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Förord
Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle-Sundsvall är resultatet av ett samverkansprojekt för
att på sikt planmässigt kunna möjliggöra en utbyggnad av dubbelspår på sträckan. Projektet är ett
samarbete mellan Trafikverket, Region Gävleborg och Gävles, Söderhamns, Hudiksvalls, Nordanstigs
och Sundsvalls kommuner. Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland har varit adjungerade.
Ett nytt planeringssystem för transportinfrastruktur trädde i kraft 1 januari 2013. Redan i maj 2011
inleddes projektet Samordnad planering som en pilot inom det nya sättet att bedriva
infrastrukturplanering. Syftet med projektet är att tillräckligt gedigen och djup planeringsberedskap
ska uppnås för att kunna ta objekten till nästa steg i planeringsprocessen, och därigenom på sikt
möjliggöra en utbyggnad av dubbelspår på sträckan Gävle och Sundsvall. Denna rapport är därmed en
del av den järnvägsplan för sträckan som enligt den nya planlagstiftningen påbörjades i och med den
förstudie som togs fram 2010.
Samordnad planering har drivits som en samverkansprocess mellan de olika parterna och visar på
deras gemensamma vilja. Kommunerna har under processen parallellt arbetat med sin
översiktsplanering, vilket har bidragit till att de kommunala förutsättningarna för etablering av
dubbelspår klarlagts samtidigt som projektet har fått en demokratisk förankring.
Under processen med Samordnad planering har det arbetats fram deletapper som möjliggör att
sträckan kan byggas ut med dubbelspår partiellt i väntan på finansiering för hela sträckan, och på så
sätt korta restiden successivt.
Resultatet av projektet Samordnad planering är att den planläggningsprocess som gällande
planeringslagstiftning föreskriver har genomförts. Detta dokument, som inte har någon formell status,
varken som regionplan, regionalt utvecklingsprogram eller som järnvägsplan, redovisar en
sammanvägning av resultaten från förstudien, den kommunala översiktsplaneringen samt ett antal
nya tekniska utredningar.
Även arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som sammanfattar
miljökonsekvensbeskrivningarna från den kommunala översiktsplaneringen har påbörjats och
redovisas som konsekvenser i en bilaga till denna rapport.
Planeringsunderlaget har genom processen fördjupats och Trafikverket kan använda kunskapen och
detta dokument som underlag för nästa skede i planeringsprocessen, som i vissa fall innebär att
besluts-PM för korrigering eller bortval av förstudiens korridorer tas fram, i andra fall att utforma
planförslag och MKB (det som tidigare hette järnvägsplan).
Genom att samtliga fem kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västernorrland och
Trafikverket gemensamt medverkat i arbetet inom Samordnad planering får den rollen av att utgöra
underlag för gemensamma planeringsfrågor och vägleda vid beslut om utveckling och planering i
regionen, genom att visa på regionens samlade vilja. De fem översiktsplanerna med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning har remissats till berörda länsstyrelser, som har gett synpunkter på
lokaliseringsalternativen.
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Detta kan uppnås genom dubbelspår längs Ostkustbanan:







Utveckla förbindelserna i den Botniska korridorens TEN-T nät
Ökad kapacitet för gods och persontrafik nationellt
Skapa ett mer robust och uthålligt transportnätverk
Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kompetensförsörjning
Skapa ändamålsenliga anslutningar till viktiga bytespunkter
Möjliggöra regionförstoring med mer konkurrenskraftiga restider
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Vinster och resultat av Samordnad planering
Ett vinnande arbetssätt!
Den samtidiga och gemensamma process som samordnat den kommunala översiktsplaneringen enligt
plan- och bygglagen med statlig järnvägsplanering har visat på en ökad effektivitet i planeringsarbetet
och resulterat i att samordningsvinster kunnat göras, konflikter undvikits i tid, risken för omtag
minskat och utredningstiden i nästa skede av planeringsprocessen förkortats.
Genom översiktsplaneringen har de kommunala förutsättningarna för etablering av dubbelspår
klarlagts. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommunen
för att möjliggöra annan markanvändning och att klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Genom en aktiv samhällsplanering skapas därmed goda förutsättningar för en kommande
järnvägsplanering. Processen har även skapat en gedigen samsyn och delaktighet mellan kommunerna
om planeringsinnehållet där förståelsen om att ”det som gynnar stråket också gynnar den egna
kommunen” blivit tydlig.
Tydliga vinster med arbetssättet är att Trafikverket blivit uppmärksammade på kommunala önskemål
tidigt i processen och tillsammans med berörd kommun aktivt kunnat arbeta för gemensamma
lösningar. Ett exempel är Hudiksvalls kommuns önskemål om att flytta den västra korridoren förbi
staden närmare stadskärnan för att på så sätt möjliggöra ett alternativt nytt stationsläge i stadskärnans
kant. Ett annat exempel är Gävle kommuns önskemål om att hitta en ny spårdragning inom den västra
korridoren för utfarten norrut från Gävle C som möjliggör ett regionalt hållplatsläge vid Gävle sjukhus
samt anslutningar till det planerade godsterminalområdet vid korsningen mellan väg E16 och väg E4. I
båda fallen har Trafikverket under processen tagit fram tekniska utredningar som visar på möjligheten
för ett genomförande. För Hudiksvalls del har fördjupade spårstudier visat att en relativt centralt
placerad station på en bana med dagens krav på spårgeometri och hastigheter kan möjliggöras genom
en flytt av korridoren. För Gävles del visar de fördjupade spårstudierna att en utbyggd Ostkustbana i
västligt läge kan kombineras med Bergslagsbanan för utfarten norrut och att en station för
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regionaltågen därmed kan byggas innan dubbelspårsutbyggnaden. Ytterligare exempel på vinster med
arbetssättet är att tekniska utredningar visar att delar av förstudiens korridorer kommer att kunna
smalnas av och spåren dras på ett för kommunerna mer fördelaktigt sätt utan att de spårtekniska
kraven påverkas. Arbetssättet har även skapat förutsättningar för samverkan mellan alla trafikslag.
Planeringsunderlaget har genom processen fördjupats och Trafikverket kan använda kunskapen och
detta dokument som underlag för nästa skede i planeringsprocessen. Det innebär i vissa fall att besluts
PM för korrigering eller bortval av förstudiens korridorer tas fram och i andra fall att utforma
planförslag och MKB. För att påbörja nästa skede i planeringsprocessen med att utforma planförslag
och färdigställa MKB krävs att projektet ingår som namngiven åtgärd i den nationella transportplanen.

Aktörer som medverkar
I Samordnad planering har en projektledningsgrupp, en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsammans
bidragit till projektets måluppfyllelse.
Styrgruppen har utgjorts av kommunalråden från samtliga fem kommuner, ledningsrepresentanter
från Region Gävleborg och Trafikverket samt projektansvariga. Styrgruppen har stått för den politiska
förankringen och varit viktig för att lokalt befästa projektets idéer och arbetssätt.
Projektledningsgruppen bestod av projektansvariga från Region Gävleborg och Trafikverket samt en
kommunal representation genom respektive kommuns planeringschefer och deras organisation.
Projektledningsgruppen har säkerställt att projektet verkat i rätt riktning, såväl innehållsmässigt som
budget- och tidsmässigt.
I arbetsgruppen ingick utöver projektledningsgruppen också representanter från samtliga fem
kommuner, med erfarenhet av arbete med planeringsfrågor inom sin respektive kommun. Dessutom
en representant från vardera länsstyrelsen Gävleborg och länsstyrelsen i Västernorrland. Till
arbetsgruppen har en representant från projektets systerprojekt Nya Ostkustbanan varit knuten (se
nedan).
Vid sidan om Samordnad planering fanns Nya Ostkustbanan, som verkade utifrån det långsiktiga
målet att bygga dubbelspår mellan Gävle - Härnösand. Nya Ostkustbanan var ett treårigt projekt som
till hälften var EU-finansierat och där offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs
län arbetade tillsammans. Projektet arbetade med kommunikation och påverkansaktiviteter som
visade vilka effekter en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendling, kompetensförsörjning och
näringslivsutveckling i Norrland, övriga Sverige och Europa.

Planläggningsprocessen
Samordnad planering följer Trafikverkets planläggningsprocess som beskrivs i TRVÖK - Trafikverkets
övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar. Dubbelspår längs Ostkustbanan
mellan Sundsvall och Gävle är klassat som typfall 4, vilket dels innebär att det finns alternativa
lokaliseringar, dels att planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därmed behövs. I bilaga Planläggningsprocessen redovisas hur arbetet
med Samordnad planering förhåller sig till Trafikverkets planläggningsprocess och hur den
kommunala översiktplaneringen bedrivits.
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Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Trafikverkets planläggningsprocess för typfall 4, anger att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
påbörjas inom det skede som Samordnad planering har bedrivits.
Inom projektet har alla de fem kommunerna tagit fram översiktsplanehandlingar och/eller
fördjupningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. För Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och
Nordanstigs kommuner handlar det om samrådshandlingar och för Sundsvall om
utställningshandlingen. Sundsvalls översiktsplan blev antagen våren 2014. De övriga kommunerna
planerar för utställning under hösten 2014. I dokumenten har de kommunala förutsättningarna för en
framtida utbyggnad till dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall klarlagts och miljökonsekvenser som
projektet kan ge upphov till har bedömts översiktligt. I samband med att Gävle, Söderhamn,
Hudiksvall och Nordanstig sänder ut sina fördjupningar på utställning finns möjlighet till
kompletterande samråd för att säkerställa att lagkraven i järnvägsplaneprocessen uppfylls.
Det övergripande syftet med den påbörjade MKB som tagits fram under processen är att sammanställa
resultaten av de fem miljöbedömningar som gjorts för de kommuner som berörs av en utbyggnad till
dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Vidare är syftet att, genom utformning av
gemensamma bedömningsgrunder, uppnå en likartad bedömning av de aktuella miljöaspekterna för
samtliga utbyggnadsalternativ och delsträckor för att underlätta ett framtida val av alternativ. I övrigt
är syftet att belysa projektets aktuella status samt föreslå nödvändiga kompletteringar inför det
fortsatta arbetet. Läs mer om konsekvenserna för projektet i Bilaga, Påbörjad
miljökonsekvensbeskrivning.

Rapporten med bilagor
I denna rapport summeras det viktigaste resultatet av Samordnad planering. Viss information har lyfts
ut i ett antal bilagor:




Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Måluppfyllelse
Planläggningsprocessen

Dokument som inte biläggs denna rapport
Nedan redovisas de övriga dokument som Trafikverket, kommunerna och regionerna tagit fram inom
ramen för arbetet med samordnad planering Ostkustbanan Gävle-Sundsvall. Vissa av dokumenten
berör bara någon av etapperna. De biläggs inte dessa handlingar men kan vara av värde i fortsatta
utredningar och vid projektering.
Trafikverket
 AKJ Anläggningsspecifika krav järnväg
 PM Motiv för val av korridor Myre- Stockvik (komplettering efter förstudien OKB GävleSundsvall)
 Iggesunds bruk, förutsättningar för anslutning
 PM Hudiksvall, ny korridor
 TVEM, rapportunderlag för att välja utbyggnadsordning av dubbelspårsetapper, november
2013
 Underlag till åtgärdsvalsstudie Sundsvall - kvalitativ effektbedömning av åtgärder (Gods i
Sundsvallsregionen), internremiss under augusti
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Gävle


ÅVS Gävle-Sundsvall, kartläggning utökad kapacitet Ostkustbanan, Publikationsnummer
2014:091
Åtgärdspaket till nationell plan, september 2013.
Stråkstudier, effektbeskrivningar för ”större” åtgärder kostnad > 50 Mkr, framtagna i
underlaget för ÅP inom ett av de fem stråken som benämns ”Nord Syd Kust” och omfattar
Norra Stambanan och Ostkustbanan/Ådalsbanan mellan Gävle och Långsele.
Järnvägsplan Dingersjö förlängd mötesstation med tågstation i Njurundabommen
GKI, Gävle-Kringlan
GKI, Passage av Hudiksvall, Idenor-Stegskogen
GKI, Armsjön-Njurundabommen

Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan, Samrådshandling, 2013-04-19

Söderhamn
 PM Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, 2013-07-04
Hudiksvall
 Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling, våren 2013
 PM Ostkustbanan - Framtida spårdragning vid Hudiksvall och Iggesund, rapport 2012
Nordanstig
 Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning,
samrådshandling, våren 2013
Sundsvall
 Översiktsplan Sundsvall 2021, kommunövergripande översiktsplan inklusive planförslag,
hållbarhetsbedömning med MKB, samrådsredogörelse etc., antagen 2014-05-26
 Planeringsförutsättningar till Översiktsplan Sundsvall 2021, 2013-14 (12 st delrapporter varav
följande har särskilt relevant innehåll som underlag för Ostkustbanan: ”Sundsvall och
omvärlden” samt ”Ostkustbanan – nytt dubbelspår”)
 Logistikutredning för de södra industrierna i Sundsvall, 2012-2013
 Godstransporter med koppling till Ostkustbanan söder om Sundsvall – förutsättningar och
utvecklingsmöjligheter, 2012
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Brister i dagens transportsystem
Bristande kapacitet och standard
Trots att kapacitetshöjande åtgärder har gjorts de senaste åren är Ostkustbanan mellan Sundsvall och
Gävle hårt belastad kapacitetsmässigt. Sedan snabbtåg introducerades på banan 1996 har restiden
blivit längre till följd av att det är allt fler tåg som trafikerar banan. Fler stopp för mötande tåg
resulterar i långsammare trafik. Restiden längs Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är idag 2025 minuter längre med snabbtåg jämfört med år 2000 och mellan Stockholm och Sundsvall är restiden
idag 40 minuter längre. Systemet är ytterst känsligt för störningar: en kort försening någonstans längs
sträckan har en tendens att ackumuleras och förvärras. Detta kan även påverka tågtrafiken i andra
delar av järnvägssystemet.

