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Dubbelspår får vår region att växa
God infrastruktur med bra tågförbindelser är helt avgörande för vår regions framtid. Med
ökad tillgänglighet och snabbare förbindelser kan Gävleregionens negativa trend vändas.
Befolkningen beräknas öka med cirka 50 000 i vår region fram till år 2030/2035. Halva
den tillväxten sker i Gävle kommun och Söderhamn kan förväntas öka med cirka 5 000
innevånare.
Med ett dubbelspår kan Söderhamn bli en mycket attraktiv bostadsort. Innevånarna kan
då resa till Gävle på 20 minuter, Sundsvall på 40 minuter och Stockholm/Arlanda på 1
timme och 20 minuter. Det ökar möjligheter för människor att kunna bo kvar i
kommunen, eller flytta hit. Företag och idéer kan växa och utvecklas. Jobb kan skapas
och vi gör insatser för en bättre miljö. Jobb, fritidsaktiviteter och studier blir enklare att
nå.
En dubbelspårig järnväg kan på sikt fyrdubbla godstransporterna, jämfört med dagens
enkelspår mellan Gävle och Härnösand. Då kan mycket av godset som idag går på lastbil
lyftas över på järnväg. Det här ligger helt i linje med Söderhamns kommuns arbete för ett
långsiktigt hållbart samhälle och utveckling av infrastrukturen.
Dubbelspår med kortare restider och möjligheter till att flytta den tunga fordonstrafikens
gods på järnväg ger även positiva effekter på miljön. Mer kollektivresande mindre
fordonstrafik ger minskad klimatpåverkan och minskade behov av naturresurser.
I region Gävleborgs transportsystemanalys, står alla länets tio kommuner bakom att ett
dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle – Sundsvall är den absolut viktigaste
infrastrukturåtgärden för regionens utveckling.
Söderhamns kommun vill skynda på utbyggnaden av ett dubbelspår. En viktig del i
arbetet är att planlägga var i kommunen ett dubbelspår ska dras. I delen söder om Ljusne
har förstudien pekat ut tre möjliga dragningar, kommunen förordar den västra. Norr om
Ljusne har vi den modernaste järnvägen och ett nytt spår läggs i omedelbar anslutning till
det befintliga.

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande
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1. Inledning
Planens syfte
Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och
Sundsvall. Banan utgör en viktig länk mellan södra och
norra Sverige och är Söderhamns kommuns viktigaste
kommunikation för pendlare. Ostkustbanan är viktig för
kommunens och regionens dragningskraft och en viktig
förutsättning för att arbetsmarknad och utbildningssystem
ska fungera. Med ett dubbelspår som klarar höga
hastigheter blir Ostkustbanan en viktig drivkraft för
tillväxt i området medan en utebliven ombyggnad
innebär kapacitetsproblem och motsatt effekt.
Trafikverket har tagit fram en förstudie för ett kommande
dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall.
I den nationella transportplanen som gäller för 2010-2021
finns projektet inte med. Samtidigt har berörda regioner
och kommuner tryckt på för att genom en aktiv
samhällsplanering skapa goda förutsättningar för en
kommande järnvägsplanering. Ett resultat av detta är ett
samarbete som benämns samordnad planering och
involverar de fem berörda kommunerna, respektive
regionförbund/län och Trafikverket. Samarbetet ska syfta
till att ta fram fördjupade översiktsplaner i varje
kommun, där man klarlägger de kommunala
förutsättningarna för det kommande dubbelspåret, och
väljer bort de lösningar som inte anses hållbara – både
sett ur kommunal synvinkel och från Trafikverkets sida.
Inom Söderhamns kommun finns tre aktuella alternativ
beskrivna söder om Ljusne i Trafikverkets förstudie.
Ambitionen med den fördjupade översiktsplanen är att
välja bort två av alternativen, och därmed endast ha kvar
det alternativ som senare ska projekteras och byggas.
Ambitionen är också att i den fördjupade översiktsplanen
få fram material som gör att det kvarvarande alternativet
även beskrivs tydligare än i förstudien från 2010. På så
sätt kommer Trafikverkets fortsatta järnvägsplanering att
kunna förkortas, vilket är en betydande fördel när
projektet sedan kommer med i den nationella
transportplanen.
Den fördjupade översiktsplanen kräver samplanering med
Gävle kommun i området kring kommungränsen och den
ska framförallt beakta planer gällande vindkraft,
anslutningen mot Orrskärshamnen och anslutning
Bild Alternativa spårkorridorer för
Kilaforsspåret.
dubbelspår OKB Söderhamns kommun.
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Problematik och krav
Antalet godståg på Ostkustbanan har ökat i och med att Botniabanan togs i bruk och
upprustningen av Ådalsbanan blev klar. Den stora andelen genomgående trafik i
kombination med redan stor kapacitetsbrist medför ett begränsat utrymme för
utvecklingen av den regionala järnvägstrafiken. Ett sådant scenario skulle starkt hämma
Söderhamns utveckling. Att personresorna kan utvecklas i takt med att arbetsmarknaderna
utvidgas och arbets- och studiependlingen ökar är en förutsättning för regionens och
Söderhamns utveckling. Dubbelspår hela vägen Gävle – Sundsvall förändrar fundamentalt
förutsättningarna för transporter längs Gävleborgskusten vilket bland annat leder till
förkortade restider samt högre punktlighet i avgångar. Tillsammans bidrar detta till
förbättrade möjligheter för arbetspendling och en fungerande arbetskraftsförsörjning
samtidigt som näringslivet genom goda förbindelser höjer sin konkurrenskraft.

Alternativa sträckningar
Norr om Ljusnan och fram till den norra kommungränsen finns inga alternativa förslag
till sträckning. En utbyggnad till dubbelspår följer här Ostkustbanans befintlig sträckning
som driftsattes 1997 och har en god spårgeometri. Huvudalternativet är att ett nytt spår
placeras väster om nuvarande. För att kunna särskilja sträckan från övriga alternativ i
dokumentet har det döps till ”Befintligt läge norr om Ljusnan”.
Befintligt läge norr om Ljusnan
I Ljusne behålls läget för nuvarande station, med perrong på östra sidan. En framtida
komplettering med perrong på västra sidan eller en mittplattform är möjlig. En viss
justering av anläggningen kan behövas beroende på valet av alternativ söder om Ljusnan.
För järnvägstransporter till Sandarne och mot Orrskär behöver merparten av tågen växlas
på Ljusne bangård och Vallviks bangård. En direktanslutning för Orrskär mot norr är
mycket viktigt ur kommunalt och regionalt perspektiv för bland annat den framtida
vindkraftsutbyggnaden i regionen.
Passage över Ålsjön sker intill befintlig bro. Grundläggning/brostöd finns förberedda för
passagen. Tunnelpåslag mot Hällåsen är förberett för ytterligare ett tunnelrör i söder. Vid
Söderhamns resecentrum sker anslutning till befintliga spår. Norr om Söderhamn vid
passagen av väg E4 ansluter Ostkustbanan till Kilaforsspåret.
Vid passage av Norraladalen samt Norralaån placeras nytt spår antingen mellan
nuvarande järnväg och väg E4 eller öster om nuvarande järnväg. Tunnelmynningar vid
Sketteneåsen måste studeras noggrant (inklusive räddningsvägar), varför järnvägskorridoren utökats här. Nytt spår ansluter till befintliga mötesstationer i Losesjön.
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Västligt alternativ
Sträckningen ansluter Söderhamns södra kommungräns
cirka 1,5 kilometer väster om den befintliga
Ostkustbanan. Passerar väster om i nära anslutning till
Sunnäsbruk, genom bebyggelsen vid Odlingen för att
ansluta till den befintliga Ostkustbanans sträckning vid
Ljusnan till kommungränsen i norr. Detta alternativ
förordas av kommunen.
Alternativ Mellan
Följer sträckningen för Befintligt läge Syd med nytt spår
väster om, från kommungränsen i söder till strax norr om
Sunnäs där sträckningen viker av mot nordväst för att
möta befintlig Ostkustbana vid Ljusnan. Då alternativet
inte är i överensstämmande med Gävle kommuns antagna
planförslag till sträckning avfärdas det.
Östligt alternativ
Sträckningen följer den befintliga Ostkustbanan från
kommungränsen i söder till Ljusnan i norr. Längs
befintlig bana tas mark för att möjliggöra kurvrätningar
(på den västra sidan) söder om Sillvik och norr om
Sunnäsbruk och Maråker samt vid Vallviks mötesstation.
Avsaknaden av tågstopp på sträckan innebär att
alternativet saknar fördelar för närboende samt då det inte
är i överensstämmande med Gävle kommuns förslag till
sträckning avfärdas alternativet.
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2. Planförslag
Kommunens ställningstagande
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för
Ostkustbanan (OKB) är att:
-

-

Säkerställa riksintresset järnväg och ge ett
tydligt kommunalt beslut som ger
förutsättningar för ett snabbt genomförande av
dubbelspår och kapacitetsökning på
Ostkustbanan.
Ta ett tydligt ställningstagande för Västligt
alternativ söder om Ljusnan
Förorda att norr om Ljusnan byggs dubbelspåret
i anslutning till befintlig OKB.
Klargöra att kommunens uppfattning är att
ostkustbanan ska byggas med dubbelspår på
hela sträckan inom kommunen.
Visa vikten av tydliga lösningar för anslutning
av industrispåren till Orrskär, Sandarne och
Vallvik samt anslutningen till Kilaforsspåret
Hitta lösningar som minimerar negativ
påverkan på natur- och kulturvärden
Visa hur störningar i form av buller och,
vibrationer kan minimeras.
Visa hur rörligt friluftsliv och andra allmänna
intressen respekteras
Ge förutsättningar för samordning med övriga
kommuners översiktsplaner och järnvägsplanen
Göra avvägningar mellan järnvägsintresset och
andra allmänna intressen som berörs
Säkerställa att erfarenheterna från projekt
Hälsingekusten beaktas i samband med
framtagande av järnvägsplanen.
Klargöra att järnvägsintresset skall ha företräde
framför andra allmänna intressen i kommunen.
Riksintressen skall i möjligaste mån säkerställas
genom att relevanta åtgärder genomförs
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3. Allmänna intressen/Planförutsättningar
Riksintressen
För att ta tillvara områden som är särskilt viktiga kan områden pekas ut som riksintresse.
Detta ger ett skydd mot åtgärder som kan skada intresset. Riksintressen kan finnas för
olika samhällsområden som kommunikationer, naturvård, kulturmiljö med mera.
Följande områden med riksintresse berörs;
Kommunikationer:

E4
Väg 50, 83, 583, 629, 633 och 642
Ostkustbanan
Kilafors – Söderhamn, järnväg
Åänge- Orrskär, järnväg
Hamnarna Orrskär och Långrör

Naturmiljö:

Skärjån
Ålsjön
Lötån/Norralaån
Myrarna mellan Skåssan och havet.

Kulturmiljö:

Söderhamns stad
Norrala centralbygd

Bild. Ålsjöns naturreservat

Bild. OKB passage Norraladalen
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Kommunikationer
Järnväg
Ostkustbanan, sträckan Kilafors – Söderhamn,
förbindelsen mellan Ostkustbanan och Kilafors –
Söderhamn samt Åänge - Orrskär, är av riksintresse för
järnvägen. Detta innebär att när ny järnväg anläggs och
ett annat riksintresse konkurrerar ska det riksintresse som
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt, ges
företräde.
Anläggande av järnväg pågår under några år, med
påverkan på natur- och kulturmiljöer, och används i
kanske 100 år, med positiva konsekvenser för luftmiljön,
mindre klimatpåverkan, positiva effekter för arbete,
utbildning, service, attraktivt boende och sist men inte
minst ett krympande Sverige i tid. Närheten till
Sundsvall, Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm med
allt det innebär, gör att tåg och tågtrafik väger tungt vid
avvägningen mellan olika riksintressen. Ostkustbanan
förutsätter tidiga samråd med samtliga
infrastrukturaktörer/ägare.
Trafikplatser, anslutningar och godsflöden
Arbete med att rusta upp länsbanan mellan Söderhamn –
Kilafors pågår för fullt. De godståg vars slutstation ligger
söder om Gävle ska ledas över till Norra stambanan via
länsbanan Söderhamn–Kilafors. Anledningen är att få
bort tung godstrafik mellan Söderhamn och Gävle på
Ostkustbanan, som har tät, snabbgående persontrafik.
Detta öppnar för en intressant nod i Söderhamn där
Ostkustbanan, länsbanan, E4:an och riksväg 50 gör att en
framtida placering av en omlastningsterminal/
logistikpark bör studeras.
De dominerande stråken för gods i Söderhamns kommun
är öst-västlig och nord-sydlig. I det öst-västliga stråket
transporteras i huvudsak timmer längs vägarna till sågar
och cellulosaindustrin. De sågade trävaror transporteras
vidare på båt ut i Europa. Råtalloljan kommer på båt till
Arizona Chemical där den raffineras och färdigprodukterna lastas på järnväg och transporteras söderut
längs Ostkustbanan. Sveriges största internationella
flygplats Arlanda nås på bara 1 timme och 45 minuter.
På det nord-sydliga stråket transporteras gods som i första hand har start- och målpunkter
utanför länet. Transportstråket innehåller olika trafikslag både järnväg med Ostkustbanan
och Stambanan, väg i form av E4 och gods på båt i farlederna längs östra
Bottenhavskusten.
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Effektiva godsstråk förutsätter även ändamålsenliga platser där gods kan lastas över
mellan trafikslagen. Detta innebär att järnvägsväxlar, industrispår och hamnanläggningar
får stor betydelse för att stråken ska fungera. I Söderhamn möts E4:an och Riksväg 50,
järnvägarna Ostkustbanan och tvärspåret Söderhamn – Kilafors som ansluter Norra
stambanan samt hamnarna Orrskär och Långrör som hanterar stora mängder gods varje
år.
Ett behov av triangelspår mellan Kilaforsspåret och norrut mot Ostkustbanan krävs för
den framtida avlastningen av järnvägstransporter på Ostkustbanan söderut. Triangelspåret
har även en stor betydelse för en eventuell logistikpark i området. Längre norrut ansluter
utbyggnaden mot den mötesstation som utförts i Styvje.

Bild. Kilaforsspårets anslutning till Ostkustbanan enligt Järnvägsplan Gunnarbo.

Följande åtgärder bedöms som de mest betydelsefulla för att öka effektiviteten i
godstransporterna:
-bättre växelförbindelse från Ostkustbanan in till Orrskärs hamn av
riksintresse.
-ny dragning på gamla Ostkustbanan in till Arizona Chemicals.
-ny anslutning – förbindelsespår mellan Ostkustbanan och Kilafors –
Söderhamn, järnväg av riksintresse. Ett genomförande av dubbelspår
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Vägar
Syftet med planen är att utreda alternativen för järnvägssträckning av dubbelspår på
Ostkustbanan mellan kommungränserna i norr och söder. Ett nytt dubbelspår innebär en
kraftig kapacitetsökning och restidsförkortning, vilket innebär effekter i övrig
kringliggande infrastruktur. Det ger möjlighet till både ökad tillväxt och minskad
belastning på vägnätet som är järnvägens främsta alternativ.
I kommunen finns ett väl utbyggt vägnät. Vägar av riksintresse är:
 E4, korsande kommunen nord-sydlig riktning
 50, Söderhamn – Söderala – Mo, mot Bollnäs
 83, från Noran genom Skog, längs Bergvikens södra strand mot Kilafors
 583*, från Axmarby via södra kommungränsen till Losesjö
 629*, Bergvik – Ljusne
 633*, Söderala – Ljusne
 642*, Trafikplats E4/50 – Hällåsen
*Vägen utgör en anslutning till en utpekad hamn av riksintresse.
Kollektivtrafik
Söderhamns resecentrum ska vara en trygg och trivsam plats och navet för det kollektiva
resandet. Det innebär bland annat förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och
från stationen via gång, cykel, buss och bil.

