Involvera HMSQ i projektet
Det kan konstateras att när projektledningen 
och byggledarna har haft ett nära 
samarbete med HMSQ har ett mer effektivt 
HMSQ-arbete uppnåtts, än när HMSQ-
handläggarna inte integrerats i arbetet. 
Genom styrning och erfarenhetsåterföring 
mellan delprojekten kom arbetssättet att 
ensas mot att integrera HMSQ.

Aktiviteten överlämnande
Det har inte varit tydligt för projekt-
ledningen i Haparandabanan vad projektets 
beställare vill ha som förvaltningsdata. 
Beskedet ”enligt regelverket” är i en 
del fall inte entydigt och vad avser ny 
teknik, bristfälligt. Genom att inrätta en 
funktion som ansvarar för att korrekta och 
kompletta data överlämnas till beställaren 
fås tidigt kontroll på detta. Redan innan ett 
projekteringsuppdrag påbörjas ska det vara 
fastställt vilka data som ska överlämnas när 
entreprenaden är klar och renritad.  
I överlämnande ska förutom 
förvaltningsdata ingå BIS-underlag, 

Byggskedet
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Med till exempel krav på relevanta 
bilder, läge, tidpunkt, karta, riktning samt 
beskrivande text. 

Erfarenhet:   I flera entreprenader har 
fotodokumentationen varit till stor nytta 
och i ett exempel har felaktigt utförda 
kabelavslut fångats upp i ett mycket tidigt 
skede så att korrigering kunde ske.

Justeringar innan överlämnandet
Erfarenhet: Det är viktigt att ha kvar 
entreprenörer som kan göra små åtgärder 
och justeringar som behöver göras innan 
överlämnandet av projektet. På en sådan här 
lång sträcka blir det ganska mycket arbeten 
som behöver göras i slutskedet. Till detta 
behöver det även avsättas pengar i budgeten.

Överlämnande
Erfarenhet: Tydliga rutiner behövs 
för hantering av underlag för 
relationshandlingar, för att få in en komplett 
leverans så snart en entreprenad är 
slutbesiktad. 

bidragit till en bra kontroll och uppföljning 
av entreprenaderna. 

Projektet har tack vare detta även varit väl 
insatta i utförda arbeten när det blivit dags 
för ÄTA hantering.

Erfarenhet:  Projektet ser stora vinster med 
att i ett tidigt skede granska entreprenörens 
mallar för egenkontroller och rutiner 
för dessa. I flera fall har stora brister i 
egenkontrollernas upplägg, spårbarhet 
och tydlighet upptäckts. Viktigt att följa 
upp egenkontrollerna löpande under 
entreprenadens gång. Byggledaren har varit 
en förutsättning för att kunna upptäcka och 
kräva åtgärder av bristerna i entreprenaden 
i ett tidigt skede. Erfarenheter från Kalix 
omformarstation visar att byggledning är 
minst lika viktig på en totalentreprenad.

Förändringar 
Erfarenhet: Om en entreprenad leder till 
en förändrad anläggning så måste denna 
förändring snarast kommuniceras till andra 
berörda objekt för överenskommelse om 
åtgärd.

Medvetenheten hos projektmedlemmarna 
måste öka vad gäller förändringar av 
bygghandlingar eller utföranden, sådana 
förändringar måste snarast kommuniceras 
för analys av påverkan på andra objekt.

Entreprenörens styrning av 
underentreprenörer
Erfarenhet:  Många avvikelser i byggskedet 
beror på brister i entreprenörens styrning 
av underentreprenörer. De entreprenörer 
som valde att ha en utpekad (Kvalitet, Miljö 
och Arbetsmiljö) KMA-samordnare på plats 
vid entreprenaden lyckades bättre med 
att uppfylla krav inom Kvalitet, Miljö och 
Arbetsmiljö. De flesta entreprenörer har inte 
detta i sin organisation, eftersom det ökar 
priset och minskar chansen att vinna en 
upphandling. Om man vill ha ett bra resultat 
inom KMA-området är det viktigt att hitta 
sätt i upphandlingen att gynna i stället för 
missgynna den typen av organisation.