Restidsförsämring sedan år 2000:
Gävle - Sundsvall + 20-25 minuter
Stockholm – Sundsvall + 40 minuter
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Utmed Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare och en
omfattande del av svensk basindustri, en region med
stor potential för tillväxt. Sträckan mellan Gävle och
Sundsvall knyter ihop Norrlandskusten med
Stockholm/Arlanda och vidare med de södra delarna
av Sverige och i förlängningen övriga Europa.
Regionens industrier är beroende av dagliga
transporter till och från andra länder. Företag och
myndigheter är beroende av god kontakt med sina
andra kontor i landet samt kund- och
leverantörskontakter både i Sverige och utomlands.
De är alltså beroende av tillgång till kompetent
arbetskraft. Regionens invånare vill kunna ta del av
arbetsmöjligheter i andra städer samt kultur-,
handels- och serviceutbud som kan finnas på andra
orter. En minskad restid och mer pålitlig Ostkustbana
skulle förbättra förutsättningarna för detta.
Järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är ca 22
mil lång och har långa avstånd mellan dagens
mötesstationer. Den enkelspåriga sträckan dras med
stora och växande kapacitetsproblem vilket även
omnämns i kapacitetsutredningen1 och den nationella
planen från april 2014. Den ökade trafikbelastningen
har lett till ökade restider. Risken för förseningar ökar
dessutom i takt med att fler tåg ska samsas på dagens
enkelspår vilket gör att möjligheten att hämta in
förseningar minskar kraftigt. Systemet blir därmed
mer sårbart och känsligt för störningar. Förseningar
som uppkommer på Ostkustbanan fortplantar sig
också vidare i systemet och påverkar anslutande
banor. Detta skapar problem både för gods- och
persontrafik.
Ostkustbanan trafikeras av både en blandning av
Figur 1 Ostkustbanans sträckning och andra spår
person- och godstrafik, där persontrafiken utgörs av
både snabb- och regionaltåg. Varje tågslag har sin egen hastighet vilket ger en svår
trafiksammansättning där både möten och förbigångar krävs för att tillräckligt många tåg ska få plats.
Möten och förbigångar skapar oönskade beroenden mellan tågen och ger såväl förlängda res- och
transporttider som ökad störningskänslighet och förseningar. På Ostkustbanan har ett antal nya
mötesstationer byggts ut för att möjliggöra fler tågmöten. En konsekvens av detta är att restiden för
persontågen kan öka då tågen i stället för att köra på, behöver vänta in varandra vid stationerna.
Mellan år 2000 och 2010 ökade trafiken med 80 procent - från 35 tåg till 65 tåg per dygn. I dagsläget
(siffror från 2013) är trafikeringen ca 50 tåg/dygn, 18 regionaltåg, 17 snabbtåg, 4 nattåg och 10
godståg. Det beror framförallt på att antalet godståg minskade kraftigt under 2012 och 2013 på grund
Trafikverket, rapport 2012:101”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar
till år 2025 och utblick mot år 2050”.
1
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av konjunkturnedgången. Långsiktigt förväntas dock trafiken öka vilket betyder att robustheten på
sträckan därmed behöver förbättras.
Ett sätt att mäta kapacitetsutnyttjandet är att räkna ut mötestätheten, det vill säga antalet tågmöten
som sker på en given sträcka under en viss tidsperiod. Under den mest trafikerade perioden, på
fredagar mellan 16 och 20, sker idag ca 28 tågmöten mellan Gävle och Sundsvall2. Prognoserna tyder
på att kapacitetsutnyttjandet på banan kommer att öka när trafiken fullt ut är igång på Botniabanan
och Ådalsbanan. Dessutom flyttas en stor del av de godståg som idag går på stambanan i framtiden
över till Ostkustbanan på grund av möjligheten till ökad tågvikt, högre hastighet och kortare
transportväg. I den uppsatta måltrafiken för 2030 har antalet tågmöten ökat till ca 42 under den mest
belastade fyratimmarsperioden3, vilket i genomsnitt innebär 50 % fler tågmöten. Detta beror på den
ökade efterfrågan på tågresor som enligt Trafikverket4 kommer att öka till 78 tåg per dygn år 2030 och
101 tåg per dygn år 2050.

Ökad efterfrågan
2000 – 2010 ökade antal tåg till 65 tåg/dygn (80 % ökning)
2030 förväntas efterfrågan öka till 78 tåg/dygn och
2050 till 100 tåg/dygn
Antal tågmöten ökar med 50 % fram till 2030

För att kunna möta den tilltagande trafiken har såväl mötesstationer som samtidiga infarter byggts och
planeras att byggas. Trafikökning tillsammans med krav på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och
tillförlitligare persontrafik är dock inte möjligt att uppnå med befintlig infrastruktur. Detta uppnås
inte heller efter att de kapacitetshöjande åtgärder som pågår och planeras har genomförts. Det enda
sättet att klara ett ökat antal möten och därmed öka kapaciteten utan att restiderna och
störningskänsligheten ökar är att möjliggöra så att möten kan ske utan fördröjningstid och
förseningsrisk. Detta kan uppnås genom att en utbyggnad av spåren kan ske genom att i etapper bygga
partiella dubbelspår för att möta efterfrågan över tid till dess att tidsmålet är uppfyllt5.
Samhällsekonomiska beräkningar har gjorts för projektet. Om man räknar med en utökad tågtrafik för
persontåg då kapaciteten och restiden förbättrats (idag kör vissa tåg Stockholm - Gävle istället för att
gå vidare mot Sundsvall) blir projektet samhällsekonomiskt lönsamt. Nettonuvärdeskvoten beräknas
till +0,056.

2

Trafikverket, rapport TRV 2013/62484 PM Stegvis kapacitetsförstärkning av Ostkustbanan Gävle-Sundsvall

3 Under den mest trafikerade tvåtimmarscykeln sker 25 tågmöten och under efterföljande period 17 st.
4 Basprognosen i Anläggningsspecifika krav Järnväg Gävle - Sundsvall dubbelspår
5

Trafikverket, rapport TRV 2013/62484 PM Stegvis kapacitetsförstärkning av Ostkustbanan Gävle-Sundsvall
Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, Gävle - Sundsvall”, Vectura,
november 2011
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Trafikverket och Region Gävleborg har tagit fram en åtgärdsvalsstudie, där de största
bristerna och problemen på sträckan Gävle-Sundsvall har preciserats i sju punkter.
1. Störningskänslighet
Den höga belastningen på banan leder till en hög störningskänslighet.
Avsaknaden av trespårsstationer förvärrar situationen.
2. Banan klarar inte Stax 25 ton (största tillåtna axellast)
Omkringliggande banor medger högre axellaster än vad Ostkustbanan gör. Detta
leder bland annat till svårigheter vid omledning av tåg. Bristen på möjlighet till
högre axellaster innebär även mindre effektiva godstransporter.
3. Långa restider
Den höga störningskänsligheten har lett till längre restider mellan Gävle och
Sundsvall då större marginaler har lagts in i tidtabellen. Ersättandet av X2000
med den nya tågtypen SJ3000 (X55) medför ännu längre restider eftersom denna
tågtyp körs i lägre hastigheter.
4. För få tågspår på Gävle och Sundsvalls bangård
Kapacitetsbrist råder tidvis på Gävle bangård. I Sundsvall finns behov av såväl
fler plattformsspår som uppställningsspår.
5. Norra Stambanan har hög belastning
Möjligheten att avlasta Ostkustbanan via Norra Stambanan är mycket begränsad
då även Norra Stambanan är hårt belastad.
6. Växling i huvudspår
Växling till industrierna längs Ostkustbanan sker delvis i huvudspår vilket
begränsar kapaciteten för övrig trafik på banan.
7. Begränsad möjlighet att utöka trafiken
Även med de byggda och planerade kapacitetsåtgärderna kommer det att bli
mycket svårt att möjliggöra de tåg som prognostiseras i Basprognosen för 2030

Nollalternativet – om projektet inte genomförs
Nollalternativet till en utbyggnad av dubbelspår innebär att dagens enkelspåriga järnväg med
utbyggda mötesstationer behålls med nödvändiga drift- och underhållsåtgärder. I nollalternativet
ingår planerade anpassningar till ny E4 vid Sundsvall med förlängd mötesstation vid Dingersjö samt
upprustning av Söderhamn-Kilaforsbanan inklusive triangelspår mot Ostkustbanan.
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Nödvändiga drift- och underhållsåtgärder förutom vidmakthållande av dagens anläggning kan
innebära att bullerskyddsåtgärder, enstaka åtgärder för att bygga bort plankorsningar och
förbättringar av signalsystem med mera utförs.
Denna rapport visar att om nollalternativet blir verklighet, inga ytterligare åtgärder genomförs och
befintlig infrastruktur i stort bibehålls, kommer de brister och problem som redovisas i genomförd
åtgärdsvalsstudie samt dagens brister enligt föregående avsnitt att kvarstå och förvärras. Utan
åtgärder är möjligheten att utöka person- och godstrafiken mycket begränsad. Med en utökning av
tågtrafiken med dagens bana riskerar res- och transporttiderna att försämras ytterligare och risken för
förseningar att öka. Om person- och godstransporter, som skulle kunna gå på järnväg, tvingas gå på
väg på grund av kapacitetsbristen påverkas inte bara förutsättningar för nationell, regional och lokal
tillväxt utan det medför även ökade miljö- och klimatproblem, till exempel ökade CO2- utsläpp.
Om inte kapacitetsbristen åtgärdas kan det få till följd att samhällen och näringsliv längs
Norrlandskusten inte kan utvecklas enligt den potential som finns i området. Bristen på transport- och
pendlingsmöjligheter riskerar att hämma befintlig industri och arbetsmarknad samtidigt som den kan
minska regionens attraktionskraft för nyetableringar av näringsliv, bostäder och samhällsservice. Det
handlar dels om möjlighet till långväga transporter och resor, dels om att en ökande kapacitetsbrist
medför ett begränsat utrymme för utveckling av den regionala järnvägstrafiken. Det i sin tur medför
att personresorna därmed inte kan utvecklas i takt med att arbetsmarknaderna utvidgas. Om
Norrlands tillväxt hämmas medför detta negativa konsekvenser även för övriga Sverige.
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Målbild
Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande nationella målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet är i sin tur uppdelat i funktionsmål och hänsynsmål.
Funktionsmålet tillgänglighet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Regional utveckling genom ökad spårkapacitet
För att stärka tillväxt i regionen krävs en stärkt rörlighet inom regionen och mellan andra regioner.
Infrastrukturförbättringar, i bemärkelsen kortare restider och lägre transportkostnader, bidrar
därmed till ekonomisk tillväxt och dynamik genom att möjliggöra större utbyten av personer, varor
och tjänster.
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Restiden mellan Sundsvall och Gävle kan ta en timme för snabbtåg, vilket är en halvering av restiden
jämfört med idag. Med regionaltåg, inklusive stopp vid flera hållplatser, kan restiden för motsvarande
sträcka bli mindre än 90 minuter.
Mål för restid:
Snabbtåg Gävle – Sundsvall 60 minuter
Regionaltåg Gävle – Sundsvall 90 minuter

En utbyggnad till dubbelspår medför en kvalitetshöjning avseende möjligheterna till snabb och
bekväm pendling. Genom förbättrad tillgänglighet kan arbetsmarknadsregionens geografiska område
växa, vilket kan underlätta för företagen längs Norrlandskusten att lättare rekrytera arbetskraft samt
för regionens invånare att hitta arbete inom pendlingsavstånd. Detsamma gäller förbättrad
tillgänglighet till kvalificerad samhällsservice såsom sjukhus, universitet/högskolor, myndigheter,
handelsplatser men även större fritids- och kulturanläggningar såväl inom som utom regionen.
Genom att regionens dragningskraft ökar stimuleras bostadsmarknaden. Landstinget med sjukvård
och akutsjukhus i Sundsvall, Hudiksvall, Gävle och Uppsala kan fördjupa samverkan och underlätta
för patientflödet och rekrytering av personal. För företag medger en förbättrad spårkapacitet snabbare
och tillförlitligare godstransporter.
I förlängningen kan detta medföra en stark regional tillväxt och ekonomisk utveckling som även kan ge
utslag på nationell och internationell nivå genom närheten till bland annat Stockholmsregionen och
Botniska korridoren.
Med ett utbyggt dubbelspår förväntas järnvägens snabbhet och bekvämlighet leda till ökad
konkurrenskraft gentemot vägtrafiken. Överföring av transporter och resande från väg till tåg betyder
minskade utsläpp till luft vilket är positivt ur miljö- och klimatsynpunkt. Tågtrafik har också den lägsta
energiförbrukningen per person och kilometer jämfört med andra trafikslag.
Spår med god standard mellan Gävle och Sundsvall krävs för att kunna framföra det antal tåg som
efterfrågas i framtiden. Dubbelspåret kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår, vilket
motsvarar över 200 tåg per dygn. Dubbelspåret medger dessutom en stor tidsbesparing i och med att
tågen inte behöver stanna för möten med andra tåg vilket är särskilt betydelsefullt under högtrafik då
många tåg trafikerar banan samtidigt. Systemet blir också mindre sårbart för störningar och risken att
ett försenat tåg orsakar förseningar för andra tåg minskar därmed betydligt.