Bild. Söderhamns resecentrum

Resecentrum bör förbindas med området söder om Söderhamnsån genom en bro över ån
mellan resecentrum och Blötängarna, för att ta vara på områdets utvecklingspotential.
Mellan Resecentrum och Södra Tvärleden finns stora markområden på bägge sidor om
Söderhamnsån som väntar på exploatering med inriktning på kommunikationsorienterade
verksamheter. Söderhamnsån ska ses som en tillgång för området, vid framtida
exploateringar finns alla möjligheter att med hänsyn till livet i och vid vattnet lyfta fram
vattendragets kvaliteter.
Sjöfart
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I Söderhamn finns 6 hamnar längs kusten, Stugsund, Långrör/Sandarne och
Orrskär/Ljusne är kommunägda medan hamnar i Sandarne, Ala/Ljusne och Vallvik är
privatägda. De allmänna hamnarna Orrskär och Långrör är av riksintresse.
Orrskär är en av de djupaste hamnarna efter norrlandskusten med ett tillåtet djupgående
vid kaj på 11 meter och med en kajlängd på 100 meter. Verksamheten är inriktad på att
lasta och lossa fartyg i storleksklasser som har svårighet att trafikera andra hamnar.
Hamnen är specialiserad på utskeppning av sågade trävaror men hanterar även
impregnerade stolpar och biobränslen. Huvuddelen av de sågade trävaror som skeppas ut
från Orrskär kommer från sågverk i Dalarnas och Gävleborgs län.
Långrörs hamn i Sandarne är i första hand en bulkhamn och det är flera företag som
utnyttjar hamnen. De viktigaste är Arizona Chemical, Svenska Mineral och Nynäs. De
båtar som fraktar råtallolja till Långrör har isklass 1A, är från 11-19 000 ton, har en längd
mellan 129-160 meter, en bredd mellan 19,2-23 meter och ett maximalt djupgående på
8,5-9 meter.
Även beckolja fraktas på båt till Långrör. De båtar som fraktar beckolja till Långrör, är
från 6-12 000 ton, har en längd mellan 117-136 meter, en bredd mellan 16-20 meter och
ett maximalt djupgående på 8,4-10,3 meter. Beckoljebåtarna är smalare än båtarna som
fraktar råtallolja men kräver ett större djupgående.
Farleden har ett tillåtet djupgående på 7,5 meter, en tillåten båtbredd på 23 meter och en
tillåten båtlängd på 180 meter. För sjötrafiken är det största problemet farledsdjupet in till
Långrörs hamn. Nuvarande farledsdjup tvingar fartygen till dyrbara omlastningar som om
inget görs kan leda till att företagen prioriterar verksamhet på andra platser och i andra
länder. Viktig åtgärd för är att öka tillåtet djupgående från dagens 7,3 meter till 8,5 meter
in till Långrörs hamn.
Industrispår finns till Stugsund, Sandarne och Orrskär. Det är viktigt att industrispårens
anslutning mot Ostkustbanan liksom andra hamnanläggningar och förutsättningar vårdas,
men även utvecklas.
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Kulturmiljö
Järnvägen har funnits länge och i äldre tid drogs den nära
bebyggelsen. Järnvägen har i sig med stationsbyggnader, andra
byggnader och anläggningar ett kulturvärde.

Bild. Rostugn Sörljusne

Idag blir dock ingreppen i miljön större då järnvägen byggs för
att klara annan typ av trafik och att den kräver insatser för
säkerhet och hälsa. Ett dubbelspår kräver större yta och upplevs
mer storskaligt. Ett dubbelspår kan därför innebära att miljön
kring järnvägen måste byggas om för att klara de mer moderna
riktlinjer som tagits fram för t ex bostäder eller andra känsliga
verksamheter. Utbyggnad av dubbelspår kan även innebära att
de vägkorsningar som idag ligger i samma plan behöver byggas
planskilt eller att vägtrafiken måste dras om. Detta kan innebära
en påverkan på den omkringliggande miljön och dess
kulturvärden. Det är därför viktigt att kulturmiljövärdena
beaktas och att särskild hänsyn tas till dem.
För närvarande pågår en kommunvis översyn av riksintressen
för kulturmiljövård i länet. När översynen är klar är det viktigt
att detta resultat vägs in i arbetet med järnvägsplanen.
Befintligt läge norr om Ljusnan
Inom denna del berör spårdagningen skyddsvärda kulturmiljöer
såsom Norrala centralbygd och Mostigen norr om Söderhamns
stad.
Norraladalen är en jordbruksbygd uppvuxen kring Norralaån,
som ligger i en mycket flack dalgång. Flera fornminnen finns i form av hägnader,
terrasseringar och stensättningar. Norrala centralbygd är av riksintresse för
kulturmiljövården.
Spårdragningen gör i och för sig intrång i Norraladalen men dubbelspåret kommer att
ligga i omedelbar anslutning till befintligt spår. Dubbelspåret påverkar därför riksintresset
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enbart marginellt. Norraladalen har bevarandeintressen enligt Länsstyrelsens
bevarandeprogram.
I anslutning till Mostigen kan mindre ansamlingar av fornminnen påverkas av
spårdragningen.
Söder om Ljusnan
Båda Västligt alternativ och alternativ Mellan berör fornlämningar. Inom östligt alternativ
är dessa koncentrerade till byarna vilket berättar att det är gamla bolägen. I det västra
alternativet finns de i skogsområden som vittnar om forna tiders aktiviteter i skogen.
Fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen och Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om
eventuella nya ingrepp och borttagande av fornlämningar. Krav kan därför komma att
ställas på särskilda utredningar i samband med arbetet med järnvägsplanen.

Naturmiljö
Ur ett naturvårdsperspektiv innebär en ny järnväg att landskapet blir uppstyckat och
fragmenterat och en barriär bildas för många arter, inklusive människan. I sammanhanget
kan alltså ett nytt spår som förläggs parallellt med ett befintligt spår eller annan
infrastruktur få mindre negativ påverkan än ett helt nytt spårläge, samtidigt kan flera spår i
bredd ge en större barriäreffekt än ett spår. Genom att ordna planskilda faunapassager kan
järnvägens barriärpåverkan mildras något.
I utpekade spårkorridorer kan riksintresseområden med höga naturvärden påverkas av ny
järnväg. Relevanta skyddsåtgärder vid järnvägspassage över åar och vattendrag är
lösningar med förlängt brospann utan mellanstöd och med fria stränder under bron.
Passager längs vattendrag är viktiga för vilt men bör även beakta människors behov att
röra sig längs vattendrag.
Av hänsyn till fisk, kräftor och andra vattenlevande djur bör skyddsåtgärder under
byggtiden vidtas som innebär att dagvatten ej tillförs åar och vattendrag orenat.
Vid passage över våtmarker/myrar bör dessa områden undvikas eller åtgärder vidtas för
att dessa ska skyddas eller påverkas så lite som möjligt. Detta genom antingen val av
anläggningsteknik som innebär liten påverkan på hydrologi och naturvärden, och/eller
kompensation för biotoper som helt eller delvis försvinner genom avsättning av liknande
marktyper.
Erfarenheter av anläggande genom våtmarksområde detta finns från ”projekt
Hälsingekusten” där anläggning av Ostkustbanan över myrkomplexet Skåssan
genomfördes med särskild byggteknik för att minska påverkan på hydrologin. Påverkan
hängde främst ihop med att minska tillförseln av vatten från myrområdet via berggrunden
till en tunnel.
Befintligt läge norr om Ljusnan
Inom spårkorridoren finns flera områden av riksintresse för naturvården men även ett
antal kända naturområden av regional och lokal betydelse i form av sumpskogar,
biotopskyddade områden, våtmarker samt områden som ingår i länsstyrelsens
naturvårdsprogram (se karta Bilaga 1).
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Riksintressen
Myrar mellan Skåssan och havet
Skåssans myrkomplex är ett område med exempel på landhöjningsbetingad succession av
mossar, med stora vetenskapliga värden som studieobjekt. Myrkomplexet har känslig
hydrologi som ej får påverkas. Skåssans myrkomplex är högst klassat i Länsstyrelsens
naturvårdprogram.
Lötån – Norralaån
Lötån-Norralaån är ett viktigt lekvatten för uppvandrande havsöring, även stationär öring
finns i vattendraget. Kräftor och flodpärlmusslor finns i de övre delarna av ån. LötånNorralaån är av riksintresseområde för naturvården.
Ålsjön
Naturreservat med slättlandsjö och omgivande orörd naturskog. Värdefullt
rekreationsområde för fågelskådare, turister och andra besökare. Planerad ny bro är inom
naturreservatsgränsen. Behov finns av utvärdering beträffande konsekvenserna av
anläggandet av bro, samt nuvarande Ostkustbanan påverkan på naturreservatets syften.
Ljusne- kommungräns Gävle
Samtliga spårkorridorer inom denna delsträcka berör ett riksintressant område i anslutning
till området. Inom korridorområdena berörs ett antal skyddsvärda naturmiljöer (se karta
Bilaga 2).
Skärjån
Skärjån är av riksintresse för naturvård och Natura 2000 område. Skärjån är ett vattendrag
med stora naturvärden där särskilt strandfloran och de lövrika strandskogarna utmärker
sig. och angränsar till Söderhamns kommungräns inom spårkorridorerna. Bland
högörtsfloran kan nämnas de ovanligare arterna hampflockel och sjöranunkel, samt safsa
som här vid Skärjån har sin nordligaste växtlokal vid Skärjåns strand. Skärjån har ett
värdefullt fiskbestånd av uppvandrande arter bland annat havsöring. Det finns även
bestånd av flodpärlmusslor.
Naturreservat är nyligen bildat från Stor Skärjan ner till slottsparken i Axmar. Det är
främst den sträckan som de lövrika strandskogarna och tidigare översvämningsområdena
är belägna och som ger stor del av naturvärdena. I Skärjån sträckan från kust till Stor
Skärjan så har stora resurser lagts på fiskevårdsåtgärder från Söderhamns kommun.
Vid järnvägens passage över ån i det västliga alternativet berörs hänsynskrävande arter
bland annat safsan. Även rödlistade arter kan beröras. Järnvägskorridorerna i förhållande
till kända lokaler av safsa och andra hänsynskrävande eller rödlistade arter finns redovisas
ovan.
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Bild. Skärjåns passage av korridorer

Bild. Safsa vid Skärjåns strand

Tvärån
Tvärån är ett rikt vattendrag som mynnar i havet, värdefullt kräftvatten och biologiskt
restaurerat för fria vandringsvägar. Högt naturvärde med värdefulla stora lövträd längs
stranden ask och asp, samt en rik flora, fuktängar. Högt naturvärde enligt Länsstyrelsens
naturvårdsprogram Värdefull natur i Gävleborg.
Rasbergsskogen
Rasbergsskogen är en orörd naturskog med gammal och grov tall och gran som har
mycket högt naturvärde enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram.
Kvarnån
Kvarnån är ett biotoprestaurerat kustmynnande vattendrag, med potential som kräftvatten.
Idag är det ett vattendrag påverkat av skogsbruk. Generella skydd gäller.
Nyckelbiotoper, sumpskogar, våtmarker
Inom samtliga spårkorridorer finns enligt Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens
inventeringar ett antal objekt med höga naturvärden sumpskogar, våtmarker och
nyckelbiotoper. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer objekten att påverkas i
olika grad.
Objektet nyckelbiotop strax söder om Ljusnan påverkas i hög grad av spårkorridoren för
samtliga alternativ genom att den i stort sett försvinner vid ett anläggande av dubbelspår.
Biotopen karaktäriseras av grova granar och stora lövträd samt förekomst av död ved med
påväxt av olika svampar.
I området Maråker ned till Skärjåskogen berörs ett större myr-och våtmarksrikt område.
Skyddsåtgärder i form av val av anläggningsteknik som innebär liten påverkan på
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hydrologi och naturvärden, och/eller kompensation för biotoper som helt eller delvis
försvinner genom avsättning av liknande marktyper är här relevanta.

Friluftsliv
Befintligt läge norr om Ljusnan
Järnvägstrafiken innebär generellt en påverkan på omgivningen i form av buller. Detta
innebär att en järnvägsutbyggnad till dubbelspår kan komma att ge större påverkan inom
friluftsområden med befintliga sträckningar p g a att tågtrafiken ökar. I Ljusnans mynning
finns ett attraktivt lax och havsöringsfiske som utgör en värdefull turistsatsning för Ljusne
sportfiskklubb och campingen i Ljusne. Där finns även en hyttruin med smedja som kan
vara en tillgång för turistsatsningar. Anläggande av dubbelspår längs befintlig sträckning
ger annars inte särskilt stor påverkan på det rörliga friluftslivet.
Nya sträckningar söder om Ljusnan
Ett nytt dubbelspår i helt eller delvis nya sträckningar inom det västliga alternativet
respektive alternativ Mellan, ger en viss påverkan på det rörliga friluftslivet i och med att
det tar mark i anspråk och bildar en ny fysisk barriär. Friluftsområden som tidigare varit
opåverkade av buller kan i och med nya stäckningar få bullerpåverkan.
Jakten i kommunen är organiserad i ett antal viltvårdsområden. De östliga och västliga
alternativen berör i stor utsträckning obebyggd mark där jakt på älg och småvilt kan
bedrivas utan konflikter med andra allmänna intressen. Ett dubbelspår skapar en barriär
för vilt och innebär risk för viltolyckor framför allt snörika vintrar.
Utefter Skärjåns stränder och i angränsande skogsområden finns upptrampade stigar och
delvis spångad led närmast ån. Nya spårdragningar inom Väst- och Mellanalternativet
medför att ytterligare markområden i anslutning till vattenförekomsten påverkas och
begränsar möjligheterna för ett rörligt friluftsliv.
Vid nyanläggande ska hänsyn tas till det rörliga friluftslivet vilket är mest frekvent vid
Ljusnan och Skärjån. Vid Ljusnans mynning bör möjligheterna till turistsatsningar vägas
mot den påverkan en bredare spårkorridor får för detta. Passagen över Ljusnanbron är en
trång korridor mellan vägar och enstaka hus som bör detaljstuderas bland annat utifrån
aspekten tillgången på strand. Relevanta skyddsåtgärder vid järnvägspassage över åar och
vattendrag är lösningar med förlängt brospann utan mellanstöd och med fria stränder
under bron. Passager längs vattendrag är viktiga för människors behov att röra sig längs
vattendrag.
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Bild. Skärjån med hampflockel i förgrunden

Naturresurser
Ytvatten
Inom utredningsområdet finns ett flertal ytvattenförekomster och en grundvattenförekomst som berörs och kan påverkas under byggnation eller konstruktion. Inom
befintlig spårkorridor norr om Ljusnan finns redan övergångar över vattendragen och som
kan utnyttjas fortsättningsvis.
Söder om Ljusnan skulle nya spårdragningar för korridorerna inom främst Väst- och
Mellanalternativet medför att flera vattenförekomster måste passeras (se tabell nedan).
Flera av vattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god ekologisk och kemisk status
2021, i huvudsak på grund av morfologisk påverkan från mänsklig aktivitet.
Byggnation av ett nytt spår över vattenförekomster kan påverka dessa negativt. Under
byggtiden kan grumling från arbetsplatserna påverka vattnet och det finns även risk att
bränslen, oljor eller andra skadliga ämnen kan spridas från upplag, uppställningsytor eller
arbetsområden. Av stor vikt är att påverkan på det lokala hydrologiska systemet blir så
liten som möjligt och att broar, bankar eller trummor uppförs så att dessa inte påverkar
fiskarnas vandringsmöjligheter eller vattenflödet, samt ger fri passage längs vattendraget
för möjlig framkomlighet för människor och vilt. I detta skede av planeringen är det inte
möjligt att detaljkommentera vilka risker som finns för de nämnda vattenförekomsterna.
Vid detaljprojekteringen ska hänsyn tas till vattenförekomsterna och genom tillsyn och
tillstånd enligt Miljöbalken kan skadeförebyggande åtgärder föreskrivas. I ett senare skede
bör ett kontrollprogram upprättas med syftet att undersöka grundvattennivåer och kemiska
parametrar för grundvattenet inom järnvägens influensområde före och efter driftstart.

18

Bild Vattenförekomster (rödmarkerade)
inom de olika etapperna av utredningsområde söder om Ljusnan.

Grundvatten
Ostkustbanan påverkar framförallt grundvattenförekomsten Sandarne (Se679449-157138)
i förlängningen av Ljusnanåsen österut och som är högt prioriterad för den framtida
vattenförsörjningen samtidigt som den är mycket sårbar. Grundvattenförekomsten
Växbo/Mohed (SE-680551-154711) hör till Ljusnanåsen och riskerar en påverkan från
järnvägen på befintlig vattentäkt i Ålsjön. Sveriges Geologiska undersökning (SGU)
vidhåller i tidigare yttrande att grundvattenskydd måste utredas och säger vidare att
”Ljusnanåsen är en lång sammanhängande isälvsavlagring som ställvis framträder i
landskapet och däremellan går ner under finkorniga sediment. Det är viktigt att beakta att
grundvattnets strömningsriktning i åsen går från den planerade järnvägskorridoren mot
Ålsjöns vattentäkt.”
Grundvattenförekomsten Trönö/Kungsgården (SE680725-155805) hör till Norralaåsen
vilken sträcker sig genom Norraladalen västerifrån med avgränsning i
vatteninformationssystemet (VISS) väster om Ostkustbanan. Det är dock viktigt att notera
att åsen sträcker sig längre österut än denna avgränsning med där den är överlagrad av
senare avsättningar för att gå i dagen längre åt sydost parallellt med ostkustbanan.
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Kommunen tillsammans med Länsstyrelsen anser att en risk- och sårbarhetsanalys för
vattenförekomsterna bör upprättas i kommande järnvägsplan. Analysen bör beskriva
riskerna och utreda påverkan av järnvägen på vattenförekomsternas kvalitet och
grundvattenkvantitet i planerat område. En risk- och sårbarhetsanalys är ett nödvändigt
underlag för att kunna beskriva vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att bibehålla
god status eller inte försämra statusen på vattenförekomsterna.
En brunnsinventering bör också göras i samband med analysen. Förekomst av uttag av
enskilt dricksvatten ska särskilt utredas. Söderhamns kommun har idag inte kännedom om
eventuellt enskilt uttag. I kommunal regi eller via annan större verksamhet finns inget
grund- eller ytvattenuttag för dricksvatten.