Rutin för hur fotodokumentation 
Projektet har arbetat aktivt med 
entreprenörerna för att ta fram en rutin för 
hur fotodokumentationen ska redovisas. 

Ekodukt.
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Träpålning 

I projektet så har träpålning som 
sättningsreducerande metod utvecklats 
och uppdaterats. Vad man lärt sig är att 
rationalisering inte alltid är bra. Till 
exempel rationaliserades tätjordskiktet 
ovan påltopparna bort i tron att man 
sparade in kostnader, men då behövdes 
utrymmet mellan överkant, lastfördelande 
lager, och underkant, underballast, fyllas 
med extra bergkrossmaterial som är dyrare. 
Annars har träpålningen lett fram till både 
maskinutrustnings- och produktutveckling. 
Trots detta efterlyser geoteknikerna en 
fortsatt standardisering för träpålning. Ett 
examensarbete är under framtagande.

Nedpressning 
Ett moment som var besvärligt att utföra var 
nedpressningen av berg i myr. Djupet till 
fast botten var i ett fall som mest sju meter. 
Metoden gick ut på att gräva ur partiellt 2-2,5 
meter och samtidigt fylla med berg upp till 3 
meter över RUK, av egentyngden pressades 
då berget ner till fastare botten. Framdriften 
blev inte mer än 10 meter per skift. 

En svårighet med nedpressning är att med 
säkerhet veta att bergmaterialet verkligen 
nått fastbotten och inte bildat för stora 
hålrum som med tiden ger upphov till 
sättningar. 

Träpålning i Keräsjoki.

teknik och metoder
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Bankpålning 
Pålningsarbetet utfördes vintertid under 
åtta veckor och det var en fördel för 
genomförandet att en vinterväg över 
området med lösa jordar kunde anläggas. 
I bygghandlingen var det redovisat att 
pålplattorna skulle platsgjutas. Med 
hänsyn till antalet pålplattor (2015 st.) och 
årstiden samt markens bärighet under 
barmarksperiod så var ett alternativt 
utförande med prefabricerade pålplattor 
en möjlig teknisk lösning. Förslaget att 
prefabricera pålplattorna utreddes redan 
i ett tidigt skede. Fördelen med färdiga 
plattor var att man inte skulle vara beroende 
av tiden för betongens hållfasthetstillväxt. 
Även kontinuiteten för efterföljande 
arbetsmoment såsom utläggning av 
krossmaterial och geonät samt packning 
av respektive lager bedömdes också bli 
bättre anpassade till produktionscykeln. 
Tiden för hela processens cykel förkortades 
avsevärt med prefabricerade plattor. 
Framdriften hade blivit mycket begränsad 
med platsgjutna pålplattor och hade tagit 
betydligt längre tid. Nu kunde man slutföra 
pålning och lastfördelande lager precis innan 
tjällossningen. En viktig aspekt att ta hänsyn 
till är packning av lastfördelande lager så att 
utlagt material inte hinner frysa ihop.

Brobygge vintertid 
Tänk igenom omgivande förutsättningar, 
vanligtvis planeras brobyggen gärna 
till barmarksperioden. I några fall har 
Haparandabanan haft stor fördel av att bygga 
vintertid med avseende på möjlighet till 
länshållning och grundvattensänkning vid 
grundläggningsarbetena.

Blockig morän 
Det finns ett problem med hur 
entreprenören ska kunna uppskatta eller 
tolka bygghandlingen när projektörer gör 
olika bedömningar och använder olika 
ordval för att beskriva mängden jord och 
block. I en entreprenad uppstod i praktiken 
materialbrist när mängden sten i moränen 
var så stor att behovet av andelen användbar 
jord bara kunde tillfredsställas genom 
mycket långa transportsträckor inom 
entreprenaden, vilket inte var rimligt. Det 
kan finnas bättre metoder för att beskriva 
eller definiera mängden i handlingarna, 
exempelvis med foton eller i procent.