Nationell och europeisk integration genom dubbelspår
Ostkustbanan är strategiskt viktig sett i perspektivet Botniska korridoren som transnationell länk i
Europas godstransportsystem. Botniska korridoren är samlingsnamnet för godsstråket mellan Mjölby i
söder (med koppling till Södra Stambanan) och Haparanda i norr. Järnvägen går på såväl svensk som
finsk sida och binder samman öst-västliga och nord-sydliga transnationella axlar i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra
Skandinavien genom Norrland till södra Sverige och till EU. Sträckan är föreslagen att ingå i Core
network i EU-kommissionens förslag till nya TEN-T riktlinjer.
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Basindustrin i norra Sverige är en viktig motor för
den nationella tillväxten. Produkter och förädlade
råvaror till ett värde över 700 miljarder kr/år fraktas
till största delen på järnväg söderut till Europas
industrier och marknader. Kapacitetsbristerna i
järnvägsnätet har förvärrats de senaste åren.
Samtidigt förutsätter företagens planer en 50procentig ökning av godsvolymerna innan 2025.
Investeringar i regionens transportinfrastruktur
stärker därmed inte endast konkurrenskraften för de
stora industrier som finns belägna i Gävleborgs län
utan påverkar också industrier i övriga landet
positivt.

Figur 1 Ostkustbanan som en del av den Botniska
korridoren

Detta kan uppnås genom dubbelspår längs Ostkustbanan:







Utveckla förbindelserna i den Botniska korridorens TEN-T nät
Ökad kapacitet för gods och persontrafik nationellt
Skapa ett mer robust och uthålligt transportnätverk
Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kompetensförsörjning
Skapa ändamålsenliga anslutningar till viktiga bytespunkter
Möjliggöra regionförstoring med mer konkurrenskraftiga restider

Projektets ändamål och projektmål
I förstudien7 togs projektets ändamål och projektmål fram för utbyggnaden av dubbelspår. Dessa har
under arbetet med samordnad planering preciserats och kompletterats med mer detaljerade mål som
på ett konkret sätt gör det möjligt att jämföra hur de olika alternativa korridorerna uppnår målen.
I förstudien fanns ett ändamål om att skapa en gemensam vision för regionens utveckling. Den
samverkansprocess som bedrivits mellan berörda kommuner, region Gävleborg och Trafikverket inom
samordnad planering syftar till att uppnå detta mål varför det målet har tagits bort i det fortsatta
arbetet.

7

Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, TRV 2010/25933
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I förstudien står det att projektmålen ska uppnås genom att delas upp i etapper för att utbyggnad ska
kunna ske i delprojekt. Etapperna har i och med detta arbete utökats för att möjliggöra en effektiv
etapputbyggnad.

Allmänna projektmål för alla ändamål
Utformningen av Ostkustbanan ska ske med hög säkerhet och bidra till att minska
sårbarheten för störningar och därmed öka tillförlitligheten för tågtrafiken.


Tillräckligt hög avrapporterad punktlighet i järnvägssystemet ska säkerställas.



Trafiksäkerheten längs sträckan ska förbättras.



En utbyggnad ska ske med så små trafikstörningar som möjligt.



Anläggningen ska vara effektiv att vidmakthålla och återställa.

Ändamål för godstransporter
Ostkustbanan ska i ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv vara en effektiv och
robust del av den Botniska korridoren med hög transportkvalitet för godstrafik som främjar
lokalt företagande. Genom att nyttja det regionala systemet i ett större samspel kan
användbarheten öka samtidigt som sårbarheten minskar.
Projektmål


Förbindelsen mellan Botniabanan/Ådalsbanan, södra Sverige och Europa ska
förbättras.



Användbarheten för näringslivet i ett nationellt perspektiv ska förbättras.



Väl fungerande noder/industrianslutningar för näringslivets behov såväl nationellt
som regionalt ska finnas.
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Ändamål för persontransporter
Att möjliggöra en arbetsmarknad som främjar ett konkurrenskraftigt näringsliv samt ökad
tillgänglighet till kvalificerad samhällsservice, genom att skapa förutsättningar för en
attraktiv pendling i regionen samt förbättra förbindelsen mellan Botniabanan/Ådalsbanan
och Stockholm.
Projektmål


Restiden med bibehållen eller förbättrad turtäthet ska förkortas. Restidsmål:
o

Sundsvall-Stockholm

Snabbtågstrafik på 2 timmar

o

Sundsvall-Gävle

Snabbtågstrafik på 1 timmar
Regionaltågstrafik < 90 minuter

o

Sundsvall-Söderhamn

Snabbtågstrafik <45 minuter

o

Hudiksvall-Gävle

Snabbtågstrafik <45 minuter

o

Gnarp-Sundsvall

Regionaltågstrafik <30 minuter



Tillgängligheten till strategiska målpunkter, såsom sjukhus, universitet/högskolor,
myndigheter, turistmål, handelsplatser samt större fritids- och kulturanläggningar,
ska främjas.



Resecentrum/stationer ska placeras i attraktiva delar av betjänta orter.

Ändamål för jämlik tillgänglighet
Att göra transportsystemet tillgängligare för alla människor oavsett fysisk förmåga.
Transportsystemet ska också medverka till att både kvinnors och mäns transportbehov
tillgodoses i större utsträckning än idag.
Projektmål


Resecentrum/stationer ska ha hög tillgänglighet (oavsett ålder, kön eller
funktionsnedsättning) för gående, cyklister, bilister och bussresenärer.



Kvinnors och mäns behov ska ges lika stort värde.
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Ändamål för minskad miljöpåverkan
Att eftersträva de nationella miljökvalitetsmålen genom att öka järnvägens konkurrenskraft
och andel av det totala resandet samt minimera järnvägens miljöpåverkan.
Projektmål


Ostkustbanan ska vara ett attraktivt alternativ till vägtransporter genom att
säkerställa god tillgänglighet till stationen samt snabba, pålitliga och bekväma
resor.



Järnvägsmiljön ska utformas modernt för att så långt som möjligt bli ett anpassat
och positivt inslag i landskapet eller stadsmiljön.



Påverkan på Natura 2000 områden, riksintressen, bostadsområden och
naturreservat ska minimeras.
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Tidigare utredningar och ställningstaganden
Ett flertal direktiv och ställningstaganden på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå
påverkar förutsättningarna för planering och byggande av dubbelspår. Nedan redovisas några av
dessa.

TEN-T (Transeuropeiska transportnätet)
Under hösten 2011 beslutade EU-kommissionen att inkludera Botniska
korridoren i Core Network – ett transportnät med de högst prioriterade
sträckorna i TEN-T. Detta innebär att sträckan internationellt sett betraktas
som ett viktigt stråk och att möjlighet finns att söka EU-stöd både för medel
till utredningsarbete och upp till 20 procent för investeringar. I den översyn
av TEN-T som just nu föreslås, nämns bland annat Gävle hamn och en
uppgradering av järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm.

Kapacitetsutredningen
Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat åtgärder och inriktningar som ger utökad
kapacitet, bidrar till effektivare användning av och ett robustare transportsystem i sin helhet, och som
främjar effektiva övergångar mellan de olika trafikslagen. En utgångspunkt för arbetet har varit
Nationell plan för transportsystemet för åren 2010- 2021. Trafikverket har tagit fram underlag fram till
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år 2025 och med en utblick mot 2050. Fyrstegsprincipen har varit en grundläggande utgångspunkt i
arbetet.8
I Kapacitetsutredningen utpekas Ostkustbanan som en sträcka med allvarliga brister, inte minst då
kapacitetsbristen skapar begräsningar för regional- och pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen.
Detta tydliggör att en fungerande Ostkustbana inte enbart är en regional angelägenhet.

Nationell plan 2014-2025
Regeringen fastställde våren 20149 en ny nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 20142025 och beslutade samtidigt om satsningar på en första etapp av dubbelspårsutbyggnaden på
Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle. I planen poängteras även att den Botniska korridoren är en
viktig länk för att knyta samman norra Skandinavien med övriga Europa och det öppnas även upp för
att ytterligare investeringar i Botniska korridoren kan komma att övervägas i samband med
kommande planrevideringar.
Kapacitetsförstärkning på Ostkustbanan Gävle–Sundsvall, med arbetspendling i fokus, pekas ut som
en brist som kräver ytterligare utredning av Trafikverket. Utredningsarbetet bör ha som målsättning
att vara så pass utrett att det kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Namngivna objekt i planen som berör Ostkustbanan Gävle–Sundsvall:
Pågående investeringar och åtgärder:
Ostkustbanan Gävle–Sundsvall, ökad kapacitet.
Investeringar och åtgärder som ska förberedas för byggstart 2017–2019:
Ostkustbanan Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning.
Investeringar och åtgärder som ska förberedas för byggstart 2020–2025:
Ostkustbanan Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad.

”Ostkustbanan

Den första dubbelspårsetappen mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan
Sundsvall–Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och
för fjärrtrafiken (Stockholm – Sundsvall). Den totala investeringskostnaden uppgår till
cirka 1,7 miljarder kronor, varav en miljard kronor avsätts under planperioden. Detta
möjliggör att cirka 9 kilometer dubbelspår kan färdigställas fram till 2025. ”
Ur nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 2014-2025

8

För mer information se Trafikverkets hemsida.

9

För mer info se Trafikverkets hemsida.

22

Trafikverkets tidiga studier av Ostkustbanan
Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall
Enligt förstudien från 2010 krävs ett komplett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall för att kunna
framföra det antal tåg som efterfrågas år 2020 och samtidigt uppnå korta restider och hög punktlighet.
Alternativen till dubbelspår är inte tillräckliga för att möta framtida trafikbehov.
Förstudien pekar på att det befintliga enkelspåret dras med stora och
växande kapacitetsproblem. Restiden är längre idag jämfört med år
2000 och i kommande tidtabeller indikeras ytterligare längre restid.
Om inte kapacitetsbristen åtgärdas kan det få till följd att samhällen
och näringsliv längs Norrlandskusten inte kan utvecklas enligt den
potential som finns i området. Bristen på transport- och
pendlingsmöjligheter riskerar att hämma befintlig industri och
arbetsmarknad samtidigt som den kan minska regionens attraktionskraft för
nyetableringar.
Dubbelspåret mellan Gävle-Sundsvall ska bidra till och skapa förutsättningar för att minska
sårbarheten och öka tillförlitligheten för tågtrafiken, att utveckla regionen, stärka näringslivets
konkurrenskraft i norr samt öka tillgängligheten till arbete och utbildning, samhällsservice,
kulturutbud, friluftsliv och turism. Genom att öka järnvägens konkurrenskraft är målet att öka
uppfyllande av klimatmålen och god livsmiljö.
Snabbhet, punktlighet, tillgänglighet och bekvämlighet är faktorer som kan medverka till en
frekventare pendling, säkrare godstransporter, stärkt näringsliv, nya jobb och nya marknader. I
förlängningen kan det medföra en stark regional tillväxt och ekonomisk utveckling som även kan ge
utslag på nationell och internationell nivå genom närheten till bland annat Stockholmsregionen och
Botniska korridoren.

Åtgärdsvalsstudie, kartläggning utökad kapacitet Ostkustbanan
Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie i syfta att identifiera åtgärder för att stärka trafiken
under tiden innan respektive dubbelspåretapp är på plats. Åtgärdsvalsstudien från 2013 konstaterar
att de byggda och planerade kapacitetsåtgärderna inte räcker för att möjliggöra den prognosticerade
trafiken för år 2030 till en acceptabel trafikkvalitet. Om framtida prognostiserad trafik ska möjliggöras
och kortare restider/transporttider uppnås samt minska risken för förseningar behövs ett dubbelspår.
Åtgärdsanalysen har utförts enligt fyrstegsprincipen, i första hand är det steg 1-3 åtgärder som har
studerats. Bland de prioriterade åtgärderna återfinns administrativa åtgärder som kan startas upp
omgående, fysiska ombyggnadsåtgärder som exempelvis mellanblock, samtidiga infarter,
trespårstationer, stax 25-åtgärder och hastighetsoptimering av befintligt spår.

