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Inledning
Inom projektet Samordnad planering har totalt tre fördjupade översikts-
planer, en översiktsplan med tematiskt tillägg samt en översiktsplan tagits 
fram för de berörda kommunerna med tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivningar. 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 bedömts. Projek-
tet med dubbelspår på Ostkustbanan ingår i dagsläget inte i den nationella 
transportplanen för investeringar i infrastrukturen 2010 – 2021, bortsett 
från delsträckan mellan Dingersjö och Sundsvall som inkluderades under 
våren 2014. Förhoppningen inom projektet Samordnad planering är att 
arbetet ska förkorta Trafikverkets fortsatta järnvägsplanering när väl Ost-
kustbanan kommer med i den nationella transportplanen.

Eftersom fördjupade översiktsplaner enligt Miljöbalken alltid anses med-
föra en betydande miljöpåverkan måste en miljöbedömning av planen 
genomföras. De innehållskrav i Miljöbalken som är aktuella att följa när 
det gäller miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns be-
skrivna i Miljöbalken 6 kap. § 12. Dessa skiljer sig från innehållskraven för 
miljökonsekvensbeskrivningar av verksamheter och åtgärder (Miljöbalken 
6 kap. § 7) vars omfattning är betydligt mindre.

Rapportens syfte
Det övergripande syftet med rapporten 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 bedömningsgrun-
der, sträva efter en mer 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 kompletteringar inför det fortsatta arbetet.

Projektet har bland annat som mål att öka järnvägens konkurrenskraft 
gentemot väg- och flygtrafiken, både för person- och godstrafik vilket är 
positivt ut klimatsynpunkt. Detta ska ske med minsta möjliga miljöpåver-
kan, påverkan på Natura 2000- områden, riksintressen, bostadsområden 
och naturreservat. Järnvägen ska även utformas för att så långt som möj-
ligt bli ett anpassat och positivt inslag i landskapet eller stadsmiljön. Mil-
jöbedömningen är en viktig del i detta arbete eftersom den identifierar och 
beskriver känsliga områden, utreder hur olika miljökvalitetsmål påverkas 
av projektet samt bedömer konsekvenserna av olika lokaliseringsalternativ 
ur flera olika miljöaspekter redan innan projektet genomförs. Det är såle-
des en bra metod för att uppnå bästa möjliga utformning av anläggningen 
för både människa och miljö vilket ligger helt i linje med projektmålen.

Avgränsning
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen utgår från planområdenas sammantagna 
utbredning och omfattar en sträcka mellan Gävle och Sundsvall. Planområ-
dets sammantagna utbredning innebär utbredningen för samtliga föreslag-
na alternativ för spårkorridorer. Detta innebär att den geografiska avgräns-
ningen berör kommunerna i Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig 
och Sundsvall och sträcker sig över Gävleborgs och Västernorrlands län. 
Den rumsliga utbredningen av spårområdets bredd vid dubbelspår uppgår 
till minst 15 meter men kan komma att bli betydligt bredare exempelvis vid 
stationslägen eller beroende på terrängförhållanden. Det bör även beak-
tas att faktorer såsom exempelvis buller, vibrationer, vatten och intrång i 
landskapsbilden även berör områden belägna på större avstånd från själva 
järnvägsområdet. Det är därför relevant att tillämpa en geografisk avgräns-
ning som inte bara omfattar ett planområde utan det sammantagna om-
råde som berörs om planen eventuellt skulle verkställas. Den geografiska 
avgränsningen i miljökonsekvensbeskrivningen varierar således beroende 
på vilken miljöaspekt som behandlas.

Avgränsning i tid
Den tidsmässiga avgränsningen bör ses ur ett dynamiskt perspektiv där det 
finns flera relevanta tidsavgränsningar att beakta, exempelvis före byggske-
det, under byggskedet och efter byggskedet. Den tidsmässiga avgränsning-
en kan även variera över rummet, eftersom skilda tidshorisonter gäller för 
de olika etapperna av den nya Ostkustbanan. 

Avgränsning i sak
Miljöbedömningen ska fokusera på de aspekter av planen som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. De aspekter som här bedömts som 
viktigast att belysa är:

• Landskaps- och stadsbild

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Rekreation och friluftsliv 

• Barriäreffekter

• Ytvatten

• Grundvatten 

• Förorenade områden

• Buller

• Vibrationer

• Hushållning med naturresurser

• Elektromagnetiska fält

• Risker

• Hälsa och boendemiljö

Bedömningsgrunder
Enligt Miljöbalken kap. 6 § 12 krävs att miljökonsekvensbeskrivningar av 
planer och program, inklusive järnvägsplaner, ska innehålla ”en samman-
fattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband 
med att uppgifterna sammanställdes.” Kravet på transparens och tydlig-
het i redovisningen av gjorda bedömningar är särskilt viktigt i projektet 
med Ostkustbanan eftersom det omfattar fem olika kommuners bedöm-
ningar. Att tillämpa samma bedömningsgrunder i samtliga berörda kom-
muner resulterar i mer likvärdiga bedömningar vilket i sin tur underlättar 
för framtida beslutsfattare.

För att beskriva och värdera de förändringar som järnvägsprojektet medför 
för olika miljökvaliteter används olika juridiska eller på annat sätt veder-
tagna, mål, riktlinjer och regelverk. Det finns dels ett antal bedömnings-
grunder som används mer generellt och dels mer specifika bedömnings-
grunder, till exempel riktvärden för buller eller förekomsten av områden 
och objekt med särskild juridisk skyddsstatus. Följande företeelser utgör 
en mer generell grund för gjorda värderingar:

• De nationella miljökvalitetsmålen

• Miljöbalkens bestämmelser och andra lagkrav för miljö

• De nationella transportpolitiska målen

• De nationella folkhälsomålen

• Projektmålen

• Regional utveckling

• Social livsmiljö

• Tillgänglighet

I bedömningsgrunderna är respektive aspekt indelad i följande kategorier:

• Stora negativa konsekvenser

• Måttliga negativa konsekvenser

• Små negativa konsekvenser

• Ringa/inga negativa konsekvenser

• Positiva konsekvenser

• Stora positiva konsekvenser

För att utan mer ingående utredningar kunna bedöma konsekvenser av 
buller, vibrationer samt hälsa och boendemiljö i detta mer strategiska ske-
de av planeringen enligt ovan angiven skala har kvalitativa uppskattningar 
utförts av respektive kommun. Dessa bedömningar har utgått dels från gäl-
lande riktvärden, dels från uppskattningar av antalet berörda fastigheter.
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Bedömningar är relativa och utgår dels från det påverkade områdets värde, 
dels påverkans omfattning. En stor påverkan på ett objekt av litet värde 
kan bedömas som en liten konsekvens, medan en mindre påverkan på 
objekt av stort värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor 
påverkan på ett värdefullt objekt blir en stor konsekvens.