Tabell Vattenförekomster som berörs inom utredningsområdet (VISS, 2015)
Vattenförekomst
MKN Ekologisk/Kemisk status Risk ej uppnå MKN
Ytvatten

Kommungränsen-Sunnäsbruk
Löjhamnsån SE677602-157190
Löjhamnsån SE677691-156910
Tvärån SE677715-157084
SE677798-157104
Tvärån SE677790-156748

God 2015
God 2015
God 2015
Hög 2015/God kemisk
God 2015

NEJ (2015) /Ja kemisk
NEJ (2015) /Ja kemisk
NEJ (2015) /Ja kemisk
NEJ (2015) /Ja kemisk
NEJ (2015) /Ja kemisk

God 2015
God 2015
God 2021
God potential 2021/God kemisk

NEJ (2015) /Ja kemisk
NEJ (2015)/Ja kemisk
Ja (2015)
Ja (2015)

God 2021
God 2015

Ja (2015)
Ja (2015)

Styvjebäcken SE680232-156537
Norralaån SE680526-15637
Slåttån SE680540-156696

God 2015
God 2015
Hög 2015

Ja (2015)
Ja (2015)
Ja (2015)

Losesjön-kommungränsen
Höljån SE681235-156310

God 2021

Ja (2015)

Losesjön SE680992-156506

God 2015

Ja (2015)

Sandarne SE679449-157138

God kemisk 2015

Ja (2015)

Ljusnanåsen Växbo/Mohed
SE-680551
Trönö/Kungsgården
SE6807252-155805

God kemisk 2027

Ja (2015)

God kemisk 2015

Ja (2015)

Sunnäsbruk-Ljusne
SE678081-156987
Kvarnån SE678344-157210
Kvarnån SE678512-156883
Ljusnan SE678858-156960

Ljusne-Söderhamn västra
Gussisjöån SE679208-156911
Dalbäcken SE679375-156962

Söderhamn västra-Losesjön

Grundvatten

Ljusne-Söderhamn västra
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Vindkraft
EU har som mål att 20 % av
medlemsländernas totala
energiförbrukning ska komma från
förnyelsebara energikällor 2020. I
Sverige är motsvarande mål 49 %. I juni
2009 antogs av Riksdagen en
planeringsram för vindkraft på 30 TWH,
varav 10 TWH till havs, fram till 2020.
I Söderhamns kommuns antagna
tematiska ÖP vindkraft 2014, framgår att
riksintressen för vindbruk har reviderats
och därmed inte förekommer inom
OKB-områdets påverkansområde. Ett
kommunalt intresseområde,
vindkraftsområde VK C, redovisas
väster om Sunnäsbruk.
VK C-området har utformats med
hänsyn till planerad ny dragning av
Ostkustbanan och avser ersätta det
utredningsområde U1 som redovisas i
tematiska ÖP vindkraft 2009.
Kommunens uppfattning är att
riksintresset järnväg skall ha företräde framför vindkraftsintressen.
Jord och skogsbruk
Bra jordbruksmark kan betraktas som en ändlig resurs och bör därför beaktas vid nya
markanspråk. Enligt Miljöbalken 3 kap 4§ bör brukningsvärd jordbruksmark endast tas i
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. I Gävleborgs län kan tillgången
på jordbruksmark betraktas som begränsad då enbart 4,3 % av länets totala areal utgörs av
jordbruksmark.
Vad gäller skogsbruk ska denna skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett rationellt
skogsbruk. I länet finns det dock en rik tillgång på skog där hela 79 % av länets arealer
utgörs av skog. Skogen är idag vårt lands mest betydelsefulla, förnyelsebara naturresurs.
Den är underlag för en av våra viktigaste näringar och den ger arbete för många
människor. Skogen har stor betydelse för landets ekonomi och också för utrikeshandeln.
Skogen har även stor betydelse för friluftsliv och rekreation.
En utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan genom Söderhamns kommun innebär att
totalt cirka 70 hektar skogsmark och omkring 2 hektar jordbruksmark kommer att
ianspråktas för ett dubbelspår längs med hela OKB:s hela sträckning i kommunen oavsett
alternativ söder om Ljusnan.
Kommunens uppfattning är att riksintresset järnväg skall ha företräde framför eventuella
jord- och skogsbruksintressen.

21

Befintligt läge norr om Ljusnan
Alternativet är förlagt i framförallt skogig terräng, cirka 2 hektar utgörs av jordbruksmark
vid Norraladalen samt Ålsjön. Påverkan på jordbruksmarken bedöms bli liten. Förslaget
innebär dock ianspråktagande av skogsbruksområden, men liten eller ingen påverkan på
skog av betydelse för friluftslivet.
Söder om Ljusnan till kommungränsen
Alternativen är förlagda i övervägande skogsbeklädd terräng och kommer således att ta
skogsbruksmark i anspråk. Alternativen medför liten eller ingen påverkan på skog som är
av betydelse för friluftslivet eller skogsbruket. Västligt alternativ och alternativ Mellan
berör ingen jordbruksmark, medan befintlig sträckning endast berör mindre områden med
jordbruksmark.

Landskapsbild
Påverkan på landskaps- och stadsbild är störst där
järnvägen löper i öppen terräng och i anslutningar
till bebyggelse samt i dess övergångszoner. Störst
påverkan ger järnvägen på områden med långa
utblickar, dalgångar, kust, sjöar och vattendrag.
Graden av de barriäreffekter och de visuella
störningar som uppstår i landskapet beror till stor
del på utformning/gestaltning och exakt placering
av ny järnväg. Höga bankar och djupa skärningar
får en stor påverkan på landskapsbilden. Ett
spårläge nära befintlig marknivå är att föredra för
att mildra den visuella påverkan på
landskapsbilden.
Landskapet domineras av skogsbeklädda
moränjordar med lokala inslag av mer
finsedimentära jordarter samt med myrmarker i
lågpartierna. Skogarna som främst utgörs av barroch blandskog bidrar till att ge landskapet en
övervägande sluten karaktär, vilket med anledning
den permanenta grönskan sträcker sig även utöver
områdets genomsnittliga vegetationsperiod på
160-180 dagar/år. Kalhyggen, åkrar, betade fält,
vattendrag, sjöar och myrmarker fungerar därför
som viktiga avbrott i den slutna terrängen och
skapar siktlinjer och möjlighet till längre utblickar.
Dessa öppna landskap är i allmänhet de mest
känsliga för förändringar ur landskapsbildssynpunkt.

av

Ostkustbanan utgör idag en visuell och fysisk
barriär i landskapet. Mest påtagligt är de visuella
effekterna av järnvägen i de öppna
landskapsrummen samt i och i anslutning till de

22

bebyggda miljöerna. Järnvägen bildar även fysiskt ett hinder som påverkar
framkomligheten i landskapet både för människor och djur.
Ostkustbanans passage genom kommunen sker till större delen i en sluten karaktär –
skogsmark. Vid ett fåtal platser byter landskapet från den slutna karaktären till en öppen
karaktär där landskapsbilden är särskilt viktig att skydda. Norraladalen, Ålsjön och
Ljusnans dalgång är exempel på sådana berörda platser.
Befintligt läge norr om Ljusnan
Alternativet går främst genom ett skogslandskap och följer i stort sett befintlig bana vilket
medför att påverkan på landskapsbilden blir liten. Alternativet förstärker järnvägens
befintliga barriäreffekt i det öppna landskapsrummet vid Norralaån och intill de befintliga
tunnelmynningarna vid Ålsjön och Norraladalen. Störningar på landskapsbilden kan även
uppkomma intill det mindre landskapsrummet vid Losesjön.
Befintligt läge Syd
Alternativet går huvudsakligen genom ett skogslandskap, bitvis parallellt med väg 583.
Visuella störningar uppkommer vid passage av Sunnäs, Kultebosjön, Maråker och vid
Ljusnan. Alternativet bedöms vara det som har störst negativ påverkan på landskapsbilden
genom sitt läge nära kusten och dess bebyggelse.
Alternativ Mellan
Följer sträckning för Befintligt läge Syd genom skogslandskapet upp till Sunnäs där det
viker av rakt norrut genom ett obrutet skogslandskap. Vid Maråkersbotten kan alternativet
i viss grad störa upplevelsen av det öppna kustlandskapet. Störningar på landskapsbilden
kan även uppkomma intill de mindre landskapsrummen vid Frössibäcken och
Kultebosjön.
Alternativet påverkar landskapet i samband med passage över Ljusnans dalgång. Passage
sker i anslutning till befintlig bana. Även delar av Ljusne tätort påverkas genom intrång.
Västligt alternativ
Då alternativet går genom ett obrutet skogslandskap ger det ringa påverkan på
landskapsbilden. Visuella störningar uppkommer i de mindre landskapsrummen vid
passage av Frössibäcken och Aldersjön. Alternativet påverkar landskapet i samband med
passage över Ljusnans dalgång. Passage sker i anslutning till befintlig bana. Även delar av
Ljusne tätort påverkas genom intrång.
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Bild. Väg och järnvägsbro över Ljusnan

Miljö- och riskfaktorer
Klimatförändringarna kommer att innebära att höga flöden med översvämningar som följd
inträffar oftare i framtiden. Ostkustbanan passerar ett antal större och mindre vattendrag.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps översiktliga översvämningskarteringar av
Ljusnan visar att befintlig järnväg inte kommer påverkas av översvämningszonen för ett
100-års flöde. I fråga om trummor och överfarter är det dock nästan alltid viktigt att
dimensionera för höga flöden, både för befintliga och nya.
Järnvägens influensområde
Byggande av ny järnväg innebär att området intill järnvägen utsätts för både miljö- och
säkerhetsrisker. Det kan handla om buller och vibrationer, eller risk för urspårning med
eller utan farligt gods. Järnvägstrafikens påverkan på omgivningen medför att viss
bebyggelse inte lämpar sig nära järnvägen. Detta område benämns här som järnvägens
influensområde. Enligt trafikverkets underlag för järnvägen i samhällsplaneringen bör
järnvägen ha en byggnadsfri zon på minst 30m (från spårmitt på närmaste spår). Det ger
ett skyddsavstånd vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Det ger
även möjlighet till komplettering av riskreducerande åtgärder ifall risksituationen
förändras. Inom 30m kan däremot viss verksamhet tillåtas där människor endast tillfälligt
uppehåller sig, exempelvis parkeringar, trafikanläggningar, garage, förråd och vegetation.
På 30-50 meters avstånd är det på grund av buller och vibrationer som alstras från
järnvägstrafiken, väldigt svårt att upprätthålla en god boendemiljö. Ny bebyggelse som
planeras i närheten av järnvägen bör därför alltid utredas om det verkligen är lämpligt att
bygga där. Ny bebyggelse i närheten av järnvägen kan också skada järnvägens funktion
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och framtida förutsättningar för utveckling vilket också kan påverka järnvägens
riksintresse.
Enligt trafikverket är det först efter cirka 150 meter, vid öppen terräng och utan
skyddsåtgärder, som det går att försäkra sig om att samtliga riktvärden uppnås och att
störningarna blir ringa.
Buller
Miljökvalitetsnormen anger störningsnivåer som människa, miljö och natur kan utsättas
för utan fara för påtagliga olägenheter. Beträffande omgivningsbuller kommer i
genomförandeskedet ett åtgärdsprogram att upprättas utifrån de valda alternativen. I
dagsläget görs en preliminär bedömning av de olika alternativens bullerpåverkan.
Järnvägen alstrar buller och vibrationer från spårburen trafik beroende av tågtyp,
hastighet, tåglängd och antalet tåg. Även faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika
typer av spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd, terräng- och markförhållanden
i omgivningen och intilliggande byggnaders konstruktion och läge har betydelse för vilka
buller- och vibrationsnivåer som uppstår. Överlag i Sverige är den dominerande
bullerkällan kontakten mellan hjul och räls. Grovt kan man dela upp bullret i följande
intervall:
- Mindre än 30 km/tim, motorljudet dominerar
- 30-300km/tim, rullningsljudet dominerar
- Mer än 300 km/tim, det aerodynamiska ljudet dominerar.
Järnvägs- och fordonskonstruktioner kan även medföra specifikt buller som exempelvis
kurvskrik, bromsgnissel, inbromsningsljud och ljud från järnvägsbroar, växlar och räls
med skarvar. Slammer från vagnsdelar som är lösa är också en källa till buller. I
anslutning till stationer och mötesspår kan bullernivån påverkas lokalt av acceleration
eller inbromsning. Tågens signalhorn och ljud från ringklockor vid järnvägsövergångar
kan även påverka bullernivåerna.
Olika typer av tåg har olika ljudstrålningsegenskaper och dessa varierar som funktion av
tågets hastighet. En fördubbling eller halvering av hastigheten innebär att ljudnivån ökar
eller minskar med 4–10 dBA. En fördubbling eller halvering av tåglängden eller
trafikmängden innebär generellt 3 dBA högre eller lägre ekvivalent ljudnivå. Den
maximala ljudnivån berörs inte på samma sätt av mängden trafik eftersom den maximala
ljudnivån fastställs utifrån det bullrigaste tåget. Antalet händelser med höga
maximalnivåer har dock betydelse för bullerstörningen.
I samband med genomförandet – byggandet av Ostkustbanan kommer buller från
entreprenadmaskiner m.m. att genereras, även på platser som inte ligger i direkt
anslutning till projektet, exempelvis materialtransporter, täktverksamhet, mm.

NYBYGGNAD av bana vid bebyggelse
Nivå för övervägande av åtgärd
Lokaltyp
Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
områdestyp
för vardagsmedeldygn

Maximal
dB(A) ”fast”

Permanentbostäder, fritids-
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Bostäder och vårdlokaler

Utomhus
Inomhus

601) 552)
se nedan 7)

702)
453)

Undervisningslokaler

456)

Inomhus
Arbetslokaler

605)

Inomhus
Områden med låg bakgrundsnivå

Rekreationsytor i tätort
Friluftsområden

551)4)
401)4)

1

) Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden.
) Avser uteplats, särskilt avgränsat område.
3
) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00–06.00 samt övriga bostadsrum (ej
hall, förråd, och wc).
4
) Avser områden med låg bakgrundsnivå.
5
) Avser arbetslokaler för tyst verksamhet.
6
) Avser nivå under lektionstid.
7
) Vi förutsätter att fasaden har en dämpning på minst 30 dB(A), därför anges inget värde.
2

VÄSENTLIG OMBYGGNAD av bana vid bebyggelse
Nivå för övervägande av åtgärd
Lokaltyp
Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
för vardagsmedeldygn
Permanentbostäder, fritidsbostäder
och vårdlokaler

Utomhus
Inomhus

60) 552)
se nedan6)

Maximal
dB(A) ”fast”
702)
453)
45)

Undervisningslokaler
Arbetslokaler
605)
1
) Värdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden
korrigerade värden.
2
) Avser uteplats, särskilt avgränsat område.
3
) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00–06.00 samt övriga bostadsrum (ej
hall, förråd, och wc).
4
) Avser nivå under lektionstid.
5
) Avser arbetslokaler för tyst verksamhet.
6
) Vi förutsätter att fasaden har en dämpning på minst 30 dB(A), därför anges inget värde.

BEFINTLIG MILJÖ / Bana vid bebyggelse
Nivå för övervägande av åtgärd
Lokaltyp eller
Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
områdestyp
vardagsmedeldygn
Permanentbostäder
Inomhus
Utomhus

Maximal ljudnivå
i sovrum i dB(A)
”fast” 22.00–06.00
551)

2

70 )

1

) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00–06.00.
2
) Värdet avser frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde.