Övriga studier
Idéstudie, Etapputbyggnad av dubbelspår Gävle-Sundsvall (Underlagsrapport till förstudier på
sträckan Gävle-Sundsvall) 2008.

23

Regionala planer och strategier
Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Framtid
Västernorrland!, som visar inriktningen för utvecklingsarbetet i länet för 2011-2020.
Visionen i utvecklingsstrategin är ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet” och de
övergripande strategimålen:




Positiv befolkningstillväxt
Ökad tillgänglighet
Stärkt innovationsförmåga

Under fokusområdet ”Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft” beskrivs Ostkustbanan som ett
exempel på insats där de föreslår ”särskild satsning för förberedelser/genomförande av dubbelspår på
Ostkustbanan mellan Härnösand och Gävle inkl. temporära, framkomlighetsfrämjande investeringar”.
De vill även ”underlätta pendlingsfrämjande järnvägsinvesteringar och trafikering mellan
Botinabanestråket/Ostkustbanan och Ånge”.

Transportplan för Västernorrlands län 2014-2025
Ambitionen med den regionala transportplanen är att skapa ett transportnät som ökar tillgängligheten
för länets invånare och besökare. Jämfört med nuvarande regionala plan läggs ett större fokus på
åtgärder kopplade till kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder och därmed förutsättningarna för
hållbart resande och hållbara godstransporter. Länet önskar tillgängliggöra transportsystemet för fler
grupper i samhället där kvinna som man, ung som gammal ska ha samma möjlighet att resa oavsett
funktionsnedsättning, ålder eller socioekonomisk tillhörighet.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning på Ostkustbanan anger transportplanen att
planeringen av en ny dubbelspårslösning måste påbörjas omgående. Arbetet bör genomföras
sammanhållet för ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Sundsvall samt ny dragning av järnvägen
mellan Sundsvall-Härnösand. Den järnvägsutredning som har genomförts på sträckan SundsvallHärnösand bör integreras med projekt Samordnad planering och järnvägsutredning Gävle-Sundsvall.

Studie av stationslägen för lokal tågtrafik i Västernorrland
I denna studie från 2011 utvärderas alternativa nya stationslägen för lokal och regional
persontågtrafik, bland annat Kvissleby och Njurundabommen.

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg
Region Gävleborg har tagit fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Nya möjligheter, som visar
inriktningen för Gävleborgs utvecklingsarbete för 2013-2020. RUS har tagits fram i dialog med
offentliga aktörer, näringslivet, akademin samt ideella organisationer. RUS övergripande strategi är att
stärka följande tre målområden:




Stärkta individer
Gränsöverskridande samverkan
Tillgängliga fysiska strukturer
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Infrastruktur och kompetens har identifierats som de viktigaste drivkrafterna för en regional
utveckling som möjliggör människors möjligheter till självförverkligande och aktivt deltagande i
samhällsutvecklingen.

Regional transportsystemanalys Gävleborg
Transportsystemanalysen är en del i regionens samlade utvecklingsarbete och ett av flera operativa
program kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Genom analysen och efterföljande
åtgärdsplanering är avsikten att befästa samverkan och samsyn kring mål och framåtsyftande
prioriteringar. Den syftar även till att etablera en plattform för dialog och samordning såväl inom
Gävleborgs län som med omgivande regioner.
Transportsystemanalysen konkretiserar och lyfter fram behovet av olika stråk, inom och genom
Gävleborgs län. Av största vikt är att belysa hur investeringar i infrastruktur i länet främjar såväl
hållbar tillväxt i regionen som hållbar tillväxt på nationell nivå och i EU. För att kunna göra denna
bedömning har regionala, nationella och EU-gemensamma mål och ambitioner för den framtida
utvecklingen analyserats och vägts in i analysen.

Transportplan för Gävleborgs län 2014-2025
Länsplanen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för länet. Region Gävleborgs
länstransportplan 2014-2025 är under arbete och har varit ute på samråd under 2013.
Planens ambition är att skapa ett transportnät som ökar tillgängligheten, med fokus på kollektivtrafik
samt gång och cykel. Det handlar om att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
att resa oavsett ålder, socioekonomisk tillhörighet, ekonomi, funktionsnedsättning, tillgång till fordon
med mera.
Planens målsättning är att genomföra insatser som möjliggör ett mera hållbart resande inom regionen
och över länsgränserna och korta ner restider för att möjliggöra att funktionella
arbetsmarknadsregioner i länet och utanför kan växa ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. Tåg är det
transportsätt där en betydande restidsförkortning är möjlig enligt planen.
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Järnvägens utformning
Byggnadstekniska krav och bantekniska förutsättningar
Ostkustbanan är ett enkelspår som ursprungligen byggdes för hastigheter upp till 110 kilometer per
timme. Banans standard har uppgraderats och på delar av sträckan är idag största tillåtna hastighet
200 kilometer per timme. Standarden varierar dock kraftigt och på stora delar av sträckan är
hastigheten 110-130 kilometer per timme. Spåret är byggt med betongsliprar och helsvetsade räler.
Vissa delar av spåret är från 1970–80-talet och de nyare delarna är från 1999-2001.
Ostkustbanan ska fungera både för godstrafik och effektiva persontransporter. Det betyder att
järnvägen måste tåla tung belastning – med hänsyn till industrins godstransporter, och att det måste
gå att köra fort – med hänsyn till pendeltågsresenärer m.fl. Detta ställer höga krav på plan- och
profilstandard (alltså hur mycket järnvägen får svänga och luta) samt grundläggning.
För projektet har anläggningsspecifika krav (AKJ) upprättas samt bantekniska förutsättningar
definierats. AKJ redovisar Trafikverkets krav på projektet avseende trafikering, miljö, teknisk funktion
vid byggnation och driftskedet samt krav på teknisk dokumentation och funktionskrav på den färdiga
anläggningen. AKJ för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall omfattar fortsatt utredning enligt
planläggningsprocessen om beslut av korridorer. Inför kommande skeden kommer separata AKJ: er
för respektive etapp att upprättas10.

10

Trafikverket, PM TRAV 2013/19726, Anläggningsspecifika krav järnväg Gävle-Sundsvall dubbelspår
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De bantekniska förutsättningarna för dubbelspårutbyggnaden innebär att:









Det nya dubbelspåret ska utformas för en så hög hastighet som möjligt. Det innebär att raka
spår eftersträvas samt kurvradier på minst 3000 meter, avsteg kan dock göras då särskilda
skäl finns. Ett avsteg påverkar i så fall hastighetsstandarden och bör därför bara tillämpas t.ex.
vid större stationer där persontågen ändå ska bromsa in. För högre hastigheter än 250
kilometer per timme krävs en spårradie på 5000 meter.
Spårväxlar ska placeras i rakspår.
Ett nytt dubbelspår ska ha ett minsta spåravstånd på 4,5 meter. Om det blir fler spår än två
ska ett spåravstånd på minst 6 meter eftersträvas för vartannat spårpar.
Små lutningar ska eftersträvas, största tillåtna lutning ska vara 10 promille, d.v.s. 10 meters
höjdskillnad per kilometer. I stationslägen ska det helst inte luta alls.
Kontaktledningssystem och signalsystem ska anpassas för hastigheter upp till 300 kilometer
per timme.
Sektionen (bredden) på spårområdet för dubbelspår blir minst 15 meter, men kan bli betydligt
bredare i vissa områden beroende på terräng m.m.
I stationslägen för av- och påstigning måste det finnas minst tre spår i bredd så att andra tåg
kan passera.

Figur 8 Illustration av dubbelspårsjärnväg, framtagen av Tyréns konsulter. Till vänster syns
en jordskärning och till höger en låg bank.
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Tänkbara stationslägen
Ett väl lokaliserat och utformat stationsläge fungerar som en sammanstrålningspunkt för de regionala
och lokala transportsystemen. Lokalisering, utformning och innehåll påverkar därför på ett avgörande
sätt både tillgänglighet, funktion, miljö och tågens konkurrenskraft gentemot andra
transportalternativ.
Stationslägets funktion bör kunna nås smidigt till fots och tillgodose smidiga omstigningar mellan dels
långväga snabbtåg och lokal/regionaltåg, dels mellan tåg och andra transportslag. Inom kommunerna
Gävle – Sundsvall sker resor inom respektive kommun främst med andra transportslag idag (bil, buss,
cykel etc.), medan tåg ofta är ett bra alternativ för mellankommunala och långväga resor. Som
anslutning till flyg är det främst Arlanda som är målpunkt för tågresorna. Med ett framtida dubbelspår
finns möjlighet att vidareutveckla lokaltågtrafiken.
Liksom i tidigare förstudie föreslås följande stationslägen Gävle – Sundsvall för resandeutbyte:


Gävle C (snabbtåg)



ny station Gävle Västra (regionaltåg), västlig korridor



ny station Bergby eller Hagsta (regionaltåg)



Ljusne (regionaltåg)



Söderhamn (snabbtåg)



Iggesund eller ny station Enånger (regionaltåg), om östlig korridor väljs bort



Hudiksvall, befintlig station eller ny station väster om staden



ny station Jättendal, Harmånger eller Gnarp (regionaltåg)



ny station Njurundabommen (regionaltåg)



Möjlig framtida station i Kvissleby



Sundsvall C (snabbtåg)

Gävle C, Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall C förväntas även fortsättningsvis angöras av snabbtåg.
Nuvarande regionaltågsstation i Gnarp utgår, men ersätts antingen av ny station i Gnarp, Harmånger
eller i Jättendal. Stationerna i Hudiksvall och Iggesund kan komma att ersättas av nya lägen. Station
Gävle Västra blir aktuell endast om västlig utfart från Gävle väljs. Nya regionala stationer förslås i
Hamrångebygden (Hagsta eller Bergby), och i Njurunda (Njurundabommen eller Kvissleby). Val av
stationslägen, utformning och passager kring stationerna behöver studeras vidare i kommande
planeringsskeden.
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Figur 9 Stationslägen
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Anslutningar till andra spår, industrier och hamnar
Nedanstående anslutningar mellan Ostkustbanan och andra spår i järnvägsnätet, till industrier etc.
bedöms viktiga för trafikens funktion. Till detta tillkommer godsbangårdarna och spåren i respektive
ände av sträckan, d.v.s. i Gävle och Sundsvall. Denna lista överensstämmer med tidigare förstudie
förutom industrispåret i Hudiksvall som lagts ner. Vissa hamnanslutningar kan behöva studeras
vidare i kommande planeringsskede.

Hamnanslutningar






Gävle
Ljusne/Orrskär/Långrör/Sandarene
Iggesund
Stockvik
Sundsvall

Industrispåranslutningar










Hamrånge
Vallviks bruk
Sandarne
Iggesunds bruk
(Tjärnviks trä i Gryttje)
Svartvik
Stockvik
Kubikenborg
Sundsvall

Koppling till kombiterminal



Gävle
Norrsundet

Koppling till annan bana




Bergslagsbanan
Norra stambanans Ockelbospår
Kilaforsbanan/Triangelspår
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Figur 10 järnvägsanslutningar och hamnar
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Etappindelningar Gävle - Sundsvall
Ett av de viktigaste målen med projektet är att förkorta restiden. Det som påverkar restiden är förutom
hastigheten antalet tågmöten. Idag kan dessa endast ske på befintliga stationer vilket i hög grad
påverkar restiden. Med en ökad trafikering av banan kommer antalet tågmöten att öka och därmed
även restiden och störningskänsligheten.
För att undersöka hur förutsättningarna för tågmöten stegvis kan förbättras på ett effektivt sätt har
Trafikverket genomfört en utredning (PM Stegvis kapacitetsförstärkning av Ostkustbanan Gävle –
Sundsvall, 2013-11-07) som grundar sig på en TVEM-analys (Timetable Variant Evaluation Model)
vilket innebär att ett stort antal tidtabeller genereras för olika utbyggnadssekvenser som gör att det går
att utläsa var tågmöten kommer att ske. Därmed kan olika utbyggnadsalternativ jämföras och en
kostnadseffektiv utbyggnad planeras så att allt kortare restider och högre kapacitet erhålls. I
utredningen har t.ex. effekter av en etappvis dubbelspårsutbyggnad analyserats i termer av
anläggningskostnad per intjänad restidsminut. Analysen visar att trafikmängden, med styv 60minuterstrafik för regionaltågen och viss trafikreduktion mitt på dagen, medför att restiderna ökar
ytterligare även om en rad mindre infrastrukturåtgärder vidtas (t.ex. fler mötesstationer, utbyggnad av
befintliga tvåspåriga stationer till tre spår, fler samtidiga infarter och fler blocksträckor). Detta
tydliggör behovet av ett dubbelspår.
För att få en högre upplösning i analysen har förstudiens etapper delats in i 12 stycken någorlunda lika
långa dubbelspårsträckor som avslutas eller påbörjas vid stationer där tågen gör uppehåll. I kapitel
”Beskrivning av respektive etapp och alternativ” redovisas varje etapp, eventuell ny kunskap sedan
förstudien samt vad som behöver utredas mer i samband med att besluts-PM för etapperna tas fram.
Utredningen ska ses som en vägledning vid kommande val av utbyggnadsordning för
dubbelspårsträckorna. Även andra aspekter, till exempel regionala och lokala behov och påverkan på
andra målpunkter som Stockholm och Arlanda, vilka inte är analyserade i utredningen, kommer att
vägas in inför slutligt val av utbyggnadsordning.
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Det effektivaste sättet att klara den önskade trafiken
och samtidigt minska restiderna, är enligt utredningen
att stegvis bygga etapper med dubbelspår på
strategiska sträckor med visst avstånd från varandra.
Det underlättar tågmöten på ett optimalt sätt tills
dubbelspåret är helt utbyggt. De återkommande
dubbelspårssträckorna gör det då lättare att planera
tidtabellerna även för mellanliggande
enkelspårsträckor.
Den genomförda studien har undersökt åtgärder i fyra
steg:
1.