Med objekt avses här inte enbart klassificerade naturvårds- eller kultur-
vårdsobjekt, utan även hela miljöer, till exempel biotoper eller kulturland-
skap. Bedömningen av konsekvenser för utredningsalternativen utgör en 
sammanvägning av konsekvenserna av påverkan på de olika ingående 
objekten/miljöerna. Bedömningarna utgår från nuläget eftersom formule-
ringen av nollalternativet kan komma att förändras i den framtida plane-
ringen.

Konsekvenserna av projektet beskrivs utifrån idag kända fakta. För att 
begränsa projektets konsekvenser kommer ytterligare undersökningar 
genomföras i nästa skede. Det kan även vidtas åtgärder för att förhindra 
påverkan eller minska konsekvenserna av påverkan. 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter; dels 
finns genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns 
osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kall-
lade hävbara osäkerheter.

Bedömningsgrunderna avser driftskedet. Påverkan under byggskedet be-
döms i ett senare skede då planen antagits och en miljökonsekvensbeskriv-
ning för projektet ska tas fram.

Bedömningsgrunderna för respektive aspekt redovisas i bilaga 1.

Miljömål
Enligt Miljöbalken kap. 6 § 12 ska miljökonsekvensbeskrivningen inklude-
ra en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhän-
syn beaktas i planen eller programmet. Här följer en redovisning av de, för 
projektet relevanta, nationella miljökvalitetsmål samt regionala och lokala 
mål som berörs i kommunernas miljökonsekvensbeskrivningar.

Nationella miljökvalitetsmål
Följande nationella miljökvalitetsmål som kan komma att påverkas av de 
aktuella planerna för Ostkustbanan har identifierats:

Begränsad klimatpåverkan – Utbyggnaden med nytt spår ökar kapaciteten 
för järnvägen och kommer därmed öka förutsättningarna för att avlasta 
vägtrafiken. Tåg som idag måste ta omvägar får en genare och mer energi-
besparande väg. Detta bidrar på sikt till minskade utsläpp av växthusgaser 
och ökad miljömåluppfyllelse.

Frisk luft – Dubbelspåret medger ökad trafikering på järnväg vilket på sikt 
kan leda till minskade utsläpp från vägtrafiken och ge miljömålsuppfyllelse.

Levande sjöar och vattendrag – I flera av alternativen kommer järnvägen 
att passera små och stora vattendrag. Beroende på exakt utformning av 
passager och vidtagna skyddsåtgärder under byggskedet blir påverkan mer 
eller mindre betydande för fisk och andra djur.

Myllrande våtmarker – Flera av alternativen gör intrång i våtmarker enligt 
Länsstyrelsernas våtmarksinventering, vilket påverkar miljömålet negativt.

Säker strålmiljö – På de sträckor där utbyggnadsalternativet innebär ett 
ökat avstånd från bebyggelse erhålls positiva effekter. På övriga sträckor 
kan effekterna bli negativa på grund av en framtida ökad trafikering. Vid 
nybyggnad kan dock anpassad teknik användas vid bostadshus för att 
uppfylla försiktighetsprincipen avseende magnetiska fält, vilket bidrar till 
måluppfyllelse.

Grundvatten av god kvalitet – Risk för påverkan på grundvattenresurser 
finns. Viss påverkan kan ske på enskild vattenförsörjning vilket har en 
försumbar påverkan på miljömålen. Det är av stor vikt att åtgärder vidtas 
under byggtiden. Risken för påverkan är negativ för måluppfyllelsen.

Levande skogar – Flera av alternativen tar skogsmark i anspråk. Hänsyn 
tas i planerings- och byggskedet till skyddsvärd skog och grova träd. In-
trången i skogsmark är negativt för miljömålsuppfyllelsen.

Ett rikt odlingslandskap – Flera av alternativen innebär att mindre arealer 
av odlingsmark tas i anspråk. Intrången i odlingslandskap är negativ för 
måluppfyllelsen.

God bebyggd miljö – På flera platser gör utbyggnadsalternativen intrång i 
skyddsvärda kulturmiljöer, vilket är negativt för måluppfyllelsen. Genom 
planerade skyddsåtgärder för bland annat säkerhet och buller bedöms 
utbyggnadsalternativet bidra till uppfyllande av miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv – Flera av alternativen innebär exploatering av 
tidigare orörda ytor vilket riskerar att skapa barriäreffekter för flora och 
fauna som på sikt kan påverka den biologiska mångfalden. Genom olika 
anpassningsåtgärder som exempelvis anläggning av ekodukter i känsliga 
områden kan målet ändå antas vara möjligt att uppfylla.

Övriga relevanta mål
Förutom de nationella miljökvalitetsmålen finns ett antal regionala och 
lokala miljömål som huvudsakligen utgörs av länsstyrelsernas och kommu-
nernas egna konkretiseringar av de nationella miljökvalitetsmålen. Övriga 
relevanta mål som planen berör är de nationella transportpolitiska målen, 
de nationella folkhälsomålen och samtliga mål som berör såväl det lokala 
näringslivets som regionens utveckling i stort.

Nulägesbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning ska, enligt Miljöbalken 6 kap. § 12, inne-
hålla en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas 
komma att påverkas betydligt, en så kallad nulägesbeskrivning. Nulägesbe-
skrivningen är en kunskapsöversikt över hur området ser ut idag. Den kan 
användas som referens för en senare uppföljning av miljöeffekter. Nedan 
följer en sammanställning av de nulägesbeskrivningar som presenteras i 
kommunernas miljöbedömningar samt i Trafikverkets förstudie. Samman-
ställningen utgör en övergripande nulägesbeskrivning för projektet. Stora 
variationer förekommer mellan de aktuella MKB-dokumenten gällande 
hur nuläget redovisas. I följande sammanställning kan därför detaljerings-
graden skilja sig mellan kommunerna. 

Landskaps- och stadsbild 
Södra norrlandskustens landskap övergår från flacka, steniga barrsko-
gar i söder till ett mer kuperat, brant bergkullelandskap i den norra delen. 
Skogarna som främst utgörs av barrvegetation bidrar till att ge landskapet 
en övervägande sluten karaktär, vilket med anledning av den permanenta 
grönskan även sträcker sig utöver områdets genomsnittliga vegetations-
period på 160-180 dagar/år. Kalhyggen, åkrar, betade fält, vattendrag och 
sjöar fungerar därför som viktiga avbrott i den slutna terrängen och skapar 
siktlinjer och möjlighet till längre utblickar. Övergångszoner mellan skog 
och odlad mark/vatten/tätort är generellt de känsligaste områdena för 
landskapsbilden, vilket kan förstärkas av större nivåskillnader i terrängen. 
Dagens järnväg utgör tillsammans med främst väg E4 och större kraftled-
ningar tydliga nord-sydliga stråk i landskapet. 

Ostkustbanan och väg E4 utgör idag fysiska och visuella barriärer. Fysisk 
barriäreffekt innebär påverkan på människors och djurs möjlighet att röra 
sig i landskapet. Visuell barriäreffekt innebär förkortade siktsträckor och 
försämrar orienterbarheten i landskapet. Det är främst intill bebyggda 
områden järnvägen utgör en fysisk barriär för människor. I de öppna och 
flacka odlingslandskapen skapar den befintliga banan visuella barriäreffek-
ter som är mycket lokala.