Sattaojavägen och Naartijoki.
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Ytblock 
Mängden ytblock blev ett problem inom en 
sträcka där det planerats för jordbank men 
där ytblockens mängd och storlek innebar att 
de utgjorde för stor del av packningshöjden. 
I stället för att börja spräcka eller ta bort den 
stora mängden av för stora ytblock byggdes 
bergbank istället. 

I båda fallen med andelen sten eller 
storleken på ytblock, är det viktigt hur dessa 
förutsättningar beskrivs i en bygghandling. 
Det kan annars bli grund för ÄTA-arbeten 
med höga kostnader. 

Dispens avseende kraven på bergmaterial  
i förstärkningslager

Projektet sökte dispens från BVS 581.161 
”Järnvägs AMA 98” version 2, 2007-02-01 med 
avseende på de krav som ställs på motstånd 
mot fragmentering och nötning för material 
som skall användas som förstärkningslager 
under kod DCH.15. 

Avsteget begärdes för att kunna nyttja 
bergmaterial från linjen (Fall A) till 
förstärkningslager. Bergmaterialet uppfyllde 
ej kraven till fullo, alternativet var att köpa 
material utifrån (Fall B). Projektet har 
fört en dialog med expertis inom området 
vilka förklarat att Banverket (sedermera 
Trafikverket) väsentligt skärpt kraven för 
förstärkningslager DCH 15. 

Det nya kravet är högre ställt än kravet 
för makadamballast klass 1. Det naturliga 
vore att makadamballast har det högsta 
kravet och att underliggande lager har 
lägre krav i fallande skala med djupet i 
konstruktionen av järnvägskroppen. Högre 
krav på förstärkningslagret medför att 
möjligheten till att nyttja berg från linjen 
och täkter längs Norrlandskusten begränsas. 
Begränsningen kan få en stor inverkan 
på så väl anläggningskostnaderna som på 
miljöpåverkan för nya järnvägsträckningar. 
Frågan är om kravet på bergtyp 1 är 
överflödigt då det sannolikt inte finns något 
bergmaterial som skulle klara Micro-Deval-
värde 12 men inte kulkvarnsvärde 18. 

För den aktuella entreprenaden 
byggdes järnvägskroppen upp med ett 
frostisoleringslager DCH16, som ligger 
under förstärkningslagret. Kravet på 
kornstorleksfördelning liknar kravet 
för DCH15. Detta minskar risken för att 
anrikning av finmaterial från nedbrytning 
(nedkrossning) av förstärkningslagret sker i 
sådan omfattning att till exempel tjälproblem 
och dåligt spårläge därmed skulle kunna 
uppstå under konstruktionens livslängd.

Kravet på bergmaterialet styrs i huvudsak av 
hur stor nedkrossningen är. Mot bakgrund 
av ovanstående är det inte sannolikt att 
konstruktionens livslängd skulle förkortas. 

Egen bergtäkt.
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Bergschakt.

Bergskärning 
Uttag av berg i linjen har i så stor 
utsträckning som möjligt försökts att uppnås 
i projektet. I stället för bergslänt har det 
i några fall tagits ut berg med en vertikal 
slänt från projekterat släntkrön och sedan 
återfyllts med överskottsmassor så att 
släntlutning för jordslänt erhållits.

Svallisbildning 
I ett bankdike mellan järnväg och 
ersättningsväg har svallisbildning i stor 
omfattning uppträtt under byggtiden 
och även nu efter trafikstart. Det är inte 
ett problem för järnvägen, även vägen är 
trafikeringsbar, men det är ett fenomen 
som helst inte ska uppstå. Det vore bra att i 
förväg försöka förutse problemområden med 
avseende på detta så att åtgärder kan vidtas  
i byggskedet, inte som korrigerande åtgärder 
i efterhand.