Befintligt läge norr om Ljusnan
Norr om Ljusnan, väster om befintligt spår ligger Åänge där någon bostadsfastighet kan
bli mer bullerutsatt vid ett utförande av nytt spår väster om det befintliga spåret.
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Bebyggelsen vid Myrbacka bedöms att inte påverkas av utbyggnaden, bullerdämpande
åtgärder har utförts i samband med Ostkustbanans tidigare ombyggnad 1997.
I Gunnarbo finns tre fastigheter som genom utbyggnaden till dubbelspår och triangelspår
mot Kilafors blir mer bullerutsatta än i dag. Bebyggelsen i Norraladalen bedöms få en
marginell förändring av bullersituationen vid en utbyggnad till dubbelspår.
Bebyggelsen vid Losesjö bedöms inte påverkas nämnvärt av utbyggnaden.
Befintligt läge Syd
Fler och längre tåg kommer att trafikera befintlig järnväg. Bullerstörningar bör åtgärdas
enligt planeringsfall ”Väsentlig ombyggnad”. Bullerstörningar i inomhusmiljö och på
uteplatser (där så är tekniskt och ekonomiskt möjligt) reduceras med skyddsåtgärder. Den
allmänna bullernivån i närliggande trädgårdar, gång- och cykelvägar, allmänna platser
med mer kommer att öka något jämfört med i dag.
Längs den befintliga Ostkustbanan finns idag bullerutsatta fastigheter i Sillvik, fyra
fastigheter, Torpet tre fastigheter, Sunnäs och norr om ett tiotal fastigheter, Maråker med
omnejd ett 25-tal fastigheter och söder om Ljusnan ett 10-tal fastigheter.
Alternativet ger de mest omfattande störningarna från byggverksamheten genom sin
närhet till bebyggelsen. I bebyggda lägen där nytt spår skall läggas bredvid befintligt och
befintligt rustas kan störningarna bli mycket omfattande för de närmast boende.
Alternativ Mellan och Västligt
Fler tåg än i Befintligt läge Syd kommer att trafikera järnvägen, både i Alternativ Mellan
och Alternativ Väst.
Den ekvivalenta ljudnivån kommer att vara högre än i Befintligt läge Syd. Den maximala
ljudnivån kommer inte att öka men inträffar vid fler tillfällen på grund av att fler tåg åker
på järnvägen.
Bullerstörningar kommer att åtgärdas enligt planeringsfallen ”väsentlig ombyggnad” eller
”nybyggnad”. Det innebär att bullernivåerna i inomhusmiljö kommer att vara lägre än i
Befintligt läge Syd. Buller vid uteplatser och i rekreationsområden kommer att minskas
där så är tekniskt möjligt och motiverat.
Ambitionen är att de ska vara lägre än i Befintligt läge Syd. Den allmänna bullernivån i
närliggande trädgårdar, gång- och cykelvägar, allmänna platser etc. kommer att vara
högre än i Befintligt läge Syd, antalet bullerutsatta kommer att vara fler i Alternativ
Mellan än i Alternativ Väst, eftersom järnvägen passerar närmare bebyggda områden i
Alternativ Mellan. I Befintligt läge Syd som i stort sett följer befintlig järnväg kan
däremot acceptansen för tågbuller vara större än i Alternativ Väst där järnvägen byggs i
områden utan järnväg sen tidigare. Många som bor i dessa ostörda områden bor här för att
få lugn och ro. I Befintligt läge Syd tas befintlig järnväg ur bruk vilket innebär att
bullerstörningar i tätbyggda områden försvinner. Detta medför en betydligt förbättrad
boende- och livsmiljö för människor i dessa områden.
Alternativ Mellan medför att antalet fastigheter som är bullerutsatta minskar i förhållande
till Befintligt läge Syd. Ett flertal fastigheter är dock fortsatt bullerutsatta. I Sillvik, fyra
fastigheter, Torpet tre fastigheter, Sunnäs och norr om ett tiotal fastigheter och söder om
Ljusnan ett 10-tal fastigheter. I vissa områden kan bullerstörningar från järnvägen i
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kombination med buller från starkt trafikerade vägar innebära att sammanvägda
bullerstörningen blir högre än bullernivån från enbart järnvägen.
Alternativ Väst medför det minsta antalet bullerstörda fastigheter. Vid Odlingen berörs en
fastighet och söder om Ljusnan ett 10-tal fastigheter. Alternativet är det som alstrar minst
störningar för boende under byggverksamheten genom sin dragning genom områden i
stort sett utan bebyggelse.
Vibrationer
Riktvärden for vibrationer Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer for
vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid
permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Detta bör uppfyllas vid nybyggnad
och är ett långsiktigt mål för befintliga förhållanden. Vid begränsande av
vibrationsproblem orsakade av järnväg tas hänsyn till vad som ar tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.
Vibrationsproblem intill järnvägar består i att människor i byggnader nära järnväg
upplever störning och obehag. Skador på byggnader orsakade av vibrationer från tågtrafik
är ovanliga.
Vibrationerna överförs från järnvägen till byggnader genom jord och berg. Generellt
gäller att lösa jordar och lera leder vibrationer bättre än fasta jordar och berg. Även
järnvägens grundläggning har betydelse då olika grundläggningssätt ger olika stora
vibrationer som överförs till jorden. Normal gäller att en nybyggd järnväg ger mindre
vibrationer än en gammal järnväg. Detta eftersom en ny järnväg byggs med bättre
byggmetoder och stabilare
material.
Järnvägstrafik, främst godstrafik, kan ge upphov till störningar och obehag för de som bor
nära spåret i form av vibrationer. . Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna fortplantas
beror på en rad faktorer. Starkaste vibrationerna uppkommer när tunga godståg passerar
över lösa jordar, oftast leror. Vibrationerna kan spridas över stora områden och kan
påverka större byggnader. I fasta jordar (exempelvis morän) blir vibrationsnivåerna
mycket lägre och spridningen betydligt mindre.
Boende nära järnvägen som utsätts för vibrationer kan drabbas av sömnstörningar,
insomningsproblem, koncentrationssvårigheter eller allmän trötthet. Människans
känseltröskel är cirka 0,2 mm/s vägd RMS vid låga frekvenser. Svensk standard SS 460
48 61 för komfort i byggnader anger 0,4 mm/s vägd RMS som gräns för måttlig störning
och 1,0 mm/s vägd RMS för sannolik störning. Vägd RMS är ett värde som är anpassat
efter de frekvensområden som människan upplever som mest störande. 0,4 mm/s vägd
RMS är även riktlinje för vad som inte bör överskridas vid permanentbostäder,
fritidsbostäder och vårdlokaler enligt Naturvårdsverket och Trafikverket (Trafikverket,
Järnvägen i samhällsplaneringen).
Långsiktigt ska ingen utsättas för vibrationsnivåer över 1 mm/s vägd RMS i sovrum
nattetid (22.00–06.00). Högsta acceptabla vibrationsnivå är 2,5 mm/s vägd RMS nattetid
(22.00–06.00) (”Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik – riktlinjer och
tillämpning”).
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Elektromagnetiska fält
Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, de elektriska
fälten och de magnetiska fälten. Dessa fält har ett gemensamt namn, elektromagnetiska
fält. Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt i takt med att avståndet ökar.
Eftersom hälsoeffekter från elektromagnetiska fält på lång sikt inte kan uteslutas har
myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i
arbetslivet.
Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om
de kan genomföras till rimliga kostnader (Strålsäkerhetsmyndigheten, Magnetfält och
hälsorisker):
-Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar
så att exponering för elektromagnetiska fält begränsas.
-Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda elektromagnetiska fält.
-Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem,
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Vid järnvägen är magnetfältet från kontaktledningen svagt då inget tåg är i närheten, men
ökar när tåget passerar. Magnetfältet får en varaktighet på några minuter och är starkast
vid järnvägen och avtar med avståndet från banan. Då det inte finns något tåg på den
aktuella sträckan alstras normalt inget magnetfält. (Trafikverket, Elektromagnetiska fält
omkring järnvägen).
Farligt gods och olycksrisker
Med farligt gods menas ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan
orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en
transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva,
eller frätande egenskaper.
Transporter av farligt gods på land, till sjöss eller i luften ska följa de regler som gäller för
respektive transportslag. Byggande intill rekommenderade leder för farligt gods innebär
att hänsyn måste tas till risken för olyckor. Det är inte möjligt att förutse och ta hänsyn till
alla tänkbara förhållanden och därför bör en bedömning göras från fall till fall huruvida en
riskutredning ska göras. Avstånd till bebyggelse skiljer sig även beroende på användning
då konsekvensen för en olycka skiljer sig beroende på vilken typ av bebyggelse det
handlar om.
Plankorsningar är där järnväg och väg korsar varandra i samma plan. Trafikverket har
som grundprincip att vid investerings- och större reinvesteringsåtgärder, bygga bort
befintliga plankorsningar, exempelvis genom att bygga planskilda lösningar. Detta
grundar sig i att plankorsningar innebär en risk för olyckor med katastrofala
konsekvenser.
Skillnaden på hur de olika alternativen påverkar omgivande bebyggelse med avseende på
risker för olyckor med farligt gods är kopplat till avstånd till omgivande bebyggelse.
Söder om Ljusnan till gränsen mot Gävle kommun är det västliga alternativet mest
fördelaktigt. Norr om Ljusnan byggs dubbelspåret parallellt med befintligt spår varför
riskbilden i detta avseende ej förändras.
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Förorenade områden
Förorenade områden kan innebära risker i samband med anläggningsarbeten. Inga
identifierade förorenade områden finns inom de avgränsade spårkorridorerna. Däremot
finns potentiellt förorenade områden i anslutning till spårkorridoren inom Söderhamns
och Ljusne tätort.
I Ljusne har det funnits stora metall- och träindustrier som var aktiva fram för allt under
1800- och tidigt 1900-tal. Mer sentida har det bland annat funnits verkstadsindustrier,
board- och plywoodindustrier.

Bild. Karta som visar objekt i MIFO-databasen i anslutning till spårkorridor ”Befintligt läge norr om
Ljusnan” inom Ljusne tätort. Av bilden framgår att inga objekt ligger inom spårkorridoren.

I anslutning till spårkorridoren inom Söderhamns tätort finns ett flertal identifierade
objekt, de flesta pågående verksamheter i form av bensinstationer som inte kräver någon
inventeringsåtgärd, medan andra ska inventeras och riskklassas.
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Bild. Karta som visar objekt i MIFO-databasen i anslutning till spårkorridor ”Befintligt läge norr om
Ljusnan” inom Söderhamns tätort. Av bilden framgår att inga objekt ligger inom spårkorridoren.

Naturolyckor- ras, skred, erosion och översvämning vattendrag/havsnivåhöjning
Jordarterna i Söderhamns kommun utgörs huvudsakligen av lera och morän överlagrade
av tunna finsediment. Större delen av befintlig Ostkustbana och föreslagna alternativ till
nya sträckningar omfattas av morän enligt översiktlig jordartsdata. Inslag av andra hårda
jordarter som berg finns i mindre omfattning vid Sketteneåsen samt strax norr om den
södra kommungränsen. Förekomst av finare jordarter kan främst hittas i området mellan
Ljusne och Söderhamn samt Norraladalen.
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Spåralternativen söder om Ljusnan bedöms ha likvärdiga förutsättningar avseende
förekomst av hårda
och lösa jordarter
samt även de topografiska förutsättningarna då
området söder om
Ljusnan ned till
kommungränsen är
relativt flackt och
inte innehåller
några större
höjdskillnader.
Vid en klimatförändring kan
alternativet
befintligt läge
söder om Ljusnan
komma att
påverkas av
stigande
havsnivåer så
kallad extrema
vattenstånd.
Extrema vattenstånd bedöms
återkomma med ökad frekvens i
framtiden.
Klimatförändringen indikerar även
ökad nederbörd som förväntas leda till
mer extrema nederbördsperioder med
förhöjda nivåer och ökade flöden i
sjöar och vattendrag.

Bild. Jordartskarta för dragning Söderhamn
och norrut. © Sveriges geologiska
undersökning.
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När järnvägen går över myrar där hydrologin inte får påverkas, passage över åar och
vattendrag bör anläggningsteknik väljas som ger så liten påverkan som möjligt. Broar,
bankar och trummor ska uppföras så att de inte påverkar vattenflöden samt att hänsyn tas
till omgivningspåverkan av bankar och skärningar.

Bild. Jordartskarta för område Söderhamn och söderut. © Sveriges geologiska undersökning.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utfört en stabilitetsutredning 2007 där
två områden berör projektet. Det gäller området vid passage av vattendraget Ljusnan samt
vid passage under E4 i Söderhamn. Val av spåralternativ påverkas inte av
stabilitetsutredningen då järnvägens utbredning inte kommer att förändras inom dessa
områden.

Bild. Stabilitetskartering Söderhamns resecentrum

Ljusne är beläget vid Ljusnans utflöde i Bottenhavet ca 10 km söder om Söderhamn. Vid
Askers och Åänge, området utmed Ljusnans norra sida strax nedströms Ljusne strömmars
kraftstation, består bebyggelsen av villabebyggelse. Mitt i området korsar stambanan på
en bro över Ljusnan. Längre ut mot Ljusnans mynning i Bottenhavet består bebyggelsen
av Ljusnefors herrgård och industrifastigheter.
Området är flackt och sluttar svagt ner mot Ljusnan där sista biten närmast älven är
brantare och påverkad av älvens vattenståndsvariationer. Slänterna är ca 1-3 m höga och
längs vissa sträckor av stranden är de förstärkta med stödmurar. Jorden består av sand
som i området väster om stambanan underlagras av ett ca 2-4 m mäktigt lager med lös
lera. Under sanden och leran följer morän till obestämt djup.
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Bild. Stabilitetskartering Ljusne vid Ljusnans mynning

De översiktligt karterade områdena nämnda ovan, karterades för att de var bebyggda och
inte för att de var extra riskfyllda. Syftet med den översiktliga karteringen av
stabilitetsförhållandena är att översiktligt kartlägga markens stabilitet i bebyggda
områden. Karteringen skall utgöra ett stöd och visa var det finns behov av att göra
detaljerade stabilitetsutredningar. Vid nybyggnation kan man träffa på områden med hög
risk för naturolyckor men som inte är översiktligt karterade. I järnvägsplanen bör därför
risken för ras och skred utredas längs hela sträckningen.
Barriäreffekter
Med barriäreffekt menas järnvägens inverkan på trivsel och framkomlighet och där av
följande effekter på förflyttnings vanor och kontaktmönster. Såväl banan och banvallen
som trafiken på denna kan utgöra barriäreffekter.
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Bild. Plankorsning norr om resecentrum

Anläggande av ny järnväg skapar barriäreffekter i form av fysiska eller visuella hinder. I
tätorter innebär det att framkomligheten för annan trafik försvåras med långa väntande
köer som följd och som alstrar mycket avgaser. I naturen försvåras skogs och jordbruk,
rörligt friluftsliv och tysta områden blir inte längre lika tysta. Vilda djurs rörelsemönster
blir påverkat av ny järnväg. Järnvägstrafik innebär i huvudsak försämringar för gång- och
cykeltrafiken, eftersom de inte lika lätt kan välja andra vägar som bilisterna oftast kan
göra. Gång och cykelturerna är också i genomsnitt kortare än bilresorna, och påverkas
därför relativt sett mer av väntetiderna vid bomfällning. För bil och busstrafik som ofta
korsar järnvägen blir effekterna stora, med långa köer, försämrad framkomlighet och
mycket utsläpp till luften.
Den föreslagna sträckningen kommer att passera Ljusne, Söderhamn och Norrala men går
i övrigt till stor del genom skogsmark. Barriäreffekten kan påverka det rörliga friluftslivet
och djurlivet. I det östliga alernativet förstärks barriäreffekten då spåret blir bredare
samtidigt som trafiken ökar.
I samband med passager i anslutning till boendemiljöer är det oerhört viktigt att bibehålla
befintliga kopplingar och kontaktmönster. Planskilda passager för gående och cyklister är
ett krav i samband med Ostkustbanan.

Planer och bestämmelser
Översiktsplan för Söderhamns kommun
Antagen 2006-03-27 med följande ställningstagande;
Kommunen har som mål att Ostkustbanan skall ha dubbelspår.
Snabbtågstrafiken och området vid Resecentrum skall utvecklas.
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Järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors är av riksintresse. Ett ställningstagande kring
standard, upprustningsbehov och omgivningspåverkan bör ske. Möjlighet att få
persontrafik på linjen bör eftersträvas.
Kommunen anser att järnvägar av riksintresse skall säkerställas och att andra
konkurrerande intressen får vika. Markreservat för mötesstationer och triangelspår samt
stationer för resande och bangårdar ingår.
Triangelspår väster om Söderhamn säkerställes som U-område.
Översiktsplanen överensstämmer med sträckningen norr om Ljusnan men inte söder om
Ljusnan.
Fördjupade översiktsplaner
Fördjupad översiktsplan Blötängarna, antagen 19 augusti 1996
Överensstämmer med föreslagen dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan.
Fördjupad översiktsplan Ljusnans mynning, antagen 1996-08-28
Överensstämmer med föreslagen dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan norr om
Ljusnan.
Befintligt läge Syd överensstämmer i stort med föreslagen dubbelspårsutbyggnad av
Ostkustbanan söder om Ljusnan.
Alternativ Mellan och Väst ger samma påverkan på översiktsplanens innehåll vid en
utbyggnad till dubbelspår Söder om Ljusnan.
Geografiska bestämmelser
Riksintresseområde för kulturminnesvården Söderhamns stad (K603) kommer inte att
påverkas av en utbyggnad till dubbelspår, i den del där riksintresseområdet berörs
kommer ingen förändring ske av Ostkustbanan.
Detaljplaner
För områden som omfattas av detaljplan är användningen av mark och vatten fastlagd,
detaljplanen är bindande för efterföljande beslut enligt såväl plan- och bygglagen som
andra lagar och även för många åtgärder som inte kräver lov eller annat tillstånd.
Befintligt läge Norr om Ljusnan
För del av Ljusnan och norr där om mot Myrbacka gäller Sa:87, laga kraft 23 september
1994, avser järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Vid Hällåsen gäller tillägg till detaljplan I:342, laga kraft 20 september 1994, avser
järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Vid Tvärleden gäller detaljplan I:347, laga kraft 23 juni 1995, avser järnvägsändamål för
ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Vid koloniområdet gäller detaljplan I:344, laga kraft 23 juni 1995, avser järnvägsändamål
för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Vid Resecentrum gäller detaljplan I:354, laga kraft 28 maj 1996, avser järnvägsändamål
för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Vid Söderhamnsporten gäller detaljplan I:349, laga kraft 20 september 1994, avser
järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
Väster om Söderhamnsporten gäller detaljplan I:345, laga kraft 28 november 1994, avser
järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1997.
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Befintligt läge Syd och Alternativ Mellan
Vid Sunnäs finns en angränsande detaljplan öster om nuvarande järnvägsområde,
Apl.558. Söder om och del av Ljusnan berörs av detaljplan Sa:61, laga kraft 28 februari
1985, avser järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1985.
Alternativ Väst
Söder om och del av Ljusnan berörs av detaljplan Sa:61, laga kraft 28 februari 1985, avser
järnvägsändamål för ombyggnaden av Ostkustbanan 1985.
Utbyggnaden till dubbelspår längs Ostkustbanan har en likartad påverkan inom
detaljplanerade områden. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer detaljplaner att
påverkas och i vissa fall ha ett behov av omarbetning.