Gävle kommun
Kustlandskapet norr om Gävle domineras av skogsbeklädda moränjordar 
med lokala inslag av mer finsedimentära jordarter där landskapet uppod-
lats. I söder är landskapet tämligen flackt för att i norr övergå i en kuperad 
småkullig terräng.

Stadslandskapet kring Gävle sträcker sig västerut längs Bergslagsbanan 
(Hagaström) och mot E4 i nordväst (Sätra) tills större skogsområden tar 
vid. I öster övergår stadsdelarna Strömsbro och Hille mot ett odlingsland-
skap intill en rullstensås. Odlingsmarken präglar även tätorten Björkes 
omgivningar och i ännu högre grad landskapet söder om Bergby (”Ham-
rångebygden”). I övrigt dominerar skogsmark, avbrutet av större vatten 
som Mårdängssjön, Skarvsjön och Hamrångefjärden, skogsån Testeboån 
och diverse mindre sjöar och myrar.

Befintliga infrastrukturella inslag i landskapet såsom främst väg E4, Gamla 
E4, den nuvarande järnvägsdragningen och större kraftledningar utgör 
tydliga nord-sydliga stråk i terrängen. En nord-sydlig dragning kan även 
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skönjas i befintligt bebyggelsemönster. Flera av Gävle kommuns byar 
och samhällen är lokaliserade i ett nord-sydligt led längs den nuvarande 
ostkustbanan. Naturliga stråk i landskapet såsom vattendrag skär igenom 
terrängen och kring dessa är flera av områdets uppodlade arealer förlagda.

Söderhamn kommun
Ostkustbanans passage genom Söderhamns kommun sker till större delen 
i en sluten karaktär – skogsmark. Vid ett fåtal platser byter landskapet 
från den slutna karaktären till en öppen karaktär där landskapsbilden är 
särskilt viktig att skydda. Norraladalen, Ålsjön och Ljusnans dalgång är 
exempel på sådana berörda platser.

Hudiksvall kommun
I Hudiksvalls kommun förekommer områden med känslig landskapsbild 
vid Hälsingtuna och Högs två dalgångar som delas av Hallstaåsen, med ett 
stort antal Hälsingegårdar, Hälsingtuna kyrka samt fornborgen Tunaborg. 
Järnvägen, som idag passerar genom staden, är en viktig komponent i 
stadsbilden då den skapar puls.

Nordanstig kommun
I Nordanstigs kommun finns en känslig landskapsbild kring tätorterna 
Harmånger, Jättendal och Gnarp vilka alla omges av flack jordbruksmark i 
den annars dominerande, kuperade skogen. Särskilt Jättendal har en stark 
och ålderdomlig landskapskaraktär. Även odlingsområdena kring Bä-
lingsjön är känsliga landskapsrum. Vid Gnarp sträcker sig en bebyggelse-
präglad dalgång upp mot Gryttje och träindustrin, och vid Årskogen finns 
småskalig odlingsmark i anslutning till bebyggelse.

Området ligger generellt på lägre, relativt flack mark nedanför inlandets 
höjdryggar. Vid passagen av Gnarp blir höjdskillnaderna betydande, från 
40 till 80 meter på någon kilometer. Delen norr om Gnarp är högre belä-
gen, med höjder närmare 100 meter över havet. Tydliga sprickdalar med 
vattendrag i botten finns vid Harmånger och Gnarp.

Sundsvall kommun
I Sundsvalls kommun Väster om Armsjön stiger terrängen brant och når 
höjder över 300 meter över havet. Planområdet ligger här kring 100-me-
tersnivån nedanför de högsta partierna, men norr om bergen sjunker ter-
rängen avsevärt ner mot Ljungan och Majån/Stångåns sjösystem (cirka 15 
meter över havet).

Övergången från skogklädda höjder till sjöar och odlingsmark är bitvis dra-
matisk. Landskapsbilden kring Njurunda kyrka är känslig, liksom intill och 
norr om Ljungan. Njurundabommens bebyggelse ligger i stor utsträckning 
i kraftig lutning ned mot Stångån.

Sträckan Dingersjö-Sundsvall präglas av dess närhet till både nuvarande 
järnväg och väg E4 (Kustvägen). I många lägen ligger bebyggelsen mycket 
nära inpå järnvägen. Den dramatiska terrängen skapar naturliga gränser 
för bebyggelsegrupperna och därmed flera mindre landskapsrum som 
förhåller sig till det storslagna havsnära landskapet. Industrier präglar 
intrycket längs flera av dessa mindre landskapsrum.

Planområdet balanserar mellan kusten i öster och höga bergkullar i väster, 
som i många fall når över 100 meter över havet. Terrängen är bitvis väldigt 
brant sluttande mot havet. Lägre belägna partier förekommer främst vid 
Stockviksverken.

Kulturmiljö
Dagens järnväg har funnits väldigt länge och i äldre tid anlades den nära 
bebyggelsen. Järnvägen har i sig med stationsbyggnader, andra byggnader 
och anläggningar ett kulturvärde.

Gävle kommun
Inom planområdet för Gävle kommun tangeras ett område av riksintresse 
för kulturmiljövården, nämligen Strömsbro med vattenkraftsbaserad 
industrimiljö, fabriksbyggnader och arbetarbostäder från flera århundra-
den. I övrigt finns ett flertal fornminnesobjekt inom området och enligt 
Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (1996) finns tre 
bevarandeintressen inom planområdet. Det gäller odlingslandskapen med 
varierande karaktärer i Trödje, Björke samt centrala Hamrångebygden.

Översiktsplanen för Gävle stad redovisar karaktärsområden där de his-
toriska spåren är särskilt tydliga och de områden som ligger inom, eller 
angränsar till, planområdet är Varva, Hille by samt Björke Oppala. Alla 
dessa är jordbruksbygder, som stämmer väl överens med Gävleborgs läns 
bevarandeprogram för odlingslandskapet. Översiktsplanen redovisar även 
kulturhistorisk bebyggelse med värden som ska skyddas och bevaras. Kul-
turhistorisk bebyggelse inom planområdet finns i Nynäs industriområde, 
Hille by med kyrka, Varva-Mårdäng, Hillevägen, Tolvfors samt Lexe.

Enligt Gävle kommuns kulturminnesvårdsprogram finns kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer i centrala Hamrånge/Bergby samt söder om Hamrånge.

Området Axmar, med odlingslandskap vid Havsvik (vattenbruk), ingår i 
Gävleborgs läns bevarandeprogram för odlingslandskapet. Området vid 
Axmar by och Axmar bruk ingår även i kommunens kulturminnesvårds-
program. Länsstyrelsen i Gävleborg arbetar i dagsläget för att skydda delar 
av området vid Axmar bruk genom kulturreservat. Fornminnesobjekt 
väster om Axmar bruk utgörs till övervägande del av objekt som vittnar om 
tidigare skogsbruk inom området, med kolningsanläggningar, boplatser 
och flottningsanläggningar. I skogen mellan Axmar och Ljusne utgörs de 
flesta fornminnesobjekten av gruvhål och rösen.