Enbart mindre åtgärder i form av nya
mötesstationer, stationer utbyggda till
trespårsstationer, fler samtidiga infarter och
fler blocksträckor.

2. Partiella dubbelspår och utbyggnadssekvenser
som ger så stor restidsförkortning som möjligt
i varje steg.
3. Särskilda sekvenser, det vill säga prioritering
av vissa delsträckor på andra grunder än
restids- och kapacitetsskäl.
4. Partiella dubbelspår kombinerade med
mindre åtgärder, särskilt nya mötesstationer
och trespårsstationer.
Utgångspunkten i analysen är att hela
utbyggnadssekvensen ska vara kostnadseffektiv och
inte enbart den första etappen. Därför valdes de
effektivaste sekvenserna ut och jämfördes. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigare att de
första etapperna är kostnadseffektiva, dels för att de
har längst livslängd, dels för att den framtida trafiken
är mycket osäker vilket gör det näst intill omöjligt att
analysera de sista etappsekvenserna med precision.
Tidigare utredningar om dubbelspårsutbyggnad har
förordat att utbyggnaden påbörjas i anslutning till de
tre större orterna längs sträckan: Gävle, Hudiksvall
och Sundsvall. För att avgöra hur detta inverkar på
restiderna undersöktes särskilt sådana
utbyggnadssekvenser som inleds med var och en av
dessa tre sträckor.
För det fortsatta arbetet krävs att en eller ett fåtal
utbyggnadssekvenser rekommenderas för fortsatt

Figur 5 Ny etappindelning
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utredning. I utredningen har därför två alternativa utbyggnadssekvenser valts ut:

Alternativ A:
Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen
Åmyran – Gnarp – Årskogen
Sunnäsbruk – Ljusne

Alternativ B:
Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen
Dingersjö – Sundsvall
Kringlan – Sunnäsbruk
Det första alternativet (A) valdes utifrån den inledande delen av studien (steg 2) som fokuserade på att
maximera lönsamheten för dubbelspårsutbyggnaden på en investeringsnivå runt 8 Mdr. Den andra
sekvensen valdes från steg 3, där effekterna av att lägga de första dubbelspårsetapperna vid
någon/några av de större orterna Gävle, Hudiksvall och Sundsvall undersöktes.
Slutsatserna är bland annat att den mest effektiva strategin är att börja med att bygga två kortare
dubbelspårssträckor som dels samverkar med varandra, dels delar återstående enkelspårssträckor i
flera kortare delar. Att börja utbyggnaden söderifrån med Gävle – Kringlan som första etapp (som är
den enskilt längsta delsträckan och som inte kan delas i mindre delar), innebär att den inledande
investeringen koncentreras till ena änden av den aktuella sträckan. Detta innebär att sträckan Gävle –
Kringlan är bäst att bygga som en tredje eller fjärde etapp.
Sträckan Idenor – Hudiksvall – Stegskogen ligger i mitten av sträckan Gävle-Sundsvall. Detta gör den
till en lämplig första etapp, vilket också visas i att den inleder båda de rekommenderade
utbyggnadssekvenserna.
Sträckan Dingersjö – Sundsvall ligger också i ena änden av den studerade banan, vilket minskar dess
värde som partiellt dubbelspår. Eftersom den är betydligt kortare än Gävle – Kringlan är den lättare
att kombinera med andra delsträckor, vilket också visade sig vara effektivt. Särskilt intressant blir
sträckan Dingersjö – Sundsvall om den i en första etapp kombineras med sträckan Idenor –
Hudiksvall – Stegskogen. Alternativ B som inleds med dessa två sträckor visade sig ha flera fördelar
och är därför ett intressant alternativ att arbeta vidare med.
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Figur 6 Alternativ A: Utbyggnadssekvens för minimal restid. Röd stjärna: ny mötesstation, grön stjärna:
trespårsstation.

Figur 7 Alternativ B: Bästa utbyggnadssekvens som inleds med sträckorna Idenor – Stegskogen och Dingersjö –
Sundsvall. Röd stjärna: ny mötesstation, grön stjärna: trespårsstation.
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Beskrivning av respektive etapp och alternativ
Gävle – Kringlan
Beskrivning av sträckan
Det finns två korridorer för denna etapp,
västlig och östlig. Den östra korridoren
utgörs av befintlig bana och möjliggör flera
kurvrätningar. Då befintlig bana är kurvig
innebär alternativet nybyggnation utmed
mer än hälften av sträckan. För att
underlätta trafikering under byggtiden bör
de nya spåren byggas väster om befintliga
spår från Hillie och norrut.
Den västra korridoren innebär en utbyggnad
i ny sträckning västerut från Gävle C där två
nya spår placeras intill Bergslagsbanans två
befintliga spår. Väljs denna korridor får
Ostkustbanan och Norra Stambanan en
gemensam sträckning från Gävle Central
och ca 12 km norrut där Norra stambanans
Ockelbospår ansluter Ostkustbanan. Vid
Tolvfors föreslås en ny regionaltågsstation i
närheten av Gävle sjukhus. Norr om
Testeboån föreslås järnvägen dras i en
relativt smal korridor mellan Skarvsjön och
väg E4 för att sedan återigen breddas
norrut. Huvudalternativet för den västra
korridoren är att järnvägen byggs väster om
väg E4.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Trafikverket och Gävle kommun och har
under arbetet med Samordnad planering
tillsammans tagit fram ett antal underlag för
att belysa de planeringsförutsättningar som
gäller inom korridorerna.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation (GKI) har tagits fram av Trafikverket för sträckan. GKI:n visar att det
västliga alternativet skulle kosta ca 4,5 miljarder och det östliga ca 3,6 miljarder SEK. Beräkningen har
endast med utgifter och inte eventuella inkomster eller mervärden.
Som underlag till GKI:n har geotekniska utredningar och fördjupade spårstudier genomförts. För den
västra korridoren handlar det om geotekniska kartstudier av topografiska kartan, jordartskartan samt
att utfarten från Gävle norrut spårtekniskt studerats. Spårstudien visar att Bergslagsbanan inte
behöver flyttas utan en direkt anslutning till stationsområdet kommer vara möjlig. Dessutom har ett
nytt stationsläge, Gävle väst, som möjliggör både anslutning till Ostkustbanan och Bergslagsbanan
identifierats. Spårstudien visar att denna kan byggas innan ett eventuellt dubbelspår byggs ut på
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sträckan. Vidare har en möjlig spåranslutning till Gävle hamn som inte begränsar tågvikter
identifierats och förberedande studier för ett stationsläge i Hamrångebygden genomförts.
För den östra korridoren med befintligt spår har geotekniska undersökningar med avseende på stax 25
åtgärder genomförts.
Fördjupning av översiktsplan
Gävle kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan11 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenser med särskilt fokus på sträckan
där det finns två alternativa korridorer (se Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och
bedömningar.) Övergripande slutsatser som kan dras av de översiktliga miljöbedömningarna är att
miljökonsekvenser, främst för natur-, kultur- och boendemiljö kommer att uppstå oavsett val av
alternativ. Generellt blir konsekvenserna större om det östliga alternativet väljs då den östliga
korridoren i flera avsnitt går igenom befintlig bebyggelse medan den västliga korridoren i huvudsak är
dragen genom skogsmark. För båda korridorerna gäller att järnvägen behöver passera över TesteboånLundasjön som är utpekat som riksintresse för naturvård. Testeboån omfattas även av ett Natura
2000-område samt ett naturreservat. Konsekvenserna för detta område bedöms som måttligt negativa
med en liten fördel för den västra korridoren vars passage genom området är kortare jämfört med den
östra korridoren.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
För den västra korridoren görs bedömningen att den uppfyller satta mål, med undantag för järnvägens
anpassning till landskapet som får något sämre och naturpåverkan som till stor del inte uppfylls. För
den östra korridoren blir flera av projektmålen svåra att uppfylla. Det gäller särskilt målen att
förbättra användbarheten för näringslivet, att en utbyggnad ska ske med så små trafikstörningar som
möjligt, naturpåverkan och järnvägens anpassning till landskapet då befintlig järnväg går genom flera
samhällen och känsliga naturområden. Avgörande är även att en dragning i den östra korridoren
försämrar möjligheten till att etablera ett logistiknav i Tolvforsskogen samt att den planerade
stationen, Gävle västra, inte kan kopplas ihop med Ostkustbanan. Dessutom försämras möjligheten till
en utveckling av godsbangården om tågen norrifrån måste passera över bangården på väg till Gävle
hamn. Även möjligheten till omledning av godståg via Gävle försämras kraftig. En utbyggnad utmed
befintlig bana innebär vidare trafikstörningar under hela byggtiden.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

11

Fördjupad översiktsplan ‐ Dubbelspår Ostkustbanan, Samrådshandling, Gävle kommun 2013‐04‐19

37

Kommunens förordande
Gävle kommun förordar det västliga alternativet mellan Gävle och Axmartavlan med en ny
regionaltågsstation vid Gävle Sjukhus (Gävle Väst). Kommunen har i sin samrådsversion av den
fördjupade översiktsplan dock inte tagit ställning till vilken korridor kommunen förordar.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan göras behöver en utredning genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Detta kan göras innan eller i samband
med att ett besluts-PM tas fram. Ett besluts-PM beräknas att tas fram för denna etapp under hösten
2014.
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Kringlan – Sunnäsbruk
Beskrivning av sträckan
Mellan Kringlan och Axmarby finns endast en
korridor. Norr om Axmarby finns två
alternativa korridorer. En östlig relativt bred
utmed befintligt spår som möjliggör
kurvrätningar samt en västlig korridor i en
rak sträckning norrut.
Om den västra korridoren väljs behöver en
tillfällig anslutning till befintligt spår byggas i
etappens norra ände vid Sunnäsbruk.
Alternativt byggs etappen ut samtidigt som
etappen Sunnsäbruk-Ljusne.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inga särskilda tekniska
utredningar tagits fram sedan förstudien.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits
fram för denna etapp.

