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Norrbotniabanans fortsättningsprojekt.  

Tillväxtchefs förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

- Robertsfors kommun ansöker om ett fortsättningsprojekt på Norrbotniabanans Noder 
tillsammans med Skellefteå och Umeå.  

 

Ärendesammanfattning 
 
Robertsfors Kommun behöver ta lead i frågan kring de tre stationerna i Sävar, Robertsfors och Bureå. Vi arbetar 

just nu med att färdigställa ett projekt tillsammans med Umeå och Skellefteå för att nå synergieffekter i 

planeringen av dessa tre stationer.  

Beslutsunderlag 

 

-- Inriktningsunderlag resecentrum Robertsfors  

Ärendet 

Norrbotniabanans Noder tog slut under 2019 och redovisades under 2020. Det har tagit fram mycket material 

och rapporter kring Norrbotniabanan och hur den kommer att påverka oss och dess effekter på hela 

kommunen. Robertsfors Kommun måste fortsätta rigga för att ha det som krävs av oss som koncern tillgängligt 

innan byggandet drar igång. Om målet i tidigare projekt varit att ta fram många olika förslag och möjligheter så 

blir detta mål att:  Att ta tillvara på Norrbotniabanans fulla potential i stationsorterna Bureå, Robertsfors och 

Sävar. Målet är att uppnå full flexibilitet och maximal synergieffekt i närtid (år 2030) och framtid (år 2050) 

genom att ta avstamp i nutid och guidas av visioner och mål. 

 

Beslut ska skickas till: 

 

Kommunchef  

Tillväxtchef 
Ekonomichef  

  

  

 Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
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Ingen påverkan.  

  

Konsekvenser verksamhet 
Inga konsekvenser.   

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga synpunkter.   

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga synpunkter.  

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kan bli en kostnad på mellan 50 000 – 200 000 kronor beroende på ansökans omfattning. Detta tas upp i 

Kommunstyrelsens presidie för beslut och presenteras vid det nästkommande Kommunstyrelse möte.    

 

 
I tjänsten /Magnus Hansson  

 

  
 