Söderhamn kommun
Inom planområdet för Söderhamns kommun ligger Norraladalen som har 
bevarandeintressen enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram. Norralada-
len är en jordbruksbygd uppvuxen kring Norralaån, som ligger i en mycket 
flack dalgång. Flera fornminnen finns i form av hägnader, terrasseringar 
och stensättningar som vittnar om den gamla odlingsbygdens historia. 

I de södra delarna av kommunen finns flera fornminnen som utgörs dels av 
byarna vilket berättar att det är gamla bolägen, dels av skogsområden som 
vittnar om forna tiders aktiviteter i skogen. Koncentrationen av fornläm-
ningar är betydligt större i de sydöstra delarna av planområdet.

Området Söderhamns stad, med småstadsmiljö präglad av handel och fiske 
med ovanligt välbevarade 1800-tals miljöer, ingår i riksintresse för kultur-
miljövård.

Mellan Mo socken i väst och Sandarne i öst ligger en flack, låglänt jord-
bruksslätt, som utgör södra Hälsingslands gamla centralbygd. Söderala-
slätten som den kallas, är klassat som bevarandeintresse enligt Länsstyrel-
sens bevarandeprogram för odlingslandskapet.

I den norra delen av Losesjön strax norr om Norrala finns skogsbyn Losjö 
och söder om Enånger ligger området Västra och Östra Bölan med Lin-
defallet, som enligt bevarandeprogrammet för odlingslandskapet är av 
intresse.

Hudiksvall kommun
I Hudiksvalls kommun berör planområdet fyra områden av riksintresse 
för kulturmiljövården. I Njutånger ligger Njutångers kyrka, en kyrkby och 
sockencentrum med en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i strategiskt 
läge vid havsvik. I Iggesund ligger Iggesunds Bruk, en bruksmiljö som visar 
på det industriella genombrottet, med landets bäst bevarade bessemerverk 
från 1800-talet. I centrala Hudiksvall ligger området Hudiksvalls stad med 
en stadsmiljö präglad av handel och fiske med tydlig kontrast mellan den 
äldre hamnmiljön och trästadsbebyggelsen samt stenhusbebyggelsen från 
träpatronepoken (1850). Hit hör Fiskarstan, inre hamnen med magasinen 
och Tullhuset, Åvik, centrum, Tingshusbacken och Kålhagen. Dessa kultur-
miljövärden måste skyddas mot förvanskning. De utgör en viktig stomme 
även ur attraktivt boende- och turismvärde samtidigt som de för staden 
utgör ett historiskt arkiv. Nordväst om Hudiksvall ligger Högs och Hälsing-
tuna centralbygd, med odlingslandskap i förhistorisk centralbygd, i forna 
tider norra Hälsinglands centralbygd. Områdets forna betydelse belyses av 
flertalet fornlämningar.

Riksintresset Iggesund korsas av dagens Ostkustbana, med en centralt 
belägen station. Kärnvärdena i området är två masugnar från 1874 respek-
tive 1885. Av bruksbebyggelsen finns åtskilligt bevarat från brukets järn-
framställningsepok. Här finns den Grillska herrgården från 1724 samt flera 
äldre arbetarbostäder. Även slagghögen finns kvar. Bostadsområdet Krylbo, 
med arbetarbostäder från 1910–20-tal samt disponentbostaden med omgi-
vande park, finns även kvar så gott som oförändrat.

Centrala Enångersbygden är ett sockencentrum med två kyrkobyggnader 
och prästgård med 1700-tals bebyggelse. Större delarna av Enånger ligger 
inom området Centrala Enångersbygden enligt Länsstyrelsens bevaran-
deprogram för odlingslandskapet. Området utgörs främst av odlingsbygd 
med många fornminnesobjekt.

Centrala Njutånger med kyrkomiljö och odlingsbygd och området Nedre 
Nianån sydväst om Njutånger med en småbruten odlingsbygd, ingår båda i 
Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet. 

I de södra delarna av Hudiksvalls tätort finns fem klassade områden enligt 
Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet: Vibodarna, 
Håsta, Söderrå-Björka-Mårsta-Hamre, Överberge-Sund samt Centrala 
Idenorsbygden. I de norra delarna av tätorten finns tre områden klassade 
enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet: Kyrkan-
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Tunasjön samt Östanbräcksjön-Vi-Fiskeby. Vidare norr om Hudiksvall 
ligger odlingsbygderna Steg och Malsta/Frölland/Sylta som utgör intres-
seområden enligt bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Två historiska vägar är belägna inom planområdet, Forsa-Högbygden (väg 
745, 749, 750, 751) samt Rogsta-Fläsbro (väg 748).

Nordanstig kommun
I Nordanstigs kommun ligger Centrala Jättendalsbygden som är ett riks-
intresseområde för kulturmiljövården. Området utgörs av ett odlingsland-
skap i förhistorisk centralbygd, i forna tider norra Hälsinglands central-
bygd, med järnålderslämningar knutna till nuvarande bebyggelsestruktur.

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet finns ett flertal 
bevarandeintressen upptagna. Det gäller odlingslandskapen Skarvtjär, 
Lönnånger, Jättendal, Bälingsjön samt Gnarpåns dalgång med varierande 
karaktärer. I Jättendal, runt Bälingsjön samt längs Gnarpåns dalgång finns 
många fornminnesobjekt. Genom Jättendal går ett historiskt avsnitt av väg 
E4, nämligen kallat Håcksta.

Sundsvall kommun
Inom planområdet för Sundsvalls kommun berörs två riksintressen för 
kulturmiljövården: Ljungans dalgång och Nolby. Området vid Skrängsta-
sjön ingår i Västernorrlands läns bevarandeprogram för odlingslandskapet. 
I området finns även flera fornlämningar.

I den fördjupade översiktsplanen för Njurunda tätortsområde är områdena 
runt Skrängsta, Njurunda kyrka, Kvissle, Nolby och Njurundabommen 
utpekade kulturmiljöintressen enligt kommunal inventering.

Sundsvalls kommun har två utpekade intresseområden för kulturminnes-
vård i planområdet: Svartvik-Hemmanet (Svartviks kyrka) och Skönsmon.

Naturmiljö
Naturvård avser skydd och vård av värden i naturlandskapet. Dessa värden 
utgörs dels av hela naturtyper, såväl naturliga som kulturpräglade, dels av 
enskilda växt- och djurarter. Bevarandet av naturmiljöer är en förutsätt-
ning för den biologiska mångfalden. Naturen ger också förutsättningar för 
sport, rekreation och naturstudier. 

Aspekten naturmiljö omfattar i denna rapport endast den terrestra natur-
miljön (på land). Växt- och djurlivet i vatten (akvatiska miljön) hanteras 
som en separat aspekt (Ytvatten, se avsnitt 3.6).

Gävle kommun
Naturmiljön inom planområdet för Gävle kommun karakteriseras av barr-
skog med inslag av våtmarker, sjöar och rinnande vattendrag. Inom plan-
området finns ett flertal skyddsvärda naturområden. De stora vattendragen 
Testeboån och Hamrångeån löper tvärs över planområdet.