Fördjupning av översiktsplan
Gävle- och Söderhamns kommuner har tagit
ram varsin fördjupning av sina respektive
översiktsplaner12 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunerna för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för korridorerna. Se Bilaga
MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar. Övergripande slutsatser är att
korridoren innan den förgrenar sig i en västlig och en östlig del innebär positiva konsekvenser förutom
för grundvatten som bedöms risker stora negativa konsekvenser vid Axmar by där järnvägen passerar
en känslig vattentäckt. Naturmiljön och ytvattnet bedöms riskera måttligt till stora negativa
konsekvenser i båda i båda korridorerna beroende på att järnvägen passerar över Skärjån som dels är
ett Natura 2000-område, dels utpekat som riksintresse för naturvården. Vid Axmar bruk bedöms den
östliga korridoren orsaka små negativa konsekvenser rörande buller, förorenade område och
grundvatten jämfört med den västra. Norr om kommungränsen till Söderhamn bedöms de två
korridorerna i stort lika.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika

12

Fördjupad översiktsplan ‐ Dubbelspår Ostkustbanan, Samrådshandling, Gävle kommun 2013‐04‐19 och
Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, Söderhamns kommun, 2013‐07‐04
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korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
För den västra korridoren görs bedömningen att sträckan inom Gävle kommun uppfyller satta mål
med undantag för järnvägens anpassning till landskapet som får något sämre och naturpåverkan som
uppfylls delvis. Den östliga korrodren har samma måluppfyllse, förutom tillägget att en utbyggnad i
befintligt läge kommer att innebära trafikstörningar under hela byggtiden.
I Söderhamns kommun har etappen tre alternativ. Det västliga alternativet bedöms även här uppfylla
målen till stor del. Järnvägens anpassning till landskapet får något sämre och naturpåverkan uppfylls
till stor del inte, detta gäller för alla tre alternativen. Det mellersta alternativet och det östliga
alternativet bedöms totalt sett ha lägre måluppfyllelse. De båda alternativen får något sämre
måluppfyllelse på grund av längre sträckning. En utbyggnad i befintligt läge kommer även att innebära
trafikstörningar under hela byggtiden och inte ge samma förbättringar gällande trafiksäkerhet som ett
västligt alternativ.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Kommunstyrelsen i Söderhamn har den 9 april 2012 fattat beslut om att förorda det västliga
alternativet för sträckan Axmartavlan-Ljusne. Motivet är att detta alternativ kan byggas utan störning
på den nuvarande tågtrafiken och medför minst påverkan för befintlig bebyggelse. Alternativet är
också det med rakast geometri och torde vara det alternativ som är kostnadsmässigt mest effektivt
enligt kommunen. Alternativet med en dragning mellan befintlig bana och det västliga alternativet
avfärdas med motiveringen att det inte överensstämmer med den gemensamma överenskommelsen
med Gävle om dragningen över kommungränsen. Alternativet utmed befintlig bana avfärdas då
kommunen bedömer det vara det alternativ som har störst negativ påverkan på landskapsbild och
medför de största barriäreffekterna genom sin dragning i och nära den befintliga kustbebyggelsen.
Befintligt läge ger även de mest omfattande störningarna från byggverksamheten genom sin närhet till
bebyggelsen. Avsaknaden av tågstopp på sträckan innebär enligt kommunen att alternativet saknar
fördelar för närboende.
Kommunstyrelserna i Gävle (2012-04-10) och Söderhamn (2012-02-09) har fattat likalydande beslut
om att förorda det västliga alternativet på sträckningen Axmartavlan-Ljusne.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan göras behöver en utrednings genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Dessutom behöver en grov
kostnadsindikation (GKI) med underlag som geotekniska undersökningar och fördjupade spårstudier
tas fram. Dessa utredningar kan göras innan eller i samband med att ett besluts-PM tas fram. För
denna etapp beräknas ett besluts-PM tas fram under hösten 2014.
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Sunnäsbruk – Ljusne
Beskrivning av sträckan
Delsträckans östra korridor följer befintligt spår
och möjliggör kurvrätningar. Den västra
korridoren går i en rak sträckning norrut.
Korridorerna sammanstrålar innan passage över
Ljungan. Vid Sunnäsbruks mötesstation finns en
alternativ anslutning av den västra korridoren
mot befintlig bana om etappen KringlanSunnäsbruk byggs ut i ett tidigare skede.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inga särskilda tekniska
utredningar tagit fram sedan förstudien.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram
för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Söderhamns kommun har tagit fram en fördjupning av sin översiktsplan13 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för
korridoren/korridorerna(se Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.)
Övergripande slutsatser är att de olika korridorerna ger ringa till måttliga negativa konsekvenser utom
för aspekten ytvatten där en utbyggnad bedöms kunna orsaka stora negativa konsekvenser då
järnvägen berör Tvårån och Ljusnan. En utbyggnad av det västra alternativet ger något mindre
negativa konsekvenser.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
För den västra korridoren görs bedömningen att det till stor del uppfyller satta mål. För alla tre
alternativen uppfylls målen endast delvis gällande järnvägens anpassning till landskapet och
naturpåverkan. Utöver det är det endast anslutningen till Vallvik som är något sämre med det västra
alternativet. Den mittersta korridoren som till stor del följer den västra bedöms utöver det uppfylla
uppsatta mål. Det östra alternativet har en lägre måluppfyllse pga. att det är en något längre
sträckning vilket kan ge längre restid. En utbyggnad utmed befintlig bana innebär trafikstörningar
under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte uppfylls.

13

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, Söderhamns kommun, 2013‐07‐04
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Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Kommunstyrelsen i Söderhamn har den 9 april 2012 fattat beslut om att förorda det västliga
alternativet för sträckan Axmartavlan-Ljusne. Motivet är att detta alternativ kan byggas utan störning
på den nuvarande tågtrafiken och medför minst påverkan för befintlig bebyggelse. Alternativet är
också det med rakast geometri och torde vara det alternativ som är kostnadsmässigt mest effektivt
enligt kommunen. Alternativet med en dragning mellan befintlig bana och det västliga alternativet
avfärdas med motiveringen att det inte överensstämmer med den gemensamma överenskommelsen
med Gävle om dragningen över kommungränsen. Alternativet utmed befintlig banan avfärdas då
kommunen bedömer det vara det alternativ som har störst negativ påverkan på landskapsbild och
medföra de största barriäreffekterna genom sin dragning i och nära den befintliga kustbebyggelsen.
Befintligt läge ger även de mest omfattande störningarna från byggverksamheten genom sin närhet till
bebyggelsen. Avsaknaden av tågstopp på sträckan innebär enligt kommunen att alternativet saknar
fördelar för närboende.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan göras, behöver en utredning genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Dessutom behöver en grov
kostnadsindikation (GKI) med underlag som geotekniska undersökningar och fördjupade spårstudier
tas fram. Dessa utredningar kan göras innan eller i samband med att ett besluts-PM tas fram. För
denna etapp beräknas ett besluts-PM tas fram under hösten 2014.

42

Ljusne – Söderhamn västra
Beskrivning av sträckan
För denna sträcka finns endast en korridor
utmed befintlig sträckning. Huvudalternativet
är att nytt spår placeras väster om nuvarande
spår. Vid befintliga tunnelmynningar är
korridoren bredare.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inga särskilda tekniska
utredningar tagit fram sedan förstudien.
Denna del av Ostkustbanan är byggd på 1990talet och i samband med det gjordes
förberedelser för ett till spår.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits
fram för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Söderhamns kommun har tagit fram en
fördjupning av sin översiktsplan14 som klarlagt de kommunala förutsättningarna för etablering av
dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom
kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att klargöra möjliga lägen för
regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för
korridoren/korridorerna(se Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) För
denna sträcka finns bara en korridor som innebär en utbyggnad av befintlig bana. En utbyggnad av
järnvägen till dubbelspår bedöms orsaka ringa till måttliga negativa konsekvenser förutom vid Ålsjöns
vattentäckt där en utbyggnad bedöms kunna orsaka stora negativa konsekvenser.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
Denna etapp uppfyller flertalet av målen. En utbyggnad utmed befintlig bana innebär dock
trafikstörningar under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte uppfylls. Att det är samma
sträckning som idag gör även att trafiksäkerhetens förbättring inte får hel måluppfyllelse. Banan
påverkar även naturområden som gör att det målet inte uppfylls.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

14

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, Söderhamns kommun, 2013‐07‐04
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Kommunens förordande
Då det endast finns ett alternativ har kommunen inget förordande.

Nästa steg
För denna etapp behöver inget besluts-PM tas fram utan nästa steg av planprocessen som innebär att
utforma planförslag och MKB (tidigare järnvägsplan) kan startas när etappen finns med som
namngiven åtgärd i nationell plan.
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Söderhamn västra – Losesjön
Beskrivning av sträckan
Sträckan mellan Söderhamn och Losesjön
utgörs av en korridor. Norr om Söderhamn
västra ansluter Ostkustbanan till SöderhamnKilafors-banan. Upprustning av denna bandel
pågår, liksom planering av ett anslutande spår
(triangelspår) norrut mot Ostkustbanan.
Ytterligare norrut ansluter utbyggnaden mot
planerad ny mötesstation vid Styvje.
Vid passage över Norraladalen föreslås nytt
spår placeras antingen mellan nuvarande
järnväg och väg E4 eller öster om nuvarande
järnväg. Nytt spår ansluter vidare till befintliga
mötesstationer i Losesjön och Myra.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inga särskilda tekniska
utredningar tagits fram sedan förstudien.
Denna del av Ostkustbanan är byggd på 1990talet och i samband med det gjordes
förberedelser för ett till spår. Nyligen har en
ny mötesstation byggts och i samband med detta gjordes förstärkningsåtgärder för stax 25.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Söderhamns kommun har tagit fram en fördjupning av sin översiktsplan15 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för
korridoren/korridorerna(se Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) För
denna sträcka finns bara en korridor utmed befintlig bana. För en utbyggnad av järnvägen till
dubbelspår bedöms de negativa konsekvenserna generellt som ringa till måttliga förutom vid
Norraladalen där komplicerade grundläggningsförhållanden bedöms kunna orsaka stora negativa
konsekvenser beträffande risker.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.

15

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, Söderhamns kommun, 2013‐07‐04
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Denna etapp uppfyller till stor del målen. En utbyggnad utmed befintlig bana innebär dock
trafikstörningar under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte uppfylls. Att det är samma
sträckning som idag gör även att trafiksäkerhetens förbättring inte får full måluppfyllelse. Banan
påverkar delvis landskapsbilden och även naturområden som gör att det målet endast uppfylls delvis.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Då det endast finns ett alternativ har kommunen inget förordande.

Nästa steg
För denna etapp behöver inget besluts-PM tas fram. Nästa steg av planprocessen som innebär att
utforma planförslag och MKB (tidigare järnvägsplan) kan startas när etappen finns med som
namngiven åtgärd i nationell plan.
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Losesjön – Enånger
Beskrivning av sträckan
Vid Skettenaåsen och söder om Enånger finns en
korridor. Korridoren är bredare för att i nästa
skede av järnvägsplaneringen ha utrymme för att
finna lämpliga placeringar av tunnelmynningar.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inga särskilda tekniska
utredningar tagit fram sedan förstudien. Denna del
av Ostkustbanan är byggd på 1990-talet och i
samband med det gjordes förberedelser för ett till
spår.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram för
denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Söderhamns och Hudiksvalls kommuner har tagit
fram en fördjupning av sina respektive
översiktsplaner16 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det
handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för
korridoren/korridorerna(se Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) För
denna sträcka finns endast en korridor utmed befintlig banan. Sammantaget görs bedömningen att en
utbyggnad innebär ringa till små negativa konsekvenser utmed sträckan. För passagen över
Enångersån som är ett Natura-2000 område bedöms dock konsekvenserna för naturmiljön som
måttligt negativa.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
Inom Söderhamns kommun uppfyller denna etapp till stor del målen. En utbyggnad utmed befintlig
bana innebär dock trafikstörningar under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte uppfylls. Att det
är samma sträckning som idag gör även att trafiksäkerhetens förbättring inte får full måluppfyllelse.
Banan påverkar även naturområden som gör att det målet endast uppfylls delvis. I Hudikvalls
kommun tillkommer även aspekten att eventuellt stationsläge i Enånger hamnar utanför dess
centralort och ännu något sämre för de naturområden som påverkas.
16

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, Söderhamns kommun, 2013‐07‐04
Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling, Hudiksvalls kommun våren 2013
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Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Då det endast finns ett alternativ har kommunerna inget förordande.

Nästa steg
För denna etapp behöver inget besluts-PM tas fram utan nästa steg av planprocessen som innebär att
utforma planförslag och MKB (tidigare järnvägsplan) kan startas när etappen finns med som
namngiven åtgärd i nationell plan.
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Enånger – Idenor
Beskrivning av sträckan
Den södra delen av etappen har endast en bred
korridor, som innebär en delvis ny dragning av
spåren. I höjd med Njutånger och norrut delar sig
korridoren till två alternativ.
Den östra viker av för att söder om Iggesund
ansluta till befintlig bana. Strax norr om Iggesund
kan dubbelspåret byggas i anslutning till
nuvarande spår fram till Idenor.
Det västra alternativet innebär att korridoren
fortsätter rakt norrut öster om väg E4 mot
Hudiksvall. Detta alternativ innebär att Iggesunds
station försvinner. Befintlig bana behålls dock
som industrispår till Iggesunds Bruk.
Det finns även ett alternativ som innebär att ett
nytt spår i den västra korridoren kombineras med
befintligt spår genom Hudiksvall för persontåg. I
denna lösning utgår persontrafiken till Iggesund.
Befintlig bana behålls som industrispår till
Iggesunds Bruk.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
För denna etapp har inte några särskilda tekniska utredningar tagit fram sedan förstudien med
undantag från geotekniska undersökningar med avseende på stax 25 åtgärder utmed befintlig bana.
Denna del av Ostkustbanan är moderniserad och delvis nybyggd 1990-talet.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Hudiksvalls kommun har tagit fram en fördjupning av sin översiktsplan17 som klarlagt de kommunala
förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma
dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att
klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för korridorerna(se Bilaga
MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) Övergripande slutsatser är att en
utbyggnad i den östra korridoren som passerar genom tätbebyggda områden bedöms innebära något
mer negativa konsekvenser beträffande buller, vibrationer och hälsa och boendemiljö jämfört med den
västra korridoren som i huvudsak passerar genom skogsmark. Ett alternativ som kombinerar den
västra och östra korridoren minskas generellt konsekvenserna för buller, vibrationer, hälsa och miljö.