Egen bergtäkt 
Projektet valde att ansöka om tillstånd för 
och öppna en egen bergtäkt i anslutning 
till järnvägslinjen för tillhandahållande 
av makadam klass 1 och DCH.15 samt 
DCH.16 material. Täkttillståndet 
omfattade brytning av 60 000 ton berg. 
Besparingen för projektet har beräknats 
till storleksordningen 35 miljoner kronor 
jämfört med om denna mängd bergmaterial 
skulle köpts in som Fall B massor.

Stora stenar i makadamen 
Vid utläggning av makdam klass 1 i samband 
med spårläggning och plogning efter 
spårläggning upptäcktes att det fanns en 
ganska stor mängd stenar som är betydligt 
större än fraktionen 63 mm. De kan inte ha 
tagit sig genom krossens siktar, projektet har 
dock inte kommit fram till hur de hamnat i 
högen med siktat material. 
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Utläggning av makadam 
En fråga som diskuterats är gränssnittet 
mellan markentreprenaderna och 
spårentreprenaden. I vårt fall ingick det i 
markentreprenaderna att lägga ut 20 cm 
makadam, det innebar att ytterligare 10 cm 
skulle påföras av spårentreprenaden vid 
läggande av spåret. Motivet till att låta en 
ganska stor del av makadamutläggningen 
ingå i markentreprenaderna var 
tidsaspekten. Tyvärr resulterade detta 
i mycket diskussioner vid starten av 
spårentreprenaden där ytans jämnhet och 
även mängden makadam diskuterades. 
De diskussioner kring ÄTA-arbeten 
som genererades till följd av det valda 
gränssnittet kunde ha undvikits om all 
makadam ingått i spåret, å andra sidan hade 
den entreprenaden tagit längre tid då.

Ersättningsvägar 
Placering av ersättningsvägar har fastställts 
via lantmäteriförrättningar. Det innebär 
att de bara illustrerats i bygghandlingarna. 
Lantmäteribesluten har ibland kommit sent 
och vägar som inte har fastställt läge kan bli 
dyra att anlägga.

Viltstängsel 
I järnvägsplaneskedet beslutades att 
viltstängsel skulle sättas upp längs hela den 
nya järnvägen. Vid upphandling följdes 
Trafikverkets handbok för viltstängsel och 
höjden 2,20 m har satts upp. Under första 
vinterssäsongen har älgar hoppat över 
stängslet in på järnvägen men haft svårt att 
hitta ut igen. Banförvaltaren har väckt en 
fråga om det är bättre att sätta renstängsel 
som är lägre och som älgar kan hoppa över 
men som stänger ute renarna. Något facit 
har vi inte, men frågan är värd att överväga i 
andra projekt.

Efterarbeten 
Längs ersättningsvägarna har efterarbeten 
gjorts utifrån resultat från besiktningar 
av Lantmäteriets vägsakkunnige. Det har 
varit väldigt spridda arbeten och de har 
kommit efterhand vilket gjort att en effektiv 
samordning av maskiner etcetera inte varit 
genomförbar. Denna typ av efterarbeten 
borde samlats ihop och planerats till ett 
tillfälle och inte efterhand som vi gjort. Det 
har varit kostsamt och ineffektivt.

Makadamuppläggare.