Testeboån delas in i Testeboåns delta, Testeboån Nedre och Testeboån 
från söder till norr, vilka alla tre utgör riksintressen enligt Natura 2000 
och omfattas av varsin bevarandeplan. Det är endast Testeboån Nedre 

och Testeboån som ligger inom planområdet. Testeboån ingår även i 
riksintresse för naturvård kallat Testeboån-Lundbosjön med Testeboåns 
delta samt i Testeboåns naturreservat. Nedre delen av Testeboån utgörs 
av sträckan mellan väg E4 i norr till Inre fjärden i söder. Sträckan består 
huvudsakligen av en enkel strömfåra som börjar sin ömsom forsande och 
ömsom lugnflytande färd genom skogsområdena nedströms väg E4. I det 
flacka odlingslandskapet runt Åbyggeby bromsas flödet upp för att sedan 
fortsätta genom de tättbebyggda områdena Forsby och Strömsbro. Slut-
ligen mynnar ån ut i deltat vid Avan i Inre fjärden. Natura 2000-området 
Testeboån omfattar loppet mellan Oslättsfors och väg E4 med angränsande 
markområden. Gränserna för Natura 2000-området sammanfaller med 
Testeboåns naturreservat. Här grenar ån ut sig och utgör ett betydligt bre-
dare skyddsområde. Uppdelningen av ån i flera fåror tillsammans med de 
varierande stränderna och vidsträckta översvämningsmarkerna har skapat 
förutsättningar för en rik och varierad flora. I och kring Testeboåns hela 
sträckning genom planområdet finns höga skyddsvärden innehållande ett 
flertal arter som är upptagna i Artdatabankens rödlista över hotade arter. 
Värdena längs ån minskar i nära anslutning till väg E4 i väster och bebyg-
gelsen i öster. Väster om planområdet passeras ån av Norra stambanan, 
delen Ockelbo-Gävle.

Mårdängssjön och Hillesjön ligger strax norr om Gävle och utgör riks-
intresse för naturvården. Riksintresset omfattas både av den grundare 
Mårdängssjön och den något djupare Hillesjön som skiljs från varandra av 
den markerade Gävleåsen. Sjöarna är viktiga fågellokaler. I östra delen av 
Mårdängssjön, intill befintlig järnväg, ligger för fåglarna värdefulla vass- 
och översvämningsmarker. I Mårdängssjöns utlopp i den nordöstra delen 
är fågellivet särskilt rikt.

Norrmarksbäcken utgör Trödjeåns övre del och har en frodig och intres-
sant flora. Bäcken ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram. 

Sjugarnas naturreservat ligger längs en kurva på befintlig järnväg (framför 
allt på den östra sidan om järnvägen) söder om Hamrångefjärden. Områ-
det utgörs av lövrik granskog och våtmarker. 

Hamrångeåns stränder har en rik flora med sällsynta arter. Ån rinner ge-
nom ett barrskogslandskap med små öppna myrar och älvängar. Den mest 
naturintressanta delen ligger mellan sjön Kalven och Spångholmsdammen. 
Ån utgör riksintresse för naturvården.

Inom planområdet finns områden som ingår i Länsstyrelsens våtmarksin-
ventering eller har utpekade naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Natura 2000-området Skärjån omfattar cirka åtta kilometer av Skärjåns 
nedre delar från utloppet av sjön Storskärjan till Fissjan vid Axmar bruk 
samt en strandzon med skog och äng på dess båda sidor som varierar i 
bredd från 30 till cirka 200 meter. Bottenfaunan i ån, såväl som växtlighe-
ten kring ån, är artrik med sällsynta arter och grova lövträd. Området har 
skyddsvärda kvaliteter inom hela riksintresseområdet och kommer även 
att ingå i ett framtida naturreservat. Området utgör även riksintresse för 
naturvården. Befintlig järnväg passerar ån väster om Axmar bruk.

Söderhamn kommun
I Söderhamns kommun rinner Tvärån som ingår i Länsstyrelsen Gävle-
borgs naturvårdsprogram och är ett värdefullt kräftvatten. Ån omges av 
fuktängar med en rik flora och kantas av storvuxna lövträd vilka utgör 
viktigt skydd för djurlivet i vattnet. 

Söder om Skärjån och Ljusnan finns en kärrskog respektive en barrskog 
som har pekats ut som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.

Naturmiljön norr om Ljusne har en något annorlunda karaktär än i det 
södra planområdet. Fortfarande är det barrskogen som dominerar men 
den får stundtals ge vika för en mer öppen och småskalig jordbruksmark, 
särskilt i Norraladalen. Vattendragen Söderhamnsån samt Lötån – Nor-
ralaån berörs av planområdet.

Ålsjön är en grund, näringsrik sjö med stora vassbälten och betade strand-
ängar av stor betydelse som häckningslokal och rastlokal för fåglar. Sjön 
utgör både naturreservat och riksintresse för naturvård samt är Natura 
2000-område. Befintlig järnväg passerar sjön i dess östra del.

Från strax söder om Norrala och vidare norrut går befintlig bana parallellt 
med väg E4, vilket förstärker barriäreffekterna för viltrörelser i området. 
Norralaån korsar planområdet norr om Söderhamn. Ån utgör riksintresse 
för naturvården, framför allt för dess betydelse som lekvatten för havsör-
ing. 

Planområdet angränsar till ett område kallat Gussiklint som ingår i Läns-
styrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram. Det lilla berget Gussiklint ligger 
strax norr om Ljusne och består av ren-spolade klipphällar med hällmarks-
vegetation. Väster om berget finns rikkärr med höga botaniska värden. 
Berget är också värdefullt för friluftslivet.

Norr om Söderhamn angränsar planområdet till Stortjärn och Lilltjärn 
som är två små näringsfattiga sjöar, omgivna av myrmarker. Sjöarna ingår 
i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram och är förutom av natur-
vårdsskäl även skyddsvärt som ett populärt strövområde.

Norr om de båda sjöarna Alebosjön och Losesjön ligger riksintresset ”My-
rar mellan Skossan och havet” som är ett naturintressant våtmarksområde 
med kärr och mossar som skapats genom landhöjningen. Området är käns-
ligt för åtgärder som kan påverka vattenbalansen. Befintlig järnväg och väg 
E4 passerar genom området.

Hudiksvall kommun
Söder om Enångersån ligger en våtmark som ingår i Länsstyrelsens våt-
marksinventering. Planområdet mellan Enånger och Långsjön utgörs av 
skogsmark blandat med öppen jordbruksmark. Jordbruksmarken finns 
framför allt i dalgångarna norr om Enånger och norr om Hudiksvall. Vat-
tendragen Nianån, Delångersån, Hornån med Lillfjärden samt Halstaån 
passerar planområdet. Långsjöns strandzon omfattas av planområdet.