17

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling, Hudiksvalls kommun våren 2013
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Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunen har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverken inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
Varken det västra eller östra alternativet uppfyller målen helt. Det västra alternativet uppfyller inte
mål kopplat till industrianslutningar, stationsläge, jämställdhet och tillgänglighet då Iggesunds
stationsläge försvinner vid detta alternativ. Det ger även påverkan på landsbilden. Det östra
alternativet har en högre måluppfyllelse men uppfyller inte tidsmålen då det är en längre sträckning
och endast delvis gällande påverkan på landskapsbild och riksintresse. En utbyggnad utmed befintlig
bana innebär också trafikstörningar under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte uppfylls. Det
påverkar även trafiksäkerhetens förbättring där målet uppfylls delvis.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Kommunstyrelsen i Hudiksvall beslutade den 8 november 2012 att förorda att regional tågtrafik ska
stanna i Iggesund.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan göras, behöver en utredning genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Dessutom behöver en grov
kostnadsindikation (GKI) med underlag som geotekniska undersökningar och fördjupade spårstudier
genomföras. Dessa utredningar kan göras innan eller i samband med att ett besluts-PM tas fram. För
denna etapp beräknas arbetet med besluts-PM startas under hösten 2014.
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Idenor – Stegskogen
Beskrivning av sträckan
Norrut från Idenor finns två korridorer, det
östliga alternativet längs befintlig bana och en
ny dragning i väster. Dessa båda korridorer
sammanstrålar vid byarna Måsta och Vi för att
återigen dela på sig norrut förbi/genom
Hudiksvall till en gemensam punkt vid
Majberget. Mellan Majberget och Stegskogen
redovisas en korridor.
Vid Hudiksvalls tätort fanns två alternativ i
förstudien, det östliga alternativet som följer
befintlig järnväg genom staden och det västliga
alternativet, väster om tätorten. Söder om
staden är korridoren relativt bred för att
möjliggöra övergångar mellan de olika
alternativen. Den befintliga
enkelspårsdragningen genom stadshuset
föreslås inte för dubbelspår, den finns dock kvar
som enkelspår i ett kombinationsalternativ.
Norr om Hudiksvall går korridorerna ihop till en
gemensam upp till Stenskogen.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Trafikverket har tagit fram en PM som ser över tidigare framtagna korridorer med avseende på dess
utbredning och placering samt beskriver korridorernas effekter med fokus på funktion och ekonomi.
De två huvudförslag som fanns med i förstudien har setts över och modifierats i sin utformning och
placering, se karta nedan. I förstudien föreslogs korridoren väster om Hudiksvall ligga längre västerut,
närmare väg E4, för att minimera intrång och störningar. Det nya förslaget innebär att korridoren kan
flyttas österut och placeras närmare befintlig bebyggelse. Det ger möjlighet till ett förbättrat
stationsläge och att järnvägen kan integreras med staden. Det öppnar även upp för att järnvägen och
därmed regionaltågsstationen kan behållas i Iggesund. I förstudien förkastades alternativet med
dubbelspår längs med befintlig bana genom staden. En flytt av den västra korridoren ger fyra
alternativa dragningar av spåren förbi och genom Hudiksvall.

1. Alternativ västlig korridor
Befintlig station i Hudiksvall flyttas till nytt läge. Industrispåret i Hudiksvall utgår.

2. Alternativ västlig korridor i kombination med befintlig banan
Nytt spår i den västra korridoren kombineras med befintligt spår genom Hudiksvall för
persontåg. Persontrafiken utgår till Iggesund. Befintlig bana behålls som industrispår till
Iggesunds Bruk. Industrispåret i Hudiksvall utgår.

3. Alternativ östlig korridor i kombination med västlig korridor förbi Hudiksvall
Ett nytt dubbelspår i den östra korridoren. Befintlig bana kvarstår och utökas till dubbelspår
genom Iggesund samt mellan Iggesund och Idenor. Vid Idenor övergår alternativet till det västra
korridoren med dubbelspår i ny sträckning förbi Hudiksvall. En ny station för resandeutbyte
byggs i västra Hudiksvall. Industrispåret i Hudiksvall utgår.
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4. Alternativ östlig korridor i kombination med västlig korridor förbi Hudiksvall men med

bibehållen bana för persontrafik genom Hudiksvall
Alternativet innebär att den östra dragningen kombineras med ett nytt dubbelspår väster om
Hudiksvall samtidigt som befintlig bana genom Hudiksvall rustas upp och ansluts till det nya
dubbelspåret norr om Hudiksvall. Befintlig station för persontrafik i Iggesund behålls.
Industrispåret i Hudiksvall utgår.
I dokumentet finns en samlad bedömning av de alternativ som föreslås, se tabell nedan. För mer
information läs PM Ostkustbanan, Delen Enånger – Stegskogen, Hudiksvalls kommun
(Trafikverket2013).
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Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation (GKI) har tagits fram av Trafikverket för passage förbi/genom Hudiksvall.
Den jämför alternativ 3 från PM Ostkustbanan, Delen Enånger – Stegskogen samt en
dubbelspårsutbyggnad i befintligt läge genom tätorten. Denna visar att det västliga alternativet skulle
kosta ca 2,4 miljarder och det östliga ca 2,7 miljarder SEK. Beräkningen har endast med utgifter och
inte eventuella inkomster eller mervärden. Som underlag till GKI har de spårstudier som genomfördes
i arbetet med PM Ostkustbanan, Delen Enånger – Stegskogen använts samt geotekniska kartstudier
genomförts.
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Stationslokalisering
Hudiksvalls kommun har tagit fram en rapport som fördjupat beskriver de alternativa stationslägena
som presenteras i Trafikverkets förstudie. Det beskriver bl.a. befolkningsmönster, pendling,
arbetsplatser i förhållande till olika stationslägen och stationslägena i förhållande till stadsutveckling,
täthet, miljö och barriäreffekter. Rapporten konstaterar att alternativen har sina för- och nackdelar.
En placering utifrån befintligt östligt läge stöds av hur centrum, staden och tätheten skulle påverkas
medan ett externt västligt läge stöds av argument utifrån buller, barriäreffekter och säkerhet. Läs mer i
Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund, Hudiksvalls kommun 2012.
Fördjupning av översiktsplan
Hudiksvalls kommuner har tagit fram en fördjupning av sin översiktsplan18 som klarlagt de
kommunala förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att
lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommunen för att möjliggöra annan
markanvändning och att klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för korridorerna(se Bilaga
MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) Övergripande slutsatser är att båda
alternativen generellt innebär små till måttliga konsekvenser med några undantag. För den östra
korridoren som passerar genom Hudiksvalls tätort kan ett dubbelspår orsaka stora negativa
konsekvenser på stadsbilden då dagens spår passerar genom den centrala tätorten och genom
stadshotellet. Det västliga alternativet kan däremot innebära stora negativa konsekvenser för
rekreation då Tunadals ridskola och Hagmyrens travbana påverkas. Vid ny passage genom Hallstaåsen
som är en viktig vattentäckt riskeras stora negativa konsekvenser på grundvattnet. I den påbörjade
miljökonsekvensbeskrivningen har även konsekvenserna för en flytt av den västra korridor närmare
tätorten konsekvensbedömts. I ett sådant alternativ minskar konsekvenserna för rekreation och
friluftsliv till ringa negativa. För Hallstaåsen kvarstår bedömningen att en passage kan innebära stora
negativa konsekvenser för grundvattnet. För övriga aspekter bedöms konsekvenserna likvärdiga
jämfört med den befintliga västra korridoren.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
Varken det västra eller östra alternativet uppfyller målen helt. Det västra alternativet får sämre
uppfyllnadsgrad då stationsläget hamnar utanför Hudiksvalls centralort och att målet till stor del inte
uppfylls gällande påverkan på landskapsbild, riksintresse och bullernivåer. Det östra alternativet
innebär utbyggnad utmed befintlig bana vilket ger trafikstörningar under hela byggtiden. Det påverkar
även trafiksäkerhetens förbättring vilket innebär att dessa mål inte uppfylls. I det östra alternativet
hamnar godset utanför staden, vilket förbättrar trafiksäkerheten men förlänger avståndet till berörda
industrier och ger inte maximal nytta av ett dubbelspår. Även det östra påverkar landskapsbilden och
delvis riksintresse och bullernivåer.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

18

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling, Hudiksvalls kommun våren 2013
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Kommunens förordande
Kommunstyrelsen i Hudiksvall beslutade den 8 november 2012 att förorda att det centrala
stationsläget behålls i Hudiksvall samt att godstrafik inte ska passera Hudiksvalls stad i ytläge, dvs.
ovan mark.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan fattas, behöver en utredning genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Dessutom behöver studier för lokalisering
av nytt stationsläge genomföras. Dessa utredningar kan göras innan eller i samband med att ett
besluts-PM tas fram. För denna etapp beräknas arbetet med besluts-PM för bortval och flytt av
korridor startas under hösten 2014.
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Stegskogen – Åmyran
Beskrivning av sträckan
Mellan Stegskogen och Harmånger finns två
korridorer, en längs befintlig bana i öster och en
väster om Masksjön och Harsjön. Den västliga
korridoren möjliggör en ny regionalstation i
anslutning till Harmånger tätort.
I höjd med Harmånger förenas de två
korridorerna i en ca 2 km lång gemensam
korridor. Därefter delas korridoren i ett östligt
alternativ utmed befintlig bana och ett västligt i
ny sträckning. Den östliga korridoren är i höjd
med Jättendal dragen i en sträckning för att
möjliggöra kurvräting.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Grova linjestudier har genomförts för delar av
både den västra och den östra korridoren för att
möjliggöra en samordning med projektet ny E4
Kongberget-Gnarp. Genom detta kan ett
genomförande säkras då möjliga konfliktpunkter
i ett tidigt skede kan undvikas mellan de två
projekten.
För den östliga korridoren, söder om Harmånger, har förstärkningsåtgärder genomförts på befintligt
spår. För den västliga korridoren pågår förnärvarande geotekniska kartstudier.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner har tagit fram fördjupning ar av sina respektive
översiktsplaner19 som klarlagt de kommunala förutsättningarna för etablering av dubbelspår. Det
handlar exempelvis om att lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommunen för att
möjliggöra annan markanvändning och att klargöra möjliga lägen för regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunerna har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för korridorerna(se
Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) Övergripande slutsatser är att
den östra korridoren innebär något fler negativa konsekvenser jämfört med den västra. Framför allt
gäller det aspekterna landskap- och stadsbild samt kultur- och naturmiljö. För båda alternativen
innebär en utbyggnad stora negativa konsekvenser för buller vid Harmånger alternativt Jättendal.

19

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling, Hudiksvalls kommun våren 2013
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan, Samrådshandling, Nordanstigs kommun våren 2013
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Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
I delen som ligger i Hudiksvalls kommun så uppfylls till stor del alla mål förutom att en utbyggnad
utmed befintlig bana innebär trafikstörningar under hela byggtiden, vilket gör att det målet inte
uppfylls. I Nordanstigs kommun görs bedömningen att målen i det västliga alternativet uppfylls tills
stor del, undantaget är påverkan på riksintresse och buller/vibrationsnivåer samt en viss påverkan på
landsskapsbilden. För den östra korridoren blir projektmålen svårare att uppfylla. Östligt alternativ
innebär utbyggnad utmed befintlig bana vilket ger trafikstörningar under hela byggtiden, så det målet
uppfylls inte. Det blir även sämre måluppfyllelse på grund av en längre vägsträcka och skarp kurvradie
samt stationslokalisering med sämre tillgänglighet. Även det östliga laternativet påverkar riksintresse,
buller/vibrationsnivåer och landsskapsbilden.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Nordanstigs kommun förordar den västliga korridoren både norr och söder om Harmånger.
Kommunen menar att den västliga korridoren skapar förutsättningar för centralt läge för en möjlig
framtida regional tågstation i Harmånger. Norr om Harmånger har den östliga korridoren valts bort
då den påverkar ett vattenskyddsområde i Jättendal och får stora konsekvenser på landskapsbild,
kulturmiljö av riksintresse samt kommer få oacceptabel påverkan på bebyggelsen i Jättendal.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att den västliga korridoren har minst påverkan på
befintlig bebyggelse och värdefullt kulturlandskap, samtidigt som den skapar goda förutsättningar för
lokalisering av stationslägen.