Byggvägar.
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Bilaga

Bilaga 1.  Slutrapport Miljö för projekt Haparandabanan,  
   Bandel 132, 133 och 137 

Bilaga 2.  Ny bana Kalix-Haparanda, beskrivning

Anslutning till Haparanda bangård.
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Km Beskrivning Kommentar 
38+500 Kalix bangård
42+850 Växel, start ny jvg 
43+000 Nedpressning Stora block från sprängning lastas på varandra i stor hög  så att myrmarken till slut ger vika,  
  stenblocken sjunker till fast botten och ger stabilitet för järnvägsbanken.
43+820 Lampenområdet Djupaste området, bankpålning, pålar 11 m långa. Linjen flyttades norrut i järnvägsplanen  
  för att undvika ännu djupare områden.
44+000 SGI forskningsområde Forskning angående sättningar i sulfidjord.
44+300 U11:3 Uppläggningsyta för överskottsmassor.
45+300 Hamptjärn Vattenärende, tillstånd för avsänkning.
47+600 Viltpassage  Oxtjärn/Lerviksträsk. Passage för vilt, ej anpassad för någon väg.
49+000 Detektorplats  Vid Lantjärvvägen. Detektorn talar om tjuvbroms och hjulskador. 

49+100 Landskapsbro Före detta sandtag. Stort grundvattenflöde och besvärlig grundläggning 
50+600 2 st Träbroar  Ersättningsvägar över Kvarnbäcken. 
52+450 Utterstenar Gäddträskbäcken. 14 st vattendomar längs ny järnväg, enda stället med villkor att sätta ut  
  revirstenar för att underlätta framtida utteretablering.
53+500 Dike vid Lill-gäddträsket Kompensation för Lill-gäddträsket för den avrinning söderifrån som vi skurit av med järnvägen.
53+800  Bergskärning Dåligt berg i skärningen, utjämningsmagasin/sedimentationsfälla, hög bergbank in över  
– 55+000  åkermarken. Högsta banken på sträckan är cirka 8 meter.    
55+050 SIR-mast Bärare för den radioburna datatrafiken vid järnväg. Nytt standardiserade trafikstyrningssystem. 

55+200 Omlagd väg 723 Anslutningen för väg 723 till väg 398 har flyttats till södra sidan av järnvägen.
55+500 Bro över Sangis älv Längsta bron, 117 m lång.

55+500 Fågelåtgärder Fågelavvisare vid Sangis älv, Keräsjoki m fl ställen. 
74+100
56+200 Grossmyrgraven Sulfidjordsområde, graven omledd, trumma anlagd på rustbädd, träpålningssträcka, tryckbankar

56+900 Kattiserbacken Djup skärning, en av de två djupaste, hårt packad morän som har varit svår att schakta.

58+000 Arkeologi Arkeologisk utredning, för-, slut- och räddningsundersökning.  Fynd av bland annat en masugn.  
– 60+000  
59+000 Ekodukt Viltövergång

60+350 Kommungräns  Kalix/Haparanda

60+500 Väg 728 Järnväg som korsar allmän väg 728 till Sangijärvi

Ny bana Kalix – Haparanda, 42 km

Bilaga 2
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Så här läser du skyltarna
75 = avstånd i kilometer från Morjärv. 
1 =  stolpe nummer 1 inom kilometer 75, totalt 
står det cirka 15 till 20 stolpar på en kilometer. 
Numreringen börjar om för varje ny kilometer.

Bilaga 2
Km Beskrivning Kommentar 
62+300 Vägsystem Sattaoja/Naartijoki. Passagemöjligheter vid Naartijoki 
 – 63+400
63+400 Bro över Naartijoki Första entreprenaden – en ensam bro mitt i skogen. 
63+600 U13:4 Uppläggningsyta som behövs för den sulfidjord som grävts ur vid broläget och för järnvägslinjen. 
66+000 Biotopskyddsområde Järnvägen flyttades norrut för att behålla skydd för ringlav som finns längs med Präntijärvenoja. 
66+000 Vuonoskogen  Mötesstation med teknikhus, funktion på bangården, växlar 750 m långa tåg, högst SIR-mast,  
  bryggor för kontaktledning, kabelränna och kräldjursevakueringar. 
68+000 Bergtäkt Egen bergtäkt med plan för efterbehandling
69+000 Landskapsbro Aavajoki – flyttled av riksintresse för rennäringen.
71+900 Bro Kylmäoja – den enda prefabricerade bron på hela sträckan.
73+000 AT Autotransformator

73+900 Väg 729  Sänkning av väg 729 och pumpstation för dagvatten.
74+100 Keräsjoki och Värtioja Keräsjoki har fria stränder, torrtrumma vid  
  Värtioja. Bäver som etablerat i området

75+700 Tervajänkä Försvaret fick undersöka området och säkerställa  
– 77+100  att förekomst av OXA inte var aktuell.