Delångersån är av stort värde som lekvatten för havsvandrande fisk och 
utgör riksintresse för naturvården. Ån rinner genom ett flackt skogsland-
skap med myrar och vidgar sig på ett par ställen till sjöarna Iggsjön och 
Vikarsjön. I samband med de två sjöarna grenar sig ån och mynnar vid 
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Iggesund respektive vid Saltvik, norr om Iggesund. Riksintresset utgör ett 
brett område, framför allt vid sjöarna, som korsas av planområdet. Nya E4 
passerar uppströms Iggsjön och befintlig järnväg passerar ån uppströms 
Vikarsjön.

Planområdet angränsar till riksintresset Hälsingtuna-Hög som är en vär-
defull jordbruksbygd med höga naturvärden. Söder om Hudiksvall ligger 
Fjällmyran som utgörs av ett mossekomplex som är opåverkat av dikning 
och skyddsvärt. Området ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdspro-
gram.

Ett område kring Vallbäcken är under reservatsbildning. Här finns ett bio-
topskyddat alkärr, sumpskogar och en nyckelbiotop.

Inom planområdet finns även områden som ingår i Länsstyrelsens våt-
marksinventering eller har utpekade naturvärden enligt Skogsstyrelsen. 
Många av dessa områden ligger nära Delångersån.

Nordanstig kommun
I Nordanstigs kommun präglas området norr om Långsjön av skogsmark 
blandat med uppodlad mark i dalgångarna och kring de mindre tätorterna. 
Här finns stora sjöar såsom Masksjön, Harsjön, Kyrksjön och Bälingsjön 
samt vattendragen Harmångersån, Gnarpsån och Dyrån.

Harmångersån utgör riksintresse för naturvård. Även Harsjön och Kyrk-
sjön ingår i riksintresset. Mellan de båda sjöarna finns botaniska värden. 
Ån rinner i ett utpräglat skogslandskap tills den når Harmångersbygdens 
öppna jordbrukslandskap. I ån finns havsöring och flodkräfta. 

Bälingsjön är en viktig fågellokal i jordbruksbygden. Sjön ingår i Länssty-
relsen Gävleborgs naturvårdsprogram.

Norr om Gryttje rinner Dyrån med myrrika tillrinningsområden. Den har 
till större delen kvar sitt naturliga lopp, särskilt i de övre delarna upp-
ströms riksväg E4. Åns stora värden finns framför allt i källflödena upp-
ströms och i Övre Dösjön (viktig fågellokal). Dess opåverkade lopp och 
funktion som reproduktionsområde för såväl havsöring som bäcköring 
medför att Dyrån klassas som riksintresse för naturvården.

I övrigt finns inom planområdet ett flertal områden som ingår i Länssty-
relsens våtmarksinventering samt objekt som har utpekade naturvärden 
enligt Skogsstyrelsen.

Sundsvall kommun
I Sundsvalls kommun utgörs naturmiljön huvudsakligen av skogsmark 
i söder och jordbruksmark söder om Njurunda. Planområdet omfattar i 
söder strandkanten till Armsjön och vidare norrut delar av vattensystemet 
Öjen-Majån-Bölesjön-Skrängstasjön-Stångån. Även nedre Ljungan, som 
utgör riksintresse för naturvården, korsar planområdet. Här trivs den så 
kallade Ljunganlaxen.

Skrängstasjön och Mingen är näringsrika och grunda slättsjöar som omges 
av lövskogsbårder och öppna odlingsmarker. Markägarna tillsammans 
med Sundsvalls kommun och Medelpads ornitologiska förening driver 

ett projekt för att restaurera betesmarker och våtmarker vid Mingen och 
Skrängstasjön. Sjöarna är fina fågellokaler och utgör riksintresse för natur-
vården.

Stormyran är en mosse med ett välutvecklat gölsystem. Området ligger 
i utkanten av planområdet och utgör riksintresse för naturvården samt 
Natura 2000. Norr om Armsjön finns skyddsvärda naturobjekt i anslut-
ning till planområdet som har pekats ut av Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Dessa är Telångsmyran, Böleberget och en myr nordväst om Långmyren.

Planområdet följer längs befintlig järnväg genom tätortsbebyggelse och 
branta skogsklädda bergssidor. Områdets grönytor utgörs mestadels av 
parker, ”överblivna” grönytor och villatomter. I Bredsand finns ett för-
vånansvärt opåverkat kustavsnitt, trots sitt tätortsnära läge, som har en 
varierande naturmiljö. Inga större vattendrag passeras men däremot rin-
ner ett flertal bäckar nedför bergssluttningarna, till exempel Nolbybäcken, 
Vapelbäcken, Svarttjärnsbäcken och Bredsandsbäcken. Från Njurunda-
bommen och vidare norrut där befintlig bana går parallellt med både nya 
och gamla väg E4 förstärks barriäreffekterna för viltrörelser i området. 
Vapelbäcken med sin frodiga ravin, Nolbykullen samt Fläsian i Bredsand är 
utpekade som skyddsvärda naturobjekt av Länsstyrelsen. 

Rekreation och friluftsliv
Rekreation är ett vitt begrepp men avser i denna rapport främst ”natur-
rekreation”. Med ”naturrekreation” avses den typ av rekreation som äger 
rum i gröna utomhusmiljöer såsom friluftsområden och parker men även 
på allmänt tillgängliga vattenytor. Det kan röra sig om allt från vardagsre-
kreation som hundpromenader eller joggingturer till mer sociala händelser 
såsom picknickar och brännbollsmatcher. Kanoting, segling och skridsko-
åkning är exempel på friluftsaktiviteter som bedrivs på fjärdar och sjöar. 

För att ett rekreationsområde ska fungera som en avkopplande miljö finns 
det krav på kvaliteter såsom tystnad samt vackra och omväxlande miljöer. 
Störningar som sänker kvaliteten på ett tätortsnära rekreationsområde kan 
till exempel vara kraftig nedskräpning eller buller. 

Gävle kommun
Enligt Översiktsplan för Gävle stad utreds möjligheten till en rekreations-
led längs Testeboån, som är ett värdefullt rekreations- och friluftsområde. 
Enligt översiktsplanen finns dessutom värdefulla tätortsnära grönområden 
intill Mårdängssjön, Hillesjön och kring de norra stadsdelarna Sätra och 
Hagaström. Delar av grönområdena ingår i de orienteringskartor som 
finns upprättade i anslutning till planområdet: Hagaström, Gävle kartbas, 
Norrmarken och Trödjeheden. Fiske utövas i vattendrag inom området. I 
Testeboån och Hamrångeån finns havsöring och i Testeboån kan man även 
fiska lax. I Strömsbro ligger öster om Testeboån ett större koloniområde 
som började anläggas på 1950-talet. Intill befintlig järnväg i Hille ligger 
Milboskolan med ishockeybana och i den norra utkanten av Bergby ligger 
Vifors IP med två elvamannaplaner av gräs. 

Söderhamn kommun
Sportfisket är viktigt för rekreation och friluftsliv i området. Mellan Vallvik 
och järnvägen finns ett rekreationsområde med motionsspår. Ljusnans 
mynningsområde vid Ljusne är en av Sveriges bästa fiskeplatser för bland 
annat lax.