Mellankommunala intressen
Själva uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för det nya dubbelspåret på
Ostkustbanan grundar sig i det gemensamma arbetet kallat ”Samordnad planering” och
omfattar hela sträckan Gävle-Sundsvall.
Denna gemensamma grund innebär också
att nyttor och effekter av dubbelspåret bör
beskrivas med en regional samsyn, så att
den samlade nyttan blir bästa möjliga.
Detta kan t.ex. innebära att en kommuns
önskemål om regionaltåghållplats kan
behöva stå tillbaka för ett regionalt
önskemål om en genare sträckning. Som
underlag för hela denna samsyn ligger
behovet av att vidga våra
arbetsmarknadsregioner, skapa
förutsättningar för näringslivets utveckling,
förbättra tillgången till utbildning och
möjliggöra att ta del av varandras kulturoch serviceutbud.
Ett starkt regionalt önskemål som framförts
tidigare är etablering av en hållplats vid
Gävle Sjukhus (Gävle Västra). Detta är ett
regionalt önskemål som även stämmer väl
överens med Söderhamn kommuns
önskemål.

Bild. Resecentrum Söderhamn
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4. Miljökonsekvensbeskrivning
En övergripande målsättning inom samhällsbyggande är att skapa en trygg och långsiktigt
säker livsmiljö. En förutsättning för att nå detta mål är att samhället är robust och kan stå
emot yttre och inre påfrestningar. I arbetet med det robusta samhället måste samhället i sin
helhet engageras för att nå en hållbar utveckling. För att avgöra hur den fördjupade
översiktplanen för ett nytt dubbelspår medverkar till en hållbar utveckling samtidigt som
det innebär en åtgärd med betydande miljöpåverkan ska enligt miljöbalken en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Avgränsning och bedömningsgrunder
Den geografiska avgränsningen utgår från planområdenas sammantagna utbredning inom
sträckan mellan Söderhamns södra och norra kommungränser. Planområdets
sammantagna utbredning innebär utbredningen för samtliga föreslagna alternativ för
spårkorridorer. Den rumsliga utbredningen av spårområdets bredd vid dubbelspår uppgår
till minst 15 meter men kan komma att bli betydligt bredare exempelvis vid stationslägen
eller beroende på terrängförhållanden. Det bör även beaktas att faktorer såsom
exempelvis buller, vibrationer, vatten och intrång i landskapsbilden även berör områden
belägna på större avstånd från själva järnvägsområdet. Det är därför relevant att tillämpa
en geografisk avgränsning som inte bara omfattar ett planområde utan det sammantagna
område som berörs om planen eventuellt skulle verkställas. Den geografiska
avgränsningen i miljökonsekvensbeskrivningen varierar således beroende på vilken
miljöaspekt som behandlas.
Under planförutsättningar beskrivs samtliga spårkorridorer både norr och söder om
Ljusnan från Söderhamns södra till och med norra kommungräns. I planförslaget förordas
det västliga alternativet. I MKB:n beskrivs konsekvenserna av samtliga alternativen, där
det ”Befintligt läge söder om Ljusnan” är att betrakta som nollalternativ och östligt
alternativ som ett jämförelsealternativ för det förordade västra alternativet.
Miljöbedömningen ska fokusera på de aspekter av planen som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. De aspekter som här bedömts som viktigast att avgränsa i sak
är:
• Landskapsbild
• Kulturmiljö
• Naturmiljö
• Rekreation och friluftsliv
• Hushållning med naturresurser
-Vatten
-Jord- och skogs- och vindbruk
• Hälsa och boendemiljö
• Miljö- och riskfaktorer
-Förorenade områden
-Buller
-Barriäreffekter
-Vibrationer
-Elektromagnetiska fält
-Farligt gods/Risk för olyckor
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-Naturlyckor (ras, skred, erosion samt översvämning och
havsnivåhöjning)
Bedömningar är relativa och utgår dels från det påverkade områdets värde, dels påverkans
omfattning. En stor påverkan på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten
konsekvens, medan en mindre påverkan på objekt av stort värde kan bedömas som en
måttlig konsekvens. En stor påverkan på ett värdefullt objekt blir en stor konsekvens.

Miljömål
Enligt Miljöbalken kap. 6 § 12 ska miljökonsekvensbeskrivningen inkludera en
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen
eller programmet. Här följer en redovisning av de, för planförslaget relevanta, nationella
och regionala miljökvalitetsmål som berörs i kommunernas
miljökonsekvensbeskrivningar.
Följande miljökvalitetsmål som kan komma att påverkas av de aktuella planerna för
Ostkustbanan har identifierats:
• Begränsad klimatpåverkan – Utbyggnaden med dubbelspår ökar kapaciteten för
järnvägen och kommer därmed öka förutsättningarna för att avlasta vägtrafiken. Tåg som
idag måste ta omvägar får en genare och mer energibesparande väg. Detta bidrar på sikt
till minskade utsläpp av växthusgaser och ökad miljömålsuppfyllelse. Vid utebliven
dubbelspårsutbyggnad begränsas antalet möjliga järnvägstransporter vilket i sin tur
troligtvis leder till en ökning av antalet vägtransporter och ökad negativ klimatpåverkan.
• Frisk luft – Dubbelspåret medger ökad trafikering på järnväg vilket på sikt kan leda till
minskade utsläpp från vägtrafiken och ge miljömålsuppfyllelse.
• Giftfri miljö – Spårkorridorerna berör inte direkt några inventerade föroreningsobjekt,
utan endast sådana som ligger i anslutning till utredningsområdena. Dessa berörs inte så
länge anläggandet inte innebär förändrade spridningsvägar från dessa markområden.
Återvinnings av avfall i anläggningsarbetena skall ske enligt riktlinjer så att inte oönskad
spridning av förorenande ämnen sker från masshanteringen. En rätt genomförd och
långsiktigt genomtänkt masshantering kan ge måluppfyllelse och win-win-effekter.
• Levande sjöar och vattendrag – Samtliga spårkorridorer innebär att järnvägen passerar
små och stora vattendrag. Endast befintlig korridor norr om Ljusnan passerar en
grundvattenförekomst och en enstaka sjö. Med rätt utformning av nya passager och
vidtagande av skyddsåtgärder under byggskedet kan påverkan bli liten och inte orsaka att
statusen för vattenförekomsterna försämras.
• Myllrande våtmarker – Spårkorridorerna söder om Ljusnan berör ett flertal
vårmarksområden inom Länsstyrelsernas våtmarksinventering, där det västra alternativet
gör intrång i flest våtmarker som idag är opåverkade. Generellt påverkar järnvägsplanerna
miljömålet negativt.
• Säker strålmiljö – På de sträckor där utbyggnadsalternativet innebär ett ökat avstånd
från bebyggelse erhålls positiva effekter, vilket bidrar till måluppfyllelse.
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• Grundvatten av god kvalitet – Risk för påverkan på grundvattenresurser finns, där
utbyggnad till dubbelspår inom befintlig sträckning vid Ålsjön bidrar till att utöka
järnvägens influensområde för grundvattentäkten inom en mindre del. Viss påverkan kan
även komma att ske på enskild vattenförsörjning inom andra delar. Det är av stor vikt att
åtgärder vidtas under byggtiden. Risken för påverkan är något negativ för
måluppfyllelsen.
• Levande skogar – Alternativen är till stora delar förlagda till skogsmark och kommer
således att ta skogsbruksmark i anspråk. Flertalet nyckelbiotoper och sumpskogar
påverkas. Alternativen medför liten eller ingen påverkan på skog som är av betydelse för
friluftslivet eller skogsbruket. Hänsyn ska tas i planerings- och byggskedet till skyddsvärd
skog och grova träd. Intrången i skogsmark är negativt för miljömålsuppfyllelsen.
• Ett rikt odlingslandskap – Det västra och östliga alternativet påverkar ingen
jordbruksmark samt skulle innebära att befintlig järnväg kan tas bort genom delar av
odlingslandskapet. Det leder till ett minskat intrång i odlingslandskapet och positiv
måluppfyllelse.
• God bebyggd miljö - Idag blir ingreppen i miljön större då ny järnväg byggs eftersom
spåren ska klara annan typ av trafik som kräver insatser för säkerhet och hälsa. Ett
dubbelspår kräver större yta och upplevs mer storskaligt bl a eftersom miljön kring
järnvägen kan behöva byggas om för att klara nya riktlinjer som tagits fram för t ex
bostäder eller andra känsliga verksamheter. Det kan vara negativt för måluppfyllelsen
samtidigt som planerade skyddsåtgärder för bl a buller och säkerhet kan bidra till
uppfyllande av miljömålet.
• Ett rikt växt och djurliv – Flera av alternativen innebär exploatering av tidigare orörda
ytor, vilket riskerar att skapa barriäreffekter för flora och fauna som på sikt kan skada den
biologiska mångfalden. Genom olika anpassningsåtgärder i känsliga områden kan målet
ändå vara möjligt att uppfylla, genom t ex anläggande av ”ekodukter”, d v s en slags
vägpassager avsedda för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen/spåret på ett
skyddat sätt.

Alternativ
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen och deras översiktliga konsekvenser.
Beskrivningen kompletteras av konsekvensmatrisen som följer, där en bedömning av
påverkan från de olika aspekterna gjorts för varje alternativ inom samtliga etapper.
Nollalternativet
Nollalternativet syftar till att beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen inte genomförs. Nollalternativet innebär att dagens enkelspåriga
järnväg behålls med nödvändiga drifts- och underhållsåtgärder för vidmakthållande av
dagens anläggning. Övriga åtgärder kan innebära att bullerskyddsåtgärder utförs, enstaka
åtgärder för att bygga bort plankorsningar och förbättringar av signalsystem genomförs.
Nollalternativet ger störningarn från eventuell byggverksamhet kopplat till bl a nya
plankorsningar och genom sin närhet till bebyggelsen.
Västligt alternativ
Sträckningen ansluter Söderhamns södra kommungräns cirka 1,5 kilometer väster om den
befintliga Ostkustbanan. Detta alternativ kan byggas utan störning på den nuvarande
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tågtrafiken och medför minst påverkan för befintlig bebyggelse. Alternativet är också det
med rakast geometri och torde vara det alternativ som är mest kostnadseffektivt. I och
med att alternativet till största delen går genom skogslandskap blir påverkan på
landskapsbilden liten. Sträckningen måste däremot passera flera naturvärden vilket kan
påverka dessa intressen negativt.
Alternativ Mellan
Alternativet följer sträckningen för Befintligt läge Syd med nytt spår väster om från
kommungränsen i söder till strax norr om Sunnäs. Där viker sträckningen av mot nordväst
för att möta befintlig Ostkustbana vid Ljusnan. Alternativet går till största delen genom
skogslandskap vilket gör att påverkan på landskapsbilden blir liten. Flera naturvärden
påverkas, ungefär i samma utsträckning som det västliga alternativet.
Östligt alternativ
Alternativet innebär en utbyggnad av dubbelspår i anslutning till befintligt spår.
Sträckningen följer den befintliga Ostkustbanan från kommungränsen i söder till norr.
Längs befintlig bana tas mark i anspråk för att möjliggöra kurvrätningar. Alternativet
bedöms ha störst negativ påverkan på landskapsbilden och medför de största
barriäreffekterna genom sin dragning i och nära den befintliga kustbebyggelsen.

SAMMANFATTNING
Trafikverket har tagit fram en förstudie för ett kommande dubbelspår på Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall. Berörda regioner och kommuner samarbetar samtidigt för att
skapa goda förutsättningar för en kommande järnvägsplanering genom att ta fram
fördjupade översiktsplaner i varje kommun. I dessa klarlägger man de kommunala
förutsättningarna för ett kommande dubbelspår och där de lösningar som inte anses
hållbara lättare kan väljas bort.
För att avgöra hur den fördjupade översiktplanen för ett nytt dubbelspår medverkar till en
hållbar utveckling samtidigt som det innebär en åtgärd med betydande miljöpåverkan ska
enligt miljöbalken en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska inkludera en beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen.
För miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft kan ökad kapacitetet
för järnvägen som avlastar vägtrafiken ge ökad miljömålsuppfyllelse. För
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap skulle det västra och östliga alternativet
genom att det inte påverkar någon jordbruksmark samt att befintlig järnväg skulle kunna
tas bort genom delar av odlingslandskapet, kunna leda till ett minskat intrång i
odlingslandskapet och därmed ge positiv måluppfyllelse.
När det gäller miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag samt
Säker strålmiljö kan planerna för Ostkustbanan genom rätt masshantering och utformning
av nya passager och vidtagande av skyddsåtgärder under byggskedet ge måluppfyllelse
och förhindra att statusen för vattenförekomsterna försämras. Idag blir ingreppen i miljön
större då ny järnväg byggs eftersom spåren ska klara annan typ av trafik som kräver
insatser för säkerhet och hälsa. Det kan vara negativt för uppfyllelsen av
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miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samtidigt som planerade skyddsåtgärder för bl a
buller och säkerhet kan bidra till uppfyllande av miljömålet.
En nyetablering av järnväg enligt alternativ Väst och Mellan ger intrång i våtmarker och
skogsmark där flertalet nyckelbiotoper och sumpskogar påverkas som idag är opåverkade
och barriäreffekter uppstår, vilket är negativt för måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen
Myllrande våtmarker och Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv. Risk för påverkan
på grundvattenresurser i form av enskild vattenförsörjning inom vissa delar och
utbyggnad till dubbelspår inom befintlig sträckning vid Ålsjön är något negativ för
måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
I befintligt läge norr om Ljusnan går järnvägen främst genom ett skogslandskap och följer
i stort sett befintlig bana vilket medför att påverkan på landskapsbilden blir liten.
Alternativet förstärker främst järnvägens befintliga barriäreffekt i det öppna
landskapsrummet vid Norralaån och intill de befintliga tunnelmynningarna vid Ålsjön
och Norraladalen.
Inom Söderhamns kommun finns tre aktuella alternativ beskrivna söder om Ljusnan
utöver nollalternativet, benämnda Västligt och Östligt alternativ samt alternativ Mellan.
Ett nollalternativ syftar till att beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen inte genomförs.
Samtliga alternativ kommer att passera Söderhamn/Ålsjön och Ljusnans dalgång, men går
i övrigt till stor del genom ett landskap med en sluten karaktär i form av skogsmark.
Påverkan från alternativ Västligt och Mellan sker främst genom nyuppkomna barriärer för
det rörliga friluftslivet och djurlivet. I det östliga alernativet förstärks barriäreffekten då
spåret blir bredare samtidigt som trafiken ökar.
Samtliga alternativ är i stort sett likvärdiga vad gäller påverkan på kulturmiljön. I det
västra alternativet finns fornlämningar i skogsområden som vittnar om forna tiders
aktiviteter i skogen. Inom östligt alternativ är dessa koncentrerade till byarna vilket
berättar att det är gamla bolägen.
Även påverkan på sumpskogar, våtmarker och nyckelbiotoper är likvärdig för
alternativen. Samtliga spårkorridorer berör ett riksintressant område i anslutning till
järnvägsområdet inom de södra delarna och inom samtliga korridorområdena berörs ett
antal skyddsvärda naturmiljöer. Passage av flera vattenförekomster sker främst inom
Västligt och alternativ Mellan. Dessa ska skyddas eller påverkas så lite som möjligt
genom relevanta skyddsåtgärder, omdragningar eller kompensation för biotoper som helt
eller delvis försvinner genom avsättning av liknande marktyper. Inom befintlig
spårkorridor i alternativ Öst finns redan övergångar över vattendragen och som kan
utnyttjas fortsättningsvis.
Det östliga alternativet bedöms vara det som har störst negativ påverkan på
landskapsbilden genom sitt läge nära kusten och dess bebyggelse. Alternativ Väst och
Mellan påverkar främst landskapet i samband med passage över Ljusnans dalgång, men
där passage sker i anslutning till befintlig bana där även delar av Ljusne tätort påverkas
genom intrång. Då det västliga alternativet går genom ett obrutet skogslandskap ger det i
övrigt ringa påverkan på landskapsbilden.
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Konsekvensmatris- jämförelse mellan olika alternativ
I matrisen nedan jämförs de olika alternativens påverkan för olika aspekter. Matrisens
redovisning börjar från söder och går mot norr för de aktuella etapperna. Färgskalan
uttrycker i vilken utsträckning olika aspekter påverkas;
Stora positiva konsekvenser
Positiva konsekvenser
Ringa/inga negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Måttliga negativa konsekvenser
Stora negativa konsekvenser