Nästa steg
Innan ett beslut om bortval av korridor kan göras, behöver en utredning genomföras som beskriver
störningseffekterna för befintlig trafik under byggnadstiden. Dessutom behöver en grov
kostnadsindikation (GKI) med underlag som geotekniska undersökningar och fördjupade spårstudier
genomföras. Dessa utredningar kan göras innan eller i samband med att ett besluts-PM tas fram. För
denna etapp beräknas arbetet med besluts-PM påbörjas under hösten 2014. Ytterligare
samordningsstudier med projekt ny E4 Kongberget-Gnarp kan dock behöva göras i samband med E4
projektet.
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Åmyran – Årskogen
Beskrivning av sträckan
Mellan Åmyran och Årskogen redovisas, förutom
passage vid Gryttje, endast en korridor. Vid
Gnarp möjliggör korridoren att befintlig kurva
vid Gnarpåsen rätas ut. Norr om Gryttje finns två
alternativa korridorer för passage av
Gryttjetjärnen. Norr om Gryttjetjärnen finns en
gemensam korridor fram till Årskogen.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Grova linjestudier har genomförts för delar av
korridoren för att möjliggöra en samordning med
projektet ny E4 Kongberget-Gnarp. Genom detta
kan ett genomförande säkras då möjliga
konfliktpunkter i ett tidigt skede kan undvikas
mellan de två projekten.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram
för denna etapp.
Fördjupning av översiktsplan
Nordanstigs kommun har tagit fram en
fördjupning av sin översiktsplan20 som klarlagt
de kommunala förutsättningarna för etablering
av dubbelspår. Det handlar exempelvis om att lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom
kommunen för att möjliggöra annan markanvändning och att klargöra möjliga lägen för
regionaltågsstationer.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Kommunen har i samverkan med Trafikverket uppskattat konsekvenserna för korridorerna(se Bilaga
MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) För denna sträcka redovisas en relativt
bred korridor som innebär att ett dubbelspår kan dras i anslutning till befintlig bana eller längre väster
ut i samma korridor. De övergripande slutsatserna är att en västlig dragning innebär något mer
lindriga konsekvenser jämfört med en östlig dragning inom korridoren. En östlig dragning ger stora
negativa konsekvenser för aspekterna landskap- och stadsbild samt buller med anledning av passage
genom det öppna odlingslandskapet vid Bälingsjön, odlingsbygderna vid Gnarps dalgång och i
Årskogen. För buller har närheten till Jättendals tätort betydelse. En västlig dragning bedöms kunna
orsaka stora negativa konsekvenser för naturmiljön genom intrång vid Dyrån. Dragningen förväntas
även påverka en nyckelbiotop vid korsbäckens nedre lopp samt flera sumpskogar. Ett västligt
alternativ innebär även komplicerade grundläggningsförhållanden i Gnarps dalgång på grund av
passage över ett finjordsområde. Det bedöms kunna innebära stora negativa konsekvenser för
aspekten risker.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg i en måluppfyllelsematris bedömt hur de olika
20

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan, Samrådshandling, Nordanstigs kommun våren 2013
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korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbetet är tänkt
som ett underlag till Trafikverket inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
Denna etapp har tre alternativa linjedragningar. Det västliga alternativet uppfyller till stor del målen,
det är endast en något lägre grad av måluppfyllelse då alternativet ger begränsade
anslutningsmöjligheter till Tjärnviks industrispår och att den nya banan korsar befintlig bana vid två
tillfällen, vilket kommer att ge viss trafikstörning. Det västliga alternativet uppfyller dock inte målet
gällande påverkan på riksintresse och till stor del inte gällande landskapsbilden.
Gällande alternativ väst som går väster om Gryttje så uppfylls alla mål förutom en lägre grad på grund
av att även här korsas banan vid två tillfällen, riksintresse påverkas och även landskapsbild.
För den östra korridoren uppfylls inte målen till samma grad. Det ger ett mer perifert stationsläge med
begränsade anslutningsmöjligheter till Tjärnviks industrispår, sämre förutsättningar för utveckling av
området i Gnarp och en del trafikstörningar under byggskedet. Målen uppfylls inte heller gällande
riksintresse och landskapsbild.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Vid Gryttje förordar Nordanstigs kommun den västliga korridoren då den påverkar den befintliga
bebyggelsen minst samt möjliggör att dubbelspåret förläggs väster om väg E4, vilket i sin tur ger goda
utvecklingsmöjligheter för områden för boende i Årskogen.

Nästa steg
För denna etapp behöver inget besluts-PM för närvarande tas fram. Istället kan nästa steg av
planprocessen, som innebär att utforma planförslag och MKB, påbörjas när etappen finns med som
namngiven åtgärd i nationell plan. Bortval av korridor runt Gryttjetjärnen kan då hantera i arbetet
med att utforma planförslaget. Ytterligare samordningsstudier med projekt ny E4 Kongberget-Gnarp
kan dock behöva göras i samband med E4 projektet.
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Årskogen – Dingersjö
Beskrivning av sträckan
Från Årskogen fram till väg E4 vid norra delen
av Armsjön finns en kvarvarande korridor från
förstudien. Norr om Armsjön finns två
korridorer där den västra korridoren går
parallellt med E4 väster om Bölesjön och
Skrängstasjön. Den östra korridoren går i ny
sträckning norr om Gårdsjön för att därefter
följa befintlig järnväg öster om Skrängstasjön.
De båda alternativen går återigen ihop till en
järnvägskorridor i Njurundabommen.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Trafikverket och Sundsvalls kommun och har
under arbetet med Samordnad planering
tillsammans tagit fram ett antal underlag för att
belysa de planeringsförutsättningar som gäller
inom korridorerna.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation (GKI) har tagits
fram av Trafikverket för sträckan mellan
Armsjön och Njurundabommen. GKI:n visar att det västliga alternativet skulle kosta ca 2,45 miljarder
och det östliga ca 2,2 miljarder SEK. Beräkningen har
endast med utgifter och inte eventuella inkomster eller mervärden.
Som underlag till GKI:n redovisas förutsättningarna inom och i anslutning till korridorerna. För att
identifiera möjliga spårlägen har fördjupade spårstudier och övergripande geotekniska kartstudier av
topografiska kartan och jordartskartan genomförts.
Översiktsplan
Sundsvalls kommun har för sin översiktsplan – Sundsvall 2021, i samarbete med Trafikverket tagit
fram en bilaga som redovisar planförutsättningarna för etablering av dubbelspår genom kommunen.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats.
Olika expertkompetenser från kommunens olika förvaltningar har i samverkan med Trafikverket
uppskattat konsekvenser med särskilt fokus på sträckan där det finns två alternativa korridorer(se
Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) Övergripande slutsatser som
man kan dra av de översiktliga miljöbedömningarna är att betydande miljökonsekvenser, främst för
natur-, kultur- och boendemiljö kommer att uppstå oavsett val av alternativ. Om utgångspunkten är
att de anläggningsspecifika kraven (AKJ) ska gälla är det tydligt att miljökonsekvenserna för det
östliga alternativet kommer att bli mycket stora. Bland annat påverkas ett Natura2000-område som
även är av riksintresse bland annat för fågellivet, av att sjön kan behöva sänkas. Intrången blir mycket
stora både i naturmiljön och boendemiljön.
Längs Armsjön i söder, där det bara finns ett alternativ, kan konsekvenserna däremot bli positiva ur
flera aspekter då järnvägen flyttas längre från strandområdet till den västra sidan av väg E4.
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Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg bedömt i en måluppfyllelsematris hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbete är tänkt
som ett underlag till Trafikverken inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
I Nordanstigs kommun uppfyller den västliga dragningen alla mål, även det östliga uppfyller alla mål
förutom trafikstörningar under utbyggnaden och påverkan på landskapsbild. I Sundsvalls kommun
uppfyller i allt väsentligt korridorerna såväl ändamål som projektmål. Flera av målen är förknippade
med restidsförbättringar och högre spårkapacitet. Att den nya järnvägen byggs ut till dubbelspår och
dimensioneras för en hastighet om 250 km/h innebär därför att de flesta mål som exempelvis
robusthet, hög transportkvalitet och positiva effekter för arbetsmarknaden uppnås. Sträckan Ovansjö
– Njurundabommen blir ett undantag om det östliga alternativet väljs, eftersom där måste ett kraftigt
avsteg från hastighetsstandarden göras för att begränsa miljökonsekvenserna till rimliga nivåer.
Viktiga undantag i projektmål som kan bli svårare att uppfylla rör trafikstörningar under byggtiden
samt anläggningens påverkan på områden med höga miljövärden. Den generella förklaringen till
svårigheten att nå dessa projektmål består dels i att järnvägskorridoren går genom tätbebyggda
områden och dels att korridorerna till stora delar går längs befintlig järnvägssträckning. Passage
genom boendemiljöer medför större risk för barriäreffekter, buller och vibrationer från järnvägen.
Dessutom innebär det faktum att den nya järnvägen längs stora delar av delsträckan går längs befintlig
järnväg stor risk för störningar för både tågtrafik och vägtrafik under byggtiden. I kommande
planering är dessa frågor särskilt viktiga att utreda konsekvenserna av för att så långt som möjligt
mildra störningarna.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Sundsvalls kommun tar i sin översiktsplan inte ställning till korridoralternativ. Däremot förordar
kommunen att sträckan snarast byggs ut till dubbelspår i lämplig sträckning. Kommunen och
Trafikverket har tillsammans arbetat fram ett underlag för bedömning av de alternativa korridorerna.
I detta arbete har tex en övergripande geoteknisk utredning, fördjupad sträckningsstudie och en
kostnadsberäkning genomförts.

Nästa steg
För denna etapp beräknas arbetet med besluts-PM påbörjas under hösten 2014.
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Dingersjö – Sundsvall
Beskrivning av sträckan
För delen Dingersjö - Sundsvall redovisas en
korridor längs nuvarande sträckning. Korridoren
möjliggör några mindre kurvrätningar och ny
Station vid Njurundabommen samt även en
framtida vid Kvissleby. Anslutning sker till
mötesstation i Svartvik.

Fördjupad kunskap sedan förstudien
Trafikverket och Sundsvalls kommun har under
arbetet med Samordnad planering tillsammans
tagit fram ett antal underlag för att belysa de
planeringsförutsättningar som gäller inom
korridorerna.
Grov kostnadsindikation (GKI)
En grov kostnadsindikation har inte tagits fram
för denna etapp.
Översiktsplan
Sundsvalls kommun har för sin översiktsplan – Sundsvall 2021, i samarbete med Trafikverket tagit
fram en bilaga som redovisar planförutsättningarna för etablering av dubbelspår genom kommunen.
Påbörjad miljökonsekvensbeskrivning
Under arbetet med Samordnad planering har en miljökonsekvensbeskrivning för sträckan påbörjats(se
Bilaga MKB för mer information om konsekvenser och bedömningar.) Bedömningarna för denna
etapp har endast gjorts på en mycket övergripande nivå eftersom miljökonsekvenserna kommer att
påverkas starkt av detaljer i plan- och profilutformningen. De övergripande slutsatser som kan dras av
de översiktliga miljöbedömningarna är att riskfaktorer såsom kemisk industri, förorenad mark och
närhet till bostäder behöver hanteras. Under byggtiden kommer trafiksäkerheten vid befintlig järnväg
att vara en svårighet. Intrången kommer att bli betydande och en viktig fråga blir hur järnvägens
barriäreffekter kan överbryggas och mildras, exempelvis genom planskildheter av olika slag.
Måluppfyllelse – Ändamål och projektmål
Kommunerna har i samverkan med Region Gävleborg bedömt i en måluppfyllelsematris hur de olika
korridorerna lever upp till för projektet ställda ändamål och projektmål. Det utförda arbete är tänkt
som ett underlag till Trafikverken inför besluts-Pm om bortval av korridorer.
I allt väsentligt uppfyller sträckan såväl ändamål som projektmål. Flera av målen är förknippade med
restidsförbättringar och högre spårkapacitet. Att den nya järnvägen byggs ut till dubbelspår och
dimensioneras för en hastighet om 250 km/h innebär därför att de flesta mål som exempelvis
robusthet, hög transportkvalitet och positiva effekter för arbetsmarknaden uppnås.
Viktiga undantag i projektmål som kan bli svårare att uppfylla rör trafikstörningar under byggtiden
och påverkan på omgivande närmiljö. Den generella förklaringen till svårigheten att nå dessa
projektmål består dels i att järnvägskorridoren går genom tätbebyggda områden i besvärlig terräng
och dels att korridoren följer befintlig järnvägssträckning. Passage genom boendemiljöer medför
större risk för barriäreffekter, buller och vibrationer från järnvägen. Närheten till befintlig järnväg och
bilvägar medför både nödvändiga planerade trafikstörningar samt en högre olycksrisk under
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byggtiden. I kommande planering är dessa frågor särskilt viktiga att utreda konsekvenserna av för att
så långt som möjligt mildra störningarna.
Målluppfyllelse av ändamålen och projektmålen för hela sträckan redovisas i sin helhet i bilaga
Måluppfyllelse.

Kommunens förordande
Det finns endast ett alternativ. Sundsvalls kommun förordar i sin antagna översiktsplan att sträckan
byggs ut med dubbelspår så snart som möjligt samt att korridoren utökas något vid Stockvik för att
möjliggöra utredning av tunnelalternativ i denna besvärliga passage.

Nästa steg
För denna etapp behöver inget besluts-PM tas fram utan nästa steg av planprocessen som innebär att
utforma planförslag och MKB (tidigare järnvägsplan) kan påbörjas inom kort. Etappen finns med för
genomförande i den nationella planen.
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