I Ljusnes norra utkant vid Gussiberget (en mindre skidbacke med liftan-
läggning) ligger friluftsområdet Hömyran med motionsspår öster om 
befintlig bana. Sydöst om Söderhamn ligger Hällmyra motionsområde i 
direkt anslutning till Hällåsen. Hällåsen är kommunens största idrotts-
plats med anläggningar för bandy, ishockey, fotboll, friidrott och tennis. 
Orienteringskartan Östansjö täcker in större delen av Hällmyraområdet. 
Befintlig järnväg passerar Hällåsen i tunnel. Vid Söderhamns resecentrum 
finns ett koloniområde väster om järnvägen. Sydöst om Norrala ligger ett 
friluftsområde med motionsspår öster om befintlig järnväg.

Hudiksvall kommun
I Enånger är ett friluftsområde beläget mellan befintlig järnväg och väg E4, 
med motionsspår och fotbollsplaner. Området mellan Enånger, Njutånger 
och kusten täcks in av orienteringskartan Örängsnäset. Väster om Njut-
ånger ligger ett friluftsområde med motionsspår intill Högåsberget.

Iggesunds tätort omgärdas av vatten: Viksjön, Iggsjön, Iggesunds- och 
Byfjärden. Flertalet friluftsaktiviteter förekommer inom området, exempel-
vis kanotpaddling, bad, vandring, skridskoåkning, orientering och skidåk-
ning. Iggsjön har både en badplats och camping. Enligt översiktsplanen 
för Hudiksvalls kommun omgärdas Iggesund av tätortsnära skogsområden 
med bland annat motionsspår. I övrigt täcker orienteringskartan Slaggber-
get/Ankarmon in delar av södra Iggesund.

I Hudiksvall finns ett tätortsnära skogsområde med motionsspår intill 
Benrangelsberget. Sjuvallsleden mellan centrala Hudiksvall och Delsbo 
går i öst-västlig riktning genom planområdet. I Hudiksvall finns ett flertal 
orienteringskartor inom planområdet: Idenor, Hudiksvall väster, Kristine-
berg, Hudiksvall öster, Masbo och Hagmyren.

Intill Lillfjärden strax norr om befintlig järnvägsstation finns Glysis idrotts-
plats med tennisbanor, fotbollsplaner och ishall. I anslutning till idrotts-
området ligger ett tätortsnära skogsområde, Högliden, med ett slingrande 
system av stigar. I Ullsätter finns ett större tätortsnära skogsområde med 
motionsspår och intill väg E4 vid Hagmyren ligger en travbana. 

Mellan Iggesund och Hudiksvall samt väster om Njutånger finns skoterle-
der. Sportfisket utgör en viktig del av friluftslivet i området.

Nordanstig kommun
I de norra delarna av Jättendal ligger ett idrottsområde med fotbollsplaner 
och motionsspår mellan väg E4 och järnvägen. Vandringsleden Vallstigen 
längs Dyrån passerar norr om Gnarp.

Sundsvall kommun
I anslutning till Njurunda tangeras orienteringsområdena Bunsta och 
Forsa.

Söder om Sundsvall i Ljungans dalgång ligger Nedre Ljungan. Området är 
klassat som riksintresse för friluftslivet.

I södra delen av Bredsand finns en idrottsanläggning med fotbollsplaner. 
Enligt Fördjupad översiktsplan för Njurunda tätortsområde gränsar järn-
vägen i väster till ett större tätortsnära rekreationsområde, vilket bland an-
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nat Södra berget är en del av. Södra berget utgör Sundsvalls mest populära 
och frekventa friluftsområde. 

Snöskotertrafik är förbjuden inom tätort, men Njurunda snöskoterklubb 
har fått tillstånd att inom Essvik – Njurundabommen anlägga skoterleder 
för att kunna ta sig ut till områden utanför förbudszonen. I Sundsvall tang-
eras orienteringskartorna Omsberg, Södra berget och Bredsand.

Barriäreffekter
Barriäreffekter med negativ inverkan på flora och fauna behandlas under 
aspekten naturmiljö (avsnitt 3.3). I korthet kan dock sägas att befintlig 
järnväg utgör en barriär i landskapet för såväl gång- och cykeltrafik som för 
motordriven trafik. Barriären är extra påtaglig där järnvägen går parallellt 
med väg E4. Barriäreffekterna inom planområdet blir i allmänhet störst i 
tätorterna eftersom det är där som flest människor passerar järnvägen. Öv-
rig beskrivning av nuläget vad gäller barriäreffekter är i allmänhet bristfäl-
lig och behöver utredas bättre i nästa skede.

Järnvägstrafik innebär i huvudsak försämringar för gång- och cykeltra-
fikanter, eftersom de inte lika lätt kan välja andra vägar som bilburna 
trafikanter oftast kan göra. Gång- och cykelturerna är också i genomsnitt 
kortare än bilresorna och påverkas därför relativt sett mer av väntetiderna 
vid bomfällning. För bil- och busstrafik som ofta korsar järnvägen blir 
effekterna också stora, med långa köer, försämrad framkomlighet och 
mycket utsläpp till luften. Barriäreffekter påverkar människors möjligheter 
att förflytta sig mellan olika platser som exempelvis mellan hemmet och 
rekreationsområden. 

Ytvatten
Planområdet berör flera ytvattenförekomster med höga bevarandevärden 
ur naturvårdssynpunkt. Nedan redovisas miljökvalitetsnormer för dessa 
avseende ekologisk och kemisk status (tabell 1, tabell 2 och tabell 3). Sö-
derhamns kommun och Hudiksvalls kommun behöver komplettera med 
denna information. Gävle kommun behöver komplettera med information 
om kemisk status. Tabellernas innehåll varierar något eftersom de olika 
kommunerna valt att redovisa på olika sätt.

Gävle kommun
Inom planområdet för Gävle kommun finns ett flertal ytvattenförekomster 
(vattendrag och sjöar/dammar) som kan påverkas under anläggningsske-
det. Det utmärkande miljöproblemet är fysiska förändringar av vattendra-
gen.

Söderhamn kommun
Information om status för ytvattenförekomster saknas.

Hudiksvall kommun
Enångersån som berörs av planområdet i Hudiksvall kommun utgör riksin-
tresse för Natura 2000 och naturvården. Ån passerar genom planområdet 
nära väg E4, sydväst om Enånger samhälle. Den övre delen av ån har en 
fallhöjd på över 100 meter, men i planområdet är ån mer lugnflytande 
genom jordbruksbygden. Åns kvaliteter hänger samman med dess värden i 
vattnet och djurlivet i strandzonen. I vattnet finns flodpärlmussla och havs-

Namn på 
vattenförekomst

MKN God Ekologisk status 
(Målår)

MKN bedöms 
uppfyllas

Tönsån 2021 JA (2015)

Skärjån 2021 JA (2015)

SE677121-157111 2015 NEJ

Lillsjön 2015 NEJ

SE676838-157092 Okänd Okänd

Asasjöbäcken 2021 JA (2015)

Lössnaren 2021 JA (2015)

SE676044-156662 2015 NEJ

SE675782-156745 2021 JA (2015)

Spångholmsdammen 2021 JA (2015)

Hamrångeån 2021 JA (2015)

Lillån 2021 JA (2015)

Lillvadsbäcken 2021 JA (2015)

SE675420-156682 2021 JA (2015)

SE675149-157031 2015 NEJ

Trödjeån 2015 JA

SE674836-156615 2015 NEJ

SE674591-156922 2015 NEJ

SE674512-157053 2015 NEJ

Björkeån 2021 JA (2015)

Testeboån 2015 JA

Hillesjön 2021 JA (2015)

Mårdängssjön 2021 JA (2015)

Bäckebrobäcken 2021 JA (2015)

Stabäcken 2015 JA

Tabell 1: Aktuella ytvattenförekomster i Gävle kommun, målår för att uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status samt en bedömning av chansen att uppfylla 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status.