ALTERNATIV
ASPEKT

Landskapsbild
Kulturmiljö
Naturmiljö
Rekreation och friluftsliv

Naturresurser

Hälsa- och boendemiljö

Barriäreffekter

Befintligt läge norra-södra kommungränsen
Nollalternativ
Nollalternativet innebär ingen påverkan av större betydelse för landskapsbilden.
Dagens enkelspåriga järnväg behålls med flera utbyggda mötesstationer. Utökade
bullerskyddsåtgärder kan innebära anläggning av nya bullerskydd som i viss mån kan
förändra landskapsbilden i form av visuella barriärer. Enstaka åtgärder för att bygga
bort plankorsningar kan ha en mindre inverkan.
Nollalternativet innebär att inga nya intrång sker i kulturmiljön.
Nollalternativet innebär att i princip inga nya intrång sker i naturmiljön. Eventuellt kan
anläggande av nya mötesstationer göra mindre intrång i naturmiljön, men som
bedöms medföra ringa negativa konsekvenser.
Nollalternativet innebär att inga nya intrång eller barriärer sker i rekreations- och
friluftsområden.
Nollalternativet innebär att järnvägen passerar ett antal ytvattenförekomster och
passerar över delar av en grundvattenförekomst. All järnväg inom känsliga
vattenområden innebär en risk, men där eventuell ytterligare påverkan bedöms
medföra ringa negativa kosekvenser..
Alternativet innebär att inga nya intrång sker på jord- och skogsbruksmark.
Nollalternativet innebär viss risk för negativ påverkan, framför allt på människors
boendemiljö. Inga fastigheter behöver dock rivas och inga direktberörda tvingas
flytta. Tillgängligheten kan eventuellt förbättras något genom att enstaka
plankorsningar byggs bort. Samtidigt kan stängningar av vissa övergångar istället
försvåra kontakten mellan boende på var sida om spåren. Dagens buller och
vibrationsnivåer kvarstår och kan öka något i samband med ökad trafikering av
befintlig Ostkustbana.
Nollalternativet innebär att inga nya barriäreffekter sker i den fysiska miljön. Enstaka
åtgärder planeras för att bygga bort plankorsningar vilket eventuellt kan minska
barriäreffekten lokalt för människa och trafik. Samtidigt kan det bli fråga om att
stänga vissa övergångar av bl a säkerhetsskäl vilket istället kan försvåra kontakten
mellan boende på var sida om spåren eller möjligheten att bruka jordbruksmark.

Förorenade områden

Nollalternativet innebär ingen utbyggnad och därmed att inte några nya intrång sker
på befintliga potentiellt förorenade markområden.

Buller

Nollalternativet innebär att befintliga bullerstörningar kvarstår och kan öka något
med ökad trafik. Utökade bullerskyddsåtgärder kommer att genomföras vilket kan
antas minska bullerstörningarna något. Samtidigt mister man möjligheten att åtgärda
vissa bullerstörda områden i större skala i och med att inget nytt spår med ny
dragning etableras.

Vibrationer

Nollalternativet innebär att befintliga vibrationsstörningar kvarstår och kan öka något
med ökad trafik. Samtidigt mister man möjligheten att åtgärda vissa störda områden i
större skala i och med att inget nytt spår med ny dragning etableras.
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Elektromagnetiska fält

De elektromagnetiska fälten längs befintlig järnväg ökar något med ökad trafik.
Konsekvenserna av detta är osäkra och beror dels på hur många människor som bor
eller vistas inom riskzonen och dels på personernas ålder. Åldern har betydelse
eftersom det kan ta många år innan följderna av strålningen utvecklas varför den
yngre befolkningen som barn och ungdomar bör klassas som en större riskgrupp än
äldre människor.

Farligt gods och olycksrisker

Nollalternativet innebär att befintliga risk- och skyddsobjekt kvarstår. Risknivån kan
öka något med ökad trafik.

Naturolyckor

Nollalternativet innebär ingen utbyggnad och därmed att inte några nya intrång sker
på befintliga markområden med potentiella risker för ras och skred. Spårkorridoren
kan komma att påverkas av stigande havsnivåer så kallade extrema vattenstånd.
Extrema vattenstånd bedöms återkomma med ökad frekvens i framtiden. Ökad
nederbörd och mer extrema nederbördsperioder till följd av klimatförändringar kan
ge förhöjda nivåer och ökade flöden i vattendragen som passeras av spårkorridoren
med ökad risk för erosion och översvämning som följd.
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

Sunnäsbruk-Ljusne

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
dagens
landskapsbild
kommer inte att
påverkas
nämnvärt.
Järnvägen
passerar
odlingslandskap
et vid
Norraladalen
och kan där få
en viss
påverkan på
landskapsbilden
.
Järnvägen
passerar
Norraladalen
som är av
bevarandeintresse enligt
Länsstyrelsens
bevarandeprogram.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
dagens
landskapsbild
kommer inte att
påverkas
nämnvärt.

ALTERNATIV

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

ASPEKT

Järnvägen
passerar större
sjöar och
myrlandskap
vilket kan ge viss
påverkan på
landskapsbilden.

Järnvägen
passerar större
sjöar och
myrlandskap
vilket kan ge
viss påverkan
på landskapsbilden.

Järnvägen följer
befintlig sträckning och
dagens landskapsbild
kommer inte att
påverkas nämnvärt.

Järnvägen
passerar
större sjöar
och
myrlandskap
samt
passerar
Ljusne
samhälle och
älven
Ljusnan
vilket kan ge
viss
påverkan på
landskapsbil
den.

Järnvägen
passerar större
sjöar och
myrlandskap
samt passerar
Ljusne
samhälle och
älven Ljusnan
vilket kan ge
viss påverkan
på landskapsbilden.

Järnvägen passerar Ljusne
samhälle och älven Ljusnan
vilket kan ge visst intrång i
landskaps-bilden. I övrigt
följer det östliga
alternativet befintlig
sträckning.

Järnvägen
följer befintlig
sträckning
och dagens
landskapsbild
kommer inte
att påverkas
nämnvärt.

Järnvägen
passerar
fornminnesobjekt i skogen
som omfattar
kolningsanläggningar,
boplatser,
flottningsanläggningar,
gruvhål och
rösen.

Järnvägen
passerar
fornminnesobjekt i skogen
som omfattar
kolningsanläggningar,
boplatser,
flottningsanläggningar,
gruvhål och
rösen.

Järnvägen passerar ett
enstaka f d
gruvområde. I övrigt
passeras
skogsområden och ett
par mindre byar utan
några större
fornminnesobjekt.
Konsekvenser av
alternativet på
kulturmiljön bedöms
därför som ringa eller
ingen.

Järnvägen
passerar
fornminnesobjekt i
skogen som
omfattar
kolningsanläggningar
, boplatser,
flottningsanläggningar
, gruvhål och
rösen.

Järnvägen
passerar
fornminnesobjekt i skogen
som omfattar
kolningsanläggningar,
boplatser,
flottningsanläggningar,
gruvhål och
rösen.

Järnvägen berör ett fåtal
fornminnes-objekt i
skogsmarken mellan
Sunnäsbruk och Ljusne.

Järnvägen
passerar ett
fåtal
fornminnesobjekt. I
övrigt berörs
inte några
områden av
kulturmiljöintresse.

Landskapsbild

Kulturmiljö

Järnvägen
passerar ett
fornminnesobjekt. I övrigt
berörs inte
några områden
av kulturmiljöintresse.
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

Västligt

Mellan

Sunnäsbruk-Ljusne

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan
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Naturmiljö

Järnvägen
passerar Skärjån
som är ett Natura
2000-område
samt Tvärån som
ingår i
Länsstyrelsens
naturvårdsprogram. Flertalet
sumpskogar
påverkas. En ny
järnväg riskerar
att landskapet blir
uppstyckat och
fragmenterat och
en barriär bildas
för många arter,
inklusive
människan.
Genom att ordna
planskilda
faunapassager
kan järnvägens
barriärpåverkan
mildras något.
Relevanta
skyddsåtgärder
vid
järnvägspassage
över åar och
vattendrag är
lösningar med
förlängt brospann
utan mellanstöd
och med fria
stränder under
bron. Passager
längs vattendrag
är viktiga för vilt

Järnvägen
passerar Skärjån
som är ett
Natura 2000område samt
Tvärån som
ingår i
Länsstyrelsens
naturvårdsprogram. En ny
järnväg riskerar
att landskapet
blir uppstyckat
och
fragmenterat
och en barriär
bildas för många
arter, inklusive
människan.
Genom att
ordna planskilda
faunapassager
kan järnvägens
barriärpåverkan
mildras något.
Relevanta
skyddsåtgärder
vid
järnvägspassage
över åar och
vattendrag är
lösningar med
förlängt
brospann utan
mellanstöd och
med fria
stränder under
bron. Passager
längs vattendrag

Järnvägen passerar
Skärjån som är ett
Natura 2000-område
samt Tvärån som ingår
i Länsstyrelsens
naturvårds-program.
Ett nytt spår som
förläggs parallellt med
ett befintligt spår eller
annan infrastruktur
kan få mindre negativ
påverkan än ett helt
nytt spårläge,
samtidigt kan flera
spår i bredd ge en
större barriäreffekt än
ett spår.
Genom att ordna
planskilda
faunapassager kan
järnvägens
barriärpåverkan
mildras något.

Järnvägen
passerar
Kvarnån som
är ett lokalt
naturvårdsobjekt. Söder
om Ljusne
påverkas en
nyckelbiotop
i barrskog
genom att
den riskerar
att försvinna.
Flertalet
sumpskogar
påverkas.

Järnvägen
passerar
Kvarnån som är
ett lokalt
naturvårdsobjekt. Söder
om Ljusne
påverkas en
nyckelbiotop i
barrskog.

Järnvägen passerar Kvarnån
som är ett lokalt
naturvårds-objekt. Söder
om Ljusne påverkas en
nyckelbiotop i barrskog.
Flertalet sumpskogar samt
våtmarksområden
påverkas.
Ett nytt spår som förläggs
parallellt med ett befintligt
spår eller annan
infrastruktur kan få mindre
negativ påverkan än ett
helt nytt spårläge, samtidigt
kan flera spår i bredd ge en
större barriäreffekt än ett
spår.
Genom att ordna planskilda
faunapassager kan
järnvägens barriärpåverkan
mildras något.

Järnvägen
följer befintlig
sträckning
och passerar
Ålsjön som är
ett
naturreservat,
riksintresse
för naturvård
samt Natura
2000-område.

Järnvägen
passerar över
Norralaån som
utgör
riksintresse för
naturvård då
den utgör
lekvatten för
havsöring.

Järnvägen
passerar ett
större
myrområde
mellan Skossan
och havet som
utgör
riksintresse
samt
naturintressant
våtmarksområde
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men bör även
beakta
människors
behov att röra sig
längs vattendrag.
Av hänsyn till fisk,
kräftor och andra
vattenlevande
djur bör
skyddsåtgärder
under byggtiden
vidtas som
innebär att
dagvatten ej
tillförs åar och
vattendrag
orenat.

är viktiga för vilt
men bör även
beakta
människors
behov att röra
sig längs
vattendrag.
Av hänsyn till
fisk, kräftor och
andra
vattenlevande
djur bör
skyddsåtgärder
under
byggtiden
vidtas som
innebär att
dagvatten ej
tillförs åar och
vattendrag
orenat.

49

Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

Rekreation och
friluftsliv

Sunnäsbruk
-Ljusne

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Viss störning kan
ske i etablerade
jaktområden som
passeras av
järnvägen. Ett
dubbelspår
skapar en barriär
för vilt och
innebär risk för
viltolyckor
framför allt
snörika vintrar.
Passager längs
vattendrag är
viktiga för vilt
men bör även
beakta
människors
behov att röra sig
längs vattendrag.
Genom att ordna
planskilda
faunapassager
kan järnvägens
barriärpåverkan
mildras något.

Viss störning
kan ske i
etablerade
jaktområden
som passeras av
järnvägen.
Passager längs
vattendrag är
viktiga för vilt
men bör även
beakta
människors
behov att röra
sig längs
vattendrag.
Genom att
ordna planskilda
faunapassager
kan järnvägens
barriärpåverkan
mildras något.

Järnvägen följer
befintlig sträckning. I
samband med ökad
trafik på det nya
dubbelspåret kan
störnings-graden i
etablerade
jaktområden intill
järnvägen komma att
öka något.

Viss störning
kan ske i
etablerade
jaktområden
som passeras
av järnvägen.
Passager
längs
vattendrag är
viktiga för vilt
men bör även
beakta
människors
behov att
röra sig längs
vattendrag.
Genom att
ordna
planskilda
faunapassager kan
järnvägens
barriärpåverk
an mildras
något.
.

Viss störning
kan ske i
etablerade
jaktområden
som passeras
av järnvägen.
Laxfisket i
Ljusnan kan
också komma
att påverkas i
samband med
det nya
dubbelspåret.

Järnvägen följer befintlig
sträckning. I samband med
ökad trafik på det nya
dubbelspåret kan
störningsgraden i
etablerade jaktområden
intill järnvägen komma att
öka något.. Invid Ljusnans
mynning finns ett attraktivt
lax och havsöringsfiske som
utgör en värdefull
besöksnäring för Ljusne
sportfiskklubb och
campingen i Ljusne. Där
finns även en hyttruin med
smedja som kan vara en
tillgång för besöksturismen.
Anläggande av dubbelspår
längs befintlig sträckning
ger annars inte särskilt stor
påverkan på det rörliga
friluftslivet.
Passagen över Ljusnanbron
är en trång korridor mellan
vägar och enstaka hus som
bör detaljstuderas bland
annat utifrån aspekten
tillgången på strand.

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Järnvägen
passerar
Gussiberget
norr om
Ljusne som är
ett friluftsområde samt
Hällmyra och
Hällåsens
motionsområ
de som är
kommunens
största
idrottsanläggning
med både
bandy fotboll,
ishockey,
friidrott och
tennis samt
motionsspår.
Ett koloniområde
beläget intill
Söderhamns
resecentrum
kan också
komma att
beröras.

Ett
friluftsområde
med
motionsspår vid
Norrala
passeras.
Störningsgraden
kan komma at
öka något i
samband med
ökad trafik på
det nya
dubbelspåret.
Viss störning
kan också ske i
etablerade
jaktområden
som passeras av
järnvägen.

Viss störning
kan ske i
etablerade
jaktområden
som redan idag
passeras av
järnvägen. I
övrigt berörs
inga områden
av intresse för
rekreation och
friluftsliv.
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

Naturresurser

Västligt

Ytvatten

ALTERNATIV

Järnvägen berör
Skärjån som är
ett känsligt
vattendrag med
stora
naturvärden som
omfattar särskild
strandflora och
lövrika
strandskogar.
Området utgör
bland annat
växtplats för
Safsan som har
sin nordligaste
lokal vid Skärjåns
strand. I Skärjån
finns även
värdefulla
fiskbestånd som
exempelvis
havsöring. I ån
förekommer
även
flodpärlmusslor.

Sunnäsbruk-Ljusne

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Järnvägen berör
Skärjån som är
ett känsligt
vattendrag med
stora
naturvärden
som omfattar
särskild
strandflora och
lövrika
strandskogar.
Området utgör
bland annat
växtplats för
Safsan som har
sin nordligaste
lokal vid
Skärjåns strand.
I Skärjån finns
även värdefullt
fiskbestånd som
exempelvis
havsöring. I ån
förekommer
även flodpärlmusslor.

Järnvägen berör
Skärjån som är ett
känsligt vattendrag
med stora
naturvärden som
omfattar särskild
strandflora och
lövrika
strandskogar .
Området utgör
bland annat
växtplats för
Safsan som har sin
nordligaste lokal
vid Skärjåns
strand. I Skärjån
finns även
värdefullt
fiskbestånd som
exempelvis
havsöring. I ån
förekommer även
flodpärlmusslor.

Järnvägen berör
Tvärån som är et
rikt vattendrag
som mynnar i
havet. Det är ett
värdefullt
kräftvatten och
biologiskt
restaurerat för
fria
vandringsvägar.
Längs stranden
förekommer
värdefulla stora
lövträd som
exempelvis ask
och asp samt rik
flora och
fuktängar.
Järnväge berör
även Kvarnån
som är ett
biotoprestaurerat
kustmynnande
vattendrag med
potential som
kustvatten. Vid
Ljusne passeras
älven Ljusnan.