77+000 Klapperstensfältet Hänsyn togs till Klapperstensfältet vid  
  projekteringen av järnvägen

78+000 Piilijänkä Klass 1 myr
79+000  Friluftsområde Rastplatser Vuono/Haparanda med  
– 83+000  vandringsleder och skidspår 
81+200 Träpålning Lång sträcka med träpålning som 
– 82+200  stabiliseringsmetod. 

81+500 Vandringsled  Sepposenoja 
82+750 Ammunitionsvägens bro Skoterled och vandringsled.

82+750 Ny gång- och cykelväg  Från Ammunitionsvägen fram till E4-bron  
– 84+000  där stig från Närsta ansluter.

84+000  Anslutningen till befintlig bana 
86+000 Haparanda station 



74

Förkortningar 
AKJ Anläggningsspecifika krav järnväg
AT Typ av transformator
ATC Automatisk tågkontroll
ARGUS Leverantör av tågledningssystem 
BEST Ban El Signal Tele
BLL Belagd luftledning, typ av elledning
BVF Banverkets interna föreskrifter
BV-FS Banverkets författningssamling
BVS Banverkets tekniska systemstandard
BQR mäter både entreprenader och medarbetare
CAD Computer Aided Design
COTIF Convention relative aux transports internationaux Ferroviaires
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG Europeiska gemenskapen
EIRENE European Integrated Railway Radio Enhanced Network
EMIL Trafikverkets system för beställning och leverans av digitala ritningar
ERTMS European Rail Traffic Management System
ERTMS Level 2 European Rail Traffic Management System, Level 2
ERTMS-R European Rail Traffic Management System, Regional
EST El, signal och tele
ESTER Projekt i Trafikverket
ETCS European Train Control System
FAT Factory Acceptans Test
FIA Förnyelse i anläggningsbranschen, projekt 2003-2012
GEMINI Transmissionssystem för el- , signal- och teleteknik 
GSM-R Global System for Mobile Communication – Railway, mobiltelefonistandard
HMSQ Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet
IBTL Ibruktagningsledare
IDA Trafikverkets system för lagring av digitala dokument och filer
JTF Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter
JvSFS Järnvägsstyrelsens författningssamling
KMA Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
MA Materialadministration, avdelning på Trafikverket
MKB Miljökonsekvensanalys
MobiSIR Trafikverkets mobiltelefoninät byggt för drift och underhåll av järnväg
MobiSIR-TAM Trafikverkets mobiltelefoninät för lågtrafikerade banor
MVA Megavoltampere, 1 miljon voltampere
OSS One-Stop Shop
PSB planerade större banarbeten
RNE RailNetEurope
RUK Rälsunderkant
SAT Site Acceptans Test
SIR Swedish International Railway radio
SGU Sveriges Geologiska Undersökning
STAX 25 ton Största tillåtna axellast på banor 25 ton
STH Största tillåtna hastighet
SYNERGI webbapplikation för rapportering, avvikelsehantering 
TAM Tåganmälning
TDOK Trafikverkets dokument
TKL Tågklarerare
TRV Trafikverket
TSD teknisk specifikation för driftskompatibilitet
UHan Avdelning på Trafikverket
UHnvj Avdelning på Trafikverket
ÄTA Tilläggsarbeten, störningar och hinder
ÖK  Överenskommelse

Kosjärv–Kalix.
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TRV Trafikverket
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