öring. Utter förekommer regelbundet utmed ån. Nianån rinner till största 
delen genom skogsterräng och mynnar i havet vid Njutångersfjärden. Dess 
lopp är delvis grenat med forsar och lugnvatten. Ån kantas av fina strand-
skogar. I ån finns bland annat flodpärlmussla och utter samt öring vilket 
gör att den ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram. Åns 
största värden återfinns väster om planområdets korridor. Information om 
status för ytvattenförekomster saknas.

Nordanstig kommun
Tabellen på nästa sida redovisar statusbedömning, bedömd risk för 
övergödning och risk för att ekologisk status försämras till 2015 för ytvat-
tenförekomster i anslutning till riksintresseområdet framtida järnväg inom 
Nordanstigs kommun.

Namn på vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status

Armsjön Måttlig* God

Bälingsjön Måttlig* God

Dyrån nedströms Yttre Dösjön Dålig* God

Dyrån uppströms Yttre Dösjön Måttlig* God

Edmyrsån Måttlig* God

Gnarpsån God* Dålig/måttlig en 
sträcka vid Milsbro 
kraftverksstation

God

Haddängsån Okänd God

Harmångersån, nedströms Storsjön Dålig* God

Harmångersån, uppströms Stensjön Dålig* God

Harmångersån, nedströms Stensjön Okänd God

Harsjöbäcken Dålig* God

Harsjön Okänd God

Jättendalssjön Okänd God

Kyrksjön (vid Harmånger) Måttlig* God

Vattångsjön Okänd God

Yttre Dösjön Okänd God

* Bedömningen är baserad på indikativ 
modell. Det behövs ytterligare 
undersökningar för att säkerställa 
statusen innan förslag till åtgärder 
uträttas

Tabell 2: Aktuella ytvattenförekomster i Nordanstigs kommun, deras ekologiska- och 
kemiska status i relation till rådande miljökvalitetsnormer.
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 Ekologisk status Kemisk status (exkl. kvicksilver)

Namn på vattenförekomst Status (2009) Målår 2021 Status (2009) Målår 2015

Sundsvallsfjärden Måttlig God Uppnår ej god God 

Selångersån Otillfredsställande God God God 

Selångersfjärden Måttlig God God God 

Sömlingen Måttlig God God God 

Sidsjön Måttlig God God God 

Sidsjöbäcken Otillfredsställande God God God 

Draget Måttlig God Uppnår ej god God 

Svartviksfjärden Måttlig God Uppnår ej god God 

Skrängstasjön Otillfredsställande God God God 

Ljungan Otillfredsställande God God God 

Stångån Otillfredsställande God God God 

Alnösundet Måttlig God Uppnår ej god God 

Sundsvallsbukten Måttlig God God God 

N M Bottenhavet God God God God 

Björköfjärden God God God God 

Indalsälven Otillfredsställande God God God 

Stödesjön Måttlig God God God 

Marmen Måttlig God God God 

Tövabäcken Måttlig God God God 

Klingstatjärnen Otillfredsställande God God God 

Kvarsättsbäcken Måttlig God God God 

Sundsvall kommun  

Tabell 3: 2009-års bedömda ekologiska och kemiska status på ytvattenförekomster i 
Sundsvalls kommun, målår för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status och god 
kemisk status.

Grundvatten 
Grundvattentillgångarna är goda inom planområdet. Här finns gott om 
grusåsar med grundvatten av god kvalitet. Dessa utgör viktiga resurser för 
framtida vattenförsörjning. Sveriges geologiska undersökning(SGU) har 
identifierat geologiska formationer som har betydelse för Sveriges nuva-
rande och framtida dricksvattenförsörjning. De högst klassade formatio-
nerna (klass 1) har ett grundvattenområde med ett potentiellt uttag större 
än 25 liter per sekund. Inom planområdet ingår Gävleåsen, Ljusnanåsen, 
Hudiksvallsåsen (Hallstaåsen), Gnarpåsen och Nedre Ljunganåsen i klass 
1. Andra viktiga formationer är Lössenåsen i Bergby, Norralaåsen, Enång-
ersåsen, Iggesundsåsen och Harmångersåsen. Bortsett från Enångersåsen 
finns skyddsområde för vattentäkt längs alla åsarna. Vattentäkter i eller i 
anslutning till planområdet finns i:

• Gävle (Gävle-Valboåsen)

• Hille (Varva)

• Bergby (Lössenåsen samt Lössenåsen-Hamrångefjärden)

• Söderhamn (Haga)

• Hudiksvall (Hallstaåsen)

• Harmånger (Rösta)

• Jättendal (Å)

• Gnarp (Frästa)

• Iggesund (Iggsjön)

Vattentäkten Lössenåsen-Hamrångefjärden är gemensam för ytvatten-
täkten Hamrångefjärden och grundvattentäkten i grusåsen Lössenåsen. 
Iggsjön i Iggesund utgör ytvattentäkt. Grundvattenmagasinen i Harmånger 
och Gnarp har god kvantitativ status.

Förorenade områden
Planområdet omfattar ett stort område bestående av både land och stad. 
I anslutning till bebyggelse, vägar, järnvägar, deponier, verksamheter 
såsom verkstäder, bensinstationer etc. samt industriområden finns risk 
för att stöta på förorenad mark eller vatten. I beskrivningen nedan finns 
upptaget potentiella områden för föroreningar utifrån kända upptäckter 
eller utförda inventeringar hos kommuner och länsstyrelser. Föroreningar 
förekommer framför allt kring storstadsregionerna Gävle, Sundsvall och 

kustområdet kring Ljungan, men även Ljusne och till viss del Iggesund är 
präglat av större industrier.

Förutom nedanstående objekt ligger befintlig järnväg samt väg E4 inom 
planområdet. I vägdiken och anslutande mark påträffas ofta drivmedels-
rester och rester från slitage av däck. En banvall kan exempelvis vara föro-
renad av den verksamhet som har bedrivits här (tågtrafik, kablar, olyckor 
och eventuell ogräsbekämpning) och av förorenat spårmaterial (ballast och 
slipers). Förhöjda föroreningshalter kan framförallt påträffas i växellägen 
och på bangårdar.

Gävle kommun
I Gävle stad har det funnits och finns åtskilliga verksamheter som har gett 
upphov till föroreningar