Järnvägen berör
Tvärån som är et
rikt vattendrag
som mynnar i
havet. Det är ett
värdefullt
kräftvatten och
biologiskt
restaurerat för fria
vandrings-vägar.
Längs stranden
förekommer
värdefulla stora
lövträd som
exempelvis ask och
asp samt rik flora
och fuktängar.
Järnväge berör
även Kvarnån som
är ett biotoprestaurerat
kustmynnande
vattendrag med
potential som
kustvatten. Vid
Ljusne passeras
älven Ljusnan.

Järnvägen berör
Tvärån som är et
rikt vattendrag som
mynnar i havet. Det
är ett värdefullt
kräftvatten och
biologiskt
restaurerat för fria
vandringsvägar.
Längs stranden
förekommer
värdefulla stora
lövträd som
exempelvis ask och
asp samt rik flora
och fuktängar.
Järnväge berör även
Kvarnån som är ett
biotop-restaurerat
kustmynnande
vattendrag med
potential som
kustvatten. Vid
Ljusne passeras
älven Ljusnan.

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Järnvägen
följer befintlig
sträckning och
passerar
Ålsjön som är
en
slättlandssjö
med
omgivande
orörd
naturskog.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
passerar
Norralaån/
Lötån som utgör
ett rikt
lekvatten för
uppvandrande
havsöring samt
stationär öring.
Även kräftor
och
flodpärlmusslor
förekommer i
de övre delarna
av ån.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
passerar
Alebosjön och
Losesjön som är
fiskesjöar.
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Grundvatten

Inga kända
grundvattenförekomster
berörs.

Enskilda
vattentäkter vid
Axmar bruk och
Sunnäsbruk kan
komma att
påverkas.

Enskilda
vattentäkter vid
Axmar bruk och
Sunnäsbruk
berörs.

Inga kända
grundvattenförekomster
berörs.

Inga kända
grundvattenförekomster
berörs.

Befintliga enskilda
vattentäkter, bland
annat Maråker
berörs.

Järnvägen
passerar
genom
Ljusnanåsen
som är en
viktig
kommunal
vattentäkt.
Väster om
Östanbo
berörs den
betydande
grundvattenförekomsten
Sandarne som
är viktig för
den framtida
vattenförsörjningen.

Järnvägen
passerar
Norralaåsen
som är en
grundvattenförekomst med
mycket goda
uttagsmöjligheter.
Viktigt att åsen i
partiet närmast
järnvägen
skyddas från att
åsmaterialet
bortförs eller
dess
konduktivitet
förändras
österut.

Järnvägen
passerar
samhällen med
enskilda
vattentäkter.
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Jord- och skogs- och vindbruk

Naturresurser

Ingen
jordbruksmark
tas i nyanspråk.
Den nya
järnvägen gör
intrång i tidigare
orörd mark vilket
innebär påverkan
på skogsmark. Ett
planerat område
för anläggning av
vindkraftspark
väster om
järnvägen
passeras.

Ingen
jordbruksmark
tas i nyanspråk.
Kombinerad
breddning av
spårområdet i
befintligt läge
och nydragning
i samband med
anläggningen av
dubbelspår
innebär att
skogsmark tas i
anspråk.

Lite jordbruksmark
tas i nyanspråk.
Skogsmark
påverkas genom
att ny ianspråktas
vid breddning av
spårområdet i
samband med
anläggningen av
dubbelspår.

Ingen
jordbruksmark
tas i nyanspråk.
Den nya
järnvägen gör
intrång i tidigare
orörd mark vilket
innebär
påverkan på
skogsbruket. Vid
Ljusnan passeras
två
vattenkraftverk .

Ingen
jordbruksmark tas i
nyanspråk.
Kombinerad
breddning av
spårområdet i
befintligt läge och
nydragning i
samband med
anläggningen av
dubbelspår
innebär att
skogsmark tas i
anspråk.Vid
Ljusnan passeras
två
vattenkraftverk.

Lite jordbruksmark
tas i nyanspråk.
Skogsmark påverkas
genom att ny
ianspråktas.
Andelen är liten i
förhållande till total
areal skogsmark
och antagligen
mindre i relation till
alternativ Mellan
och västligt
alternativ.

Breddningen
av
spårområdet i
samband med
anläggningen
av dubbelspår
innebär att
mer
skogsmark tas
i anspråk.

Breddningen av
spårområdet i
samband med
anläggningen av
dubbelspår
innebär att mer
skogsmark tas i
anspråk. Även
areella näringar
vid
Norraladalen
berörs.

Breddningen av
spårområdet i
samband med
anläggningen av
dubbelspår
innebär att mer
skogsmark tas i
anspråk.
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

Hälsa- och
boendemiljö

Barriäreffekter

Sunnäsbruk-Ljusne

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Järnvägen
förflyttas från
bebyggda
områden. En
bostad vid
platsen Odlingen
berörs dock.

Alternativet bör
kunna utformas
så att en hållbar
bebyggelsestru
ktur och
samhällsplanering
uppnås.

Vid Axmar bruk
och Sunnäsbruk
finns risk för
konflikt med
bebyggelse
beroende på
spårdragning .

Järnvägen flyttas
till största delen
från bebyggda
områden. Vid
Ljusne samhälle
kan dock konflikt
med bebyggelse
uppkomma.

Järnvägen flyttas
till största delen
från bebyggda
områden. Vid
Sunnäsbruk Ljusne
samhälle kan dock
konflikt med
bebyggelse
uppkomma.

Vid Maråker och
Ljusne samhällen
finns risk för
konflikt med
bebyggelse
beroende på
spårdragning.

Vid passagen i
Söderhamn
kan finns viss
risk för
konflikt med
bebyggelse,
befolkning
och
infrastruktur.

Alternativet bör
kunna utformas
så att en hållbar
bebyggelsestruktur och
samhällsplanering
uppnås.
Anpassning
måste göras
efter väg E4.

Alternativet bör
kunna utformas
så att en hållbar
bebyggelsestruktur och
samhällsplanering
uppnås.
Anpassning
måste göras
efter väg E4.

En ny barriär
uppstår i
samband med
den nya
sträckningen av
järnvägen.
Passager för
skogsbruket och
skogsbilvägar
påverkas.

En ny barriär
uppstår i
samband med
den nya
sträckningen av
järnvägen.
Passager för
skogsbruket och
skogsbilvägar
påverkas.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
och passerar inga
viktiga passager i
öst-västlig riktning.

En ny barriär
uppstår i
samband med
den nya
sträckningen av
järnvägen.
Passager för
skogsbruket och
skogsbilvägar
påverkas.

En ny barriär
uppstår i samband
med den nya
sträckningen av
järnvägen.
Passager för
skogsbruket och
skogsbilvägar
påverkas.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
och passerar genom
Ljusne samhälle där
den har viss
barriärverkan.

Järnvägen
följer befintlig
sträckning och
berör inga
större
samhällen. En
viss ökad
barriäreffekt
för friluftsliv
och djurliv
kan
uppkomma i
samband med
ökad trafik på
den nya
järnvägen.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
berör inga
större
samhällen. En
viss ökad
barriäreffekt för
friluftsliv och
djurliv kan
uppkomma i
samband med
ökad trafik på
den nya
järnvägen.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning och
berör inga
större
samhällen. En
viss ökad
barriäreffekt för
friluftsliv och
djurliv kan
uppkomma i
samband med
ökad trafik på
den nya
järnvägen.
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

LjusneSöderhamn
västra

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge
norr om
Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Inga områden
med kända
föroreningar
berörs.

Vid
Axmartavlan
berörs några
förorenade
områden intill
Axmar bruk.
Dessa ligger i
anslutning till
ett sågverk och
en skjutbana.

Vissa föroreningar
kan förekomma
inom befintlig
järnvägsanläggning
. I övrigt berörs
inga kända
förorenade
område.

Inga områden
med kända
föroreningar
berörs.

Vid Sunnäsbruk
passeras ett
område där det
finns rester av
slagg.

Vissa föroreningar
kan förekomma
inom befintlig
järnvägsanläggning.
I övrigt berörs inga
kända förorenade
områden.

Vissa
föroreningar
kan
förekomma
inom befintlig
järnvägsanläggning. I
övrigt berörs
inga kända
förorenade
områden.

Vissa
föroreningar
kan förekomma
inom befintlig
järnvägsanläggning. I
övrigt berörs
inga kända
förorenade
område.

Vissa
föroreningar
kan förekomma
inom befintlig
järnvägsanläggning. I
övrigt berörs
inga kända
förorenade
område.

Järnvägen går
utom
bebyggelse.
Positiva effekter
kan uppkomma i
Axmar bruk
eftersom dagens
trafik försvinner.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning vilket
innebär att
dagens bullerproblematik
kvarstår vid
Axmar bruk.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
vilket innebär att
dagens
bullerproblematik
kvarstår vid Axmar
bruk.

Järnvägen går
utom
bebyggelse.
Positiva effekter
kan uppkomma i
Maråker och
Sunnäsbruk
eftersom dagens
trafik försvinner.
Bullerproblematiken
kvarstår dock i
Ljusne samhälle.

Järnvägen går
utom bebyggelse.
Positiva effekter
kan uppkomma i
Maråker eftersom
dagens trafik
försvinner. Bullerproblematiken
kvarstår dock i
Ljusne samhälle.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
vilket innebär att
dagens bullerproblematik
kvarstår vid
Sunnäsbruk,
Maråker och Ljusne
med risk för ökat
buller på grund av
ökad trafik på
dubbelspåret.

Järnvägen
följer befintlig
sträckning
vilket innebär
att få
bostadshus
påverkas av
buller.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning vilket
innebär att få
bostadshus
påverkas av
buller.

Järnvägen följer
befintlig
sträckning vilket
innebär att få
bostadshus
påverkas av
buller.

Förorenade
områden

Buller

Sunnäsbruk-Ljusne
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

Sunnäsbruk-Ljusne

LjusneSöderhamn
västra
Bef läge
norr om
Ljusnan

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Järnvägen
passerar inga
områden med
finkorniga
jordarter.

Järnvägen
passerar inga
områden med
finkorniga
jordarter.

Järnvägen passerar
inga områden med
finkorniga
jordarter.

Järnvägen
passerar inga
områden med
finkorniga
jordarter.

Järnvägen passerar
ett mindre område
med finkorniga
jordarter vid
passagen av
Tvärån.

Järnvägen passerar
ett mindre område
med finkorniga
jordarter vid
passagen av Tvärån.

Vid Ålsjön
passeras
mindre
områden med
finkorniga
jordarter.

Vid
Norraladalen
passeras ett
omfattande
område med
finkorniga
jordarter.

Norr om
Alebosjön
passeras ett
mindre område
med finkorniga
jordarter.

Järnvägen går
utom
bebyggelse.

Järnvägen går
utom
bebyggelse.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
vilket innebär
passage genom
bebyggda
områden som
exempelvis Axmar
bruk och Sunnäs
bruk.

Järnvägen går till
största delen
utom bebyggelse
men passerar
genom Ljusne
samhälle.

Järnvägen går till
största delen utom
bebyggelse men
passerar genom
Ljusne samhälle.

Järnvägen följer
befintlig sträckning
vilket innebär
passage genom
bebyggda områden
som exempelvis
Maråker och Ljusne.

Järnvägen går
till största
delen utom
bebyggelse
men passerar
genom
bebyggelse i
västra
Söderhamn.

Järnvägen går
till största delen
utom
bebyggelse men
passerar vissa
bostadshus vid
Norraladalen.

Järnvägen går
utom
bebyggelse.

Vibrationer

Elektromagnetiska fält
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Kommungränsen-Sunnäsbruk

ALTERNATIV

Sunnäsbruk-Ljusne

Västligt

Mellan

Östligt

Västligt

Mellan

Östligt

Järnvägen går till
största delen i
skogsmark vilket
innebär en ökad
risk för
viltkollisioner.

Järnvägen går
till största delen
i skogsmark
vilket innebär
en ökad risk för
viltkollisioner.

Järnvägen går till
största delen i
skogsmark vilket
innebär en ökad
risk för
viltkollisioner .

Järnvägen går till
största delen i
skogsmark vilket
innebär en ökad
risk för
viltkollisioner.
Järnvägen
passerar älven
Ljusnan.

Järnvägen går till
största delen i
skogsmark vilket
innebär en ökad
risk för
viltkollisioner.
Järnvägen passerar
älven Ljusnan.

Järnvägen går till
största delen i
skogsmark vilket
innebär en ökad risk
för viltkollisioner.
Järnvägen passerar
älven Ljusnan.

Ny spårdragning
innebär intrång
på markområden
med potentiella
risker för ras,
skred. Ökad
nederbörd och
mer extrema
nederbördsperioder till följd
av klimatförändringar kan
ge förhöjda
nivåer och ökade
flöden i
vattendragen

Breddning av
spår i
anslutning till
befintligt i
kombination
med intrång på
markområden i
nya
spårkorridorer
innebär
potentiella
risker för ras
och skred. Ökad
nederbörd och
mer extrema
nederbörds-

Breddning av spår i
anslutning till
befintligt innebär
små nya intrång på
markområden med
potentiella risker
för ras och skred.
Spårkorridoren kan
komma att
påverkas av
stigande
havsnivåer så
kallade extrema
vattenstånd.
Extrema
vattenstånd

Ny spårdragning
innebär intrång
på markområden
med potentiella
risker för ras,
skred. Ökad
nederbörd och
mer extrema
nederbördsperioder till följd
av klimatförändringar kan
ge förhöjda
nivåer och ökade
flöden i
vattendragen

Breddning av spår i
anslutning till
befintligt i
kombination med
intrång på
markområden i
nya spårkorridorer
innebär potentiella
risker för ras och
skred. Ökad
nederbörd och mer
extrema
nederbördsperioder till följd
av klimatförändringar kan

Breddning av spår i
anslutning till
befintligt innebär
små nya intrång på
markområden med
potentiella risker
för ras, skred och
erosion. Ökad
nederbörd och mer
extrema
nederbördsperioder till följd av
klimat-förändringar
kan ge förhöjda
nivåer och ökade
flöden i

Farligt gods och
olycksrisker

Naturolyckor

LjusneSöderhamn
västra

Söderhamn
västraLosesjön

Losesjönkommungränsen

Bef läge
norr om
Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Bef läge norr
om Ljusnan

Järnvägen går
längs med väg
E4.
Komplicerade
grundläggningsförhållanden
förekommer vid
Norraladalen.

Järnvägen går
längs med väg
E4

Större delen av
etappen
omfattas av
morän, med
undantag av
Norraladalen
och höjdpartier
norr om
Sketteneåsen
med sin
förekomst av
lerjordar
respektive berg
i dagen. Ökad
risk för ras och
skred samt

Större delen av
etappen
omfattas av
morän, med
liten risk för ras
och skred. Inga
större
vattendrag
passeras som
kan påverkas av
ökad nederbörd
och orsaka
större
ersosions- och
översvämningsrisk.

Järnvägen
passerar
Ålsjöns
vattentäkt.
Järnvägen går
i tunnel vid
Hällåsen
straxt söder
om
Söderhamn.
Norr om
Söderhamn
går den i
tunnel genom
Skettenåsen.
Inom denna
etapp är
förekomsten
av finare
jordarter
vanligare med
större
potential för
ras och skred
som följd.
Mindre andel
mark tas dock
i anspråk för
att möjliggöra
t ex
kurvrätningar.
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som passeras av
spårkorridoren
med ökad risk för
erosion som
följd.

perioder till
följd av klimatförändringar
kan ge förhöjda
nivåer och
ökade flöden i
vattendragen
som passeras av
spårkorridoren
med ökad risk
för erosion som
följd.

bedöms
återkomma med
ökad frekvens i
framtiden. Ökad
nederbörd och
mer extrema
nederbördsperioder till följd
av klimatförändringar kan
ge förhöjda nivåer
och ökade flöden i
vattendragen som
passeras av
spårkorridoren

som passeras av
spårkorridoren
med ökad risk
för erosion som
följd.

ge förhöjda nivåer
och ökade flöden i
vattendragen som
passeras av
spårkorridoren
med ökad risk för
erosion som följd.

vattendragen som
passeras av

Ökad
nederbörd
och mer
extrema
nederbördsperioder till
följd av
klimatförändringar
kan ge
förhöjda
nivåer och
ökade flöden i
vattendragen
som passeras
av
spårkorridore
n med ökad
risk för
erosion och
översvämning
som följd.

översvämningar
till följd av
extrem
nederbörd
(skyfal)
föreligger. Ökad
nederbörd och
mer extrema
nederbördsperioder till
följd av
klimatförändrin
gar kan ge
förhöjda nivåer
och ökade
flöden i
vattendragen
som passeras
med ökad risk
för erosion som
följd.
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5. Process/tidplan
Samrådet
När förslag till en ändring av översiktsplan upprättas, ska kommunen samråda och föra en
dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget.
Tillfälle till samråd ska finnas även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda
medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Planen var föremål för samråd under tiden 27 september 2013 till och med 11 november
2013. 12 yttranden hade inkommit under samrådstiden.
Utställning
Efter samrådet sammanställdes framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Förslaget
kungjordes och var föremål för utställning under tiden 2014-10-06 till 2014-12-15. Under
denna utställning inkom 12 yttranden
Planen har bearbetats därefter och de förändringar som gjordes utifrån de synpunkter som
framför allt länsstyrelsen framförde innebar att beslut om ytterligare en utställning togs av
kommunstyrelsen.
Antagande
Efter utställningen kommer inkomna synpunkter att sammanställas i ett utlåtande.
Länsstyrelsens yttrande kallas granskningsyttrande och blir en del av översiktsplanen.
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Bild. Växel OKB
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Söderhamns kommun
Kommunfullmäktige

§ 218

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-09-26

Diarienummer KS/2012/0171

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

Kommunfullmäktige beslutar att påtala vikten av att stationer och fler lastnings- och
lossningsplatser behövs.

Ärendet
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan har varit utställd under tiden 2016-02-15 till 201604-18. Detta är resultatet av utställning 2 då planen tidigare även varit utställd under tiden
2014-10-06 till 2014-12-15. Den andra utställningen genomfördes på grund av de omfattande
förändringar av planen som gjorts på grund av länsstyrelsens synpunkter.

Tidigare beslut
KS/2012/0171 Diarienummer
1. KS § 17/16 Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan
Kommunstyrelsen beslutar godkänna utställningsyttrandet samt de bearbetningar som
gjorts av planen samt uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att genomföra
ytterligare en utställning av fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.
2. KS§166/14 Fördjupad översiktsplan - Ostkustbanan Ljusne-Gävle
kommungräns Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådsredogörelsen samt de
bearbetningar som gjorts utifrån inkomna yttranden samt uppdrar till KS förvaltning
att genomföra utställning av det bearbetade förslaget.
3. KS § 139/14 Fördjupad översiktsplan - Ostkustbanan Ljusne-Gävle
kommungräns Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2014 för komplettering med färdigställt
utställningsdokument.
4. KS § 213/13 Fördjupad översiktsplan - Ostkustbanan Ljusne-Gävle
kommungräns
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan” för samråd enligt 4 kapitlet 3 § plan och bygglagen.
5. KS § 177/12, Fördjupad översiktsplan - Ostkustbanan Ljusne-Gävle
kommungräns Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att upprätta en FÖP för OKB.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Engblom (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att påtala vikten av att
stationer och fler lastnings- och lossningsplatser behövs.
Sven-Erik Lindestam (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram ärendet för beslut finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Därefter lägger ordförande fram Engbloms förslag om tillägg och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till

Vid protokollet

Ulrika Svedjerot
2016-10-04
Ordförande
John Staffas (S)

Justerare
Lillemor Svensson (S)
Magnus Svensson (C)

Rätt utdraget intygar:

-----------------------------------------------------Signatur

-----------------------------------------------------Namnförtydligande
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•

Bilaga 4

I
.

GRANSKNINGSYTTRANDE

.

Dnr 401-631-2016
ST 150
ST 1502

2016-04-13

Länsstyrelsen
Gävleborg
Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd

Helena Dahlberg
010-2251294
helena.dahlberg@lansstyrelsen.se

1 (5)

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan
Redogörelse för ärendet
Söderhamns kommun har lämnat förslag till fördjupad översiktsplan till
Länsstyrelsen för granskning. Översiktsplanen är utställd under tiden
från15 februari till 18 april 2016.
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 16 § ska Länsstyrelsen under
utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Granskningsyttrandet ska i första hand omfatta hur planen tillgodoser statens
särskilda bevakningsområden. I detta sammanhang utgörs de av riksintressen,
miljökvalitetsnormer, mellankommunala och regionala frågor samt hälsa och
säkerhet. Länsstyrelsens yttrande ska ingå som en del i den antagna fördjupade
översiktsplanen.

Allmänt
Kommunen har till stor del tillgodosett Länsstyrelsens synpunkter från tidigare
granskning. Fortfarande saknas beskrivning och förtydligande avseende
framför allt:
•

miijökvalitetsnormer (yt- och grundvatten)

•

miljökonsekvensbeskrivningen (skyddsåtgärder och konsekvenser)

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda
bevakningsområden
Riksintressen
Granskningshandlingen redovisar riksintressen som finns inom
järnvägskorridorerna på ett bra sätt.
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Miljökvalitetsnormer
Ytvatten
Granskningshandlingen innehåller en sammanställning av de
ytvattenförekomster som berörs inom de alternativa järnvägskorridorerna.
Kommunen konstaterar att ingen påverkan sker under förutsättning att
skyddsåtgärder vidtas. Innan en sådan slutsats dras bör kommunen definiera
vilka åtgärder som behövs och är möjliga vid de olika vattendragen för att inte
försämra miljökvalitetsnormerna. I nästa skede bör skyddsåtgärder föreslås
utifrån de olika förutsättningar som råder i vaije vattendrag. Flera av
vattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god ekologisk och kemisk status
2021, i huvudsak på grund av morfologisk påverkan från mänsklig aktivitet.

Grundvatten
Ostkustbanan påverkar framförallt grundvattenförekomsten Sandarne
SE679449-157138. Sandarne är högt prioriterad för den framtida
vattenförsöijningen och är mycket sårbar.
Trönö/Kungsgården SE680725-155805 hör till Norralaåsen vilken sträcker sig
längre österut än vad grundvattenförekomsten Trönö/Kungsgården har
avgränsats. Denna del bör också beaktas i kommande järnvägsplan.
Grundvattenförekomsten Växbo/Mohed SE680551-154711 hör till
Ljusnanåsen, vilken är Söderhamns huvudvattentäkt och mycket högt
prioriterad för vattenförsö1jningen. I kommande järnvägsplan bör
strömningsriktningen vid järnvägens passage över Ljusnanåsen samt risken att
föroreningar når befintlig vattentäkt i Ålsjön utredas. Även påverkan på
grundvattenförekomsternas status måste utredas.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) vidhåller tidigare yttrande att
grundvattenförekomsten Ljusnanåsen-Växbo/Mohed riskerar påverkan från
järnvägen och att grundvattenskydd måste utredas. SGU säger vidare att
"Ljusnanåsen är en lång sammanhängande isälvsavlagring som ställvis
framträder i landskapet och däremellan går ner under finkorniga sediment. Det
är viktigt att beakta att grundvattnets strömningsriktning i åsen går från den
planerade järnvägskorridoren mot Ålsjöns vattentäkt."
I MKB:n lyfts Sketteneåsen fram som en viktig grundvattenförekomst. SGU
vill påpeka att det enligt Lantmäteriets kartunderlag finns en berghöjd norr om
Norralaåsen som heter Sketteneåsen. Risk finns för sammanblandning mellan
berghöjden och grundvattenförekomsten Trönö-Kungsgården. I MKB:n står att
järnvägen passerar åsen men inte vilken påverkan blir.
Länsstyrelsen anser att en risk- och sårbarhetsanalys för vattenförekomsterna
bör upprättas i kommande järnvägsplan. Analysen bör beskriva riskerna och
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utreda påverkan av järnvägen på vattenförekomsternas kvalitet och
grundvattenkvantitet i planerat område. En risk- och sårbarhetsanalys är ett
nödvändigt underlag för att kunna beskriva vilka skyddsåtgärder som är
nödvändiga för att bibehålla god status eller inte försämra statusen på
vattenförekomsterna. En inventering av brunnar bör också göras.
I MKB:n nämns grundvatten mycket k01t. I den beskrivande delen under
avsnittet Naturresurser/Vatten saknas information om grundvatten helt. En
komplettering behöver göras med information om de grundvattenförekomster
som berörs av järnvägen, den påverkan som riskeras och vilka skyddsåtgärder
som kan minska påverkan. Kompletteringen avser tiden både under drift och
anläggning.
Ett kontrollprogram bör upprättas i senare skede med syfte att undersöka
grundvattennivåer och kemiska parametrar. Mätningar inom grundvattnets
influensområde bör göras löpande före, under arbetsgång och efter för att
dokumentera eventuell påverkan av järnvägen på grundvattnets kvantitativa
samt kemiska status.

Mellankommunala frågor
Mellankommunala frågor hanteras på ett bra sätt genom arbetet med
"Samordnad planering" som omfattar hela Ostkustbanesträckningen mellan
Gävle och Sundsvall.

Hälsa och säkerhet
Kommunen skriver att klimatförändringarna innebär ökade risker för
översvämning, ras och skred vilket är bra. Riskerna kommer att utredas vidare i
fo1isatt planering. Länsstyrelsen anser att en konsekvensanalys för respektive
alternativ bör presenteras i kommande järnvägsplan. Aspekten ingår i
nuvarande konsekvensmatris, vilket är bra, men här saknas en avvägning
mellan riskernas omfattning i de olika alternativen.
På sidan 25 finns en formulering om att befintlig järnväg inte kommer att
påverkas av 100-årsflöden. Här bör kommunen beskriva närmare vad som
menas. I fråga om trummor och överfarter är det nästan alltid viktigt att
dimensionera för höga flöden.
En kommentar kan göras till de två områden kommunen refererar till för
översiktliga stabilitetskarteringar på sidorna 35-36. Dessa områden valdes för
att de var bebyggda och inte för att de var extra riskfyllda. Vid nybyggnation
kan man träffa på områden med hög risk men som inte är översiktligt karterade.
Generellt bör därför risken för ras och skred beaktas längs hela sträckningen.
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Övriga synpunkter
Miljökonsekvensbeskrivning
Det är bra att kommunen har kompletterat planhandlingen med en
miljökonsekvensbeskrivning. En icke-teknisk sammanfattning saknas för att
uppfylla kraven enligt miljöbalkens sjätte kapitel. Det saknas även förslag till
skyddsåtgärder för ett flertal konsekvenser. Skyddsåtgärderna avgör bland
annat vilka konsekvenser som uppkommer.
Länsstyrelsen ifrågasätter skrivningen under Nollalternativet att
"Nollalternativet ger de mest omfattande störningarna från eventuell
byggverksamhet. ..". I östligt alternativ sker omfattande byggnationer i
samband med dubbelspårsutbyggnad lika nära bebyggelsen.
I konsekvensmatrisen ska konsekvenserna framgå, inte förutsättningarna. I
exempelvis kolumnerna för naturresurser och naturmiljö bör framgå hur
påverkan blir (sker påverkan i ett känsligt patti av det skyddsvärda området,
vilka värden påverkas och i vilken omfattning, medför skyddsåtgärder att
påverkan minskar etc.), inte att "Skätjån är ett känsligt vattendrag" för att ange
exempel. Det står under rekreation och friluftsliv att "Laxfisket kan komma att
påverkas i samband med det nya dubbelspåret. Här bör anges på vilket sätt och
i vilken omfattning. Går det att minska påverkan med skyddsåtgärder? På
samma sätt bör skrivningen under kulturmiljö att "Järnvägen passerar Axmar
by och Axmar bruk som är kulturreservat" ändras så att det framgår hur
kulturreservatet påverkas och i vilken omfattning.
Hela konsekvensmatrisen bör ses över med anledning av detta och förtydligas
med avseende på effekter och konsekvenser, med hänsyn tagen till föreslagna
skyddsåtgärder. Det är viktigt att påverkan framgår för att kunna göra
ställningstaganden om alternativen.
Under barriäreffekter bör i östligt alternativ framgå att trafiken ökar och att
barriären blir bredare. I jämförelsen mellan alternativ bör även masshantering,
materialbehov och exploatering av orörd naturmark ingå.
Även i planhandlingen saknas förslag till möjliga skyddsåtgärder. På sidan 25
under rekommendationer för landskapsbilden står att "Den öppna
landskapsbilden i dalgångarna ska skyddas." Ambitionen är god men vilka
skyddsåtgärder är möjliga? Detta måste framgå för att kunna bedöma vilken
påverkan blir. Ett annat exempel är på sidan 18 där det som rekommendation i
flera fall står att teknik bör väljas som kan minska påverkan på naturvärden,
vattendrag, hydrologi etc. Här bör framgå vilken teknik som finns att tillgå och
vilken effekt den ger. Vad innebär detta för påverkan i de olika alternativen?
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Övrigt
Länsstyrelsen anser fotifarande att hänvisningen om erfarenheter från "projekt
Hälsingekusten" (sidan 18) bör följas av en redovisning av åtgärd och resultat
för att visa på dess applicerbarhet i detta projekt.
För att få en överblick över kritiska områden i projektet tycker Länsstyrelsen
fortfarande att kommunen i ett särskilt avsnitt bör beskriva "känsliga passager"
med riktlinjer för dessa. Detta avsnitt kan med fördel visas i utsnitt på karta
med föreslagna korridorer.

Kartor
Kartorna som visar förekomst av naturvärden och riksintressen på sidan 15 är
små och otydliga. Det är svårt att utläsa vad som finns inom korridorerna.

Ärende
I ärendet har landshövding PerBill beslutat och Helena Dahlberg varit
föredragande. I handläggningen har Lijana Gottby och Maria Hysing från
miljöenheten, Lise Ekenberg, Maria Andersson och Christoffer Carstens från
enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd samt länsråd Veronica
Lauritzsen deltagit.
Utöver Länsstyrelsens medarbetare har representanter från Statens geotekniska
institut, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning deltagit i
handläggningen av yttrandet.
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Helena Dahlberg

Bilaga:

Yttrande från SGU

Kopia till:

Statens geotekniska institut
Trafikverket
Sveriges geologiska undersökning
Region Gävleborg
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Länssryrelsen Gävleborg
Att: Helena Dahlberg
801 70 GÄVLE

Angående fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan i
Söderhamns kom.mun, Gävleborgs län
Sveriges Geologiska Undersökning(SGU) har den 5 februari 2016 fatt
det aktuella ärendet för yttrande. Med anledning härav framför SGU
följande.
SGU har tidigare yttrat sig i ärendet den 25 oktober 2013, dnr 331710/2013. SG U står fast vid och hänvisar till detta tidigare yttrande,
vilket biläggs (bilaga 1).
I tidigare yttrande från 2013 har SGU lyft fram att järnvägen passerar
rvå viktiga grundvattenförekomster där grundvattenskyddei- måste
utredas vidare inför järnvägsutbyggnaden.
Den ena grundvattenförekomsten är Ljusnanåsen-Växbo/Mohed,
SE680551-154711, även kallad Söderalaåsen, i vilken Söderhamns
kommun bl a har en grundvattentäkt vid Ålsjön. I det nu inkomna
underlaget har kommunen i en kommentar till SGUs yttrande skrivit
att grundvattenmagasinet inte berörs av järnvägsutbyggnaden. Dock är
passagen genom Ljusnanåsen upptagen i sammanställningen över olika
konsekvenser i MKB:n. SGU står fast vid tidigare yttrande att
grundvattenförekomsten riskerar påverkas av järnvägen och att skydd av
grundvattnet måste utredas. Ljusnanåsen är en lång sammanhängande
isälvsavlagring som srällvis framträder i landskapet och däremellan går
ner under finkorniga sediment. Det är viktigt att beakta att
grundvattnets strömningsrikming i åsen går från den planerade
järnvägskorridoren mot Ålsjöns vattentäkt.
Den andra grundvattenförekomsten är Trönö-Kungsgården,
SEG80725-155805, även kallad Norralaåsen. I MKB:n kallas den för
Sketteneåsen och den lyfts som en viktig grundvattenförekomst. Enligt
Lancmäteriecs kartunderlag finns det dock en berghöjd norr om
Norralaåsen som heter Sketteneåsen, så risk för sammanblandning
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föreligger. Kommunens kommentar till SGUs yccrande från 2013 ger
att översiktsplanen ska komplecceras med skyddsåtgärder för järnvägens
passage genom Norralaåsen. SGU ser fram emot denna komplettering.
Viss information om risker för enskilda vaccentäkcer finns med i
sammanställningen över olika konsekvenser i MKB:n. Dock redovisas
ingen brunnsinventering. SGU vidhåller sin syn från 2013 acc en
brunnsinventering krävs, som ecc komplement till informationen i
SGUs brunnsarkiv, för acc ra kännedom om eventuella risker för den
enskilda vaccenförsörjningen.
Grundvaccen berörs mycket korc i MKB:n, medan i den del av
handlingen som beskriver allmänna intressen/planförutsätcningar
saknas information om grundvatten helt. SGU ser acc översiktsplanen
behöver komplecceras med information om de grundvattenförekomster
som berörs av järnvägen, den påverkan som riskeras och vilka
skyddsåtgärder som planeras genomföras.
Kommunen behöver använda tillgänglige underlag från SGU i form av
till exempel jordartskarca, grundvattenkarta och information om
brunnar. Se karcvisare eller kartgeneracor på SGUs hemsida:
hccp://www.sgu.se/ Data kan även beställ� via SGUs kundtjänst.
Information om grundvactenförekomster som är prioriterade enligt
vaccenförvalcningen finns i VISS (Vacceninformationssystem Sverige):
hccp://www.viss.lansscyrelsen.se/

Beslut i decca ärende har faccats av verksjurisc Carin Lundberg.
Den slutliga handläggningen har utföres av statsgeologerna Charlotte
Defoorc och Björn Wiberg och ärendet har föredragits av den
sistnämnde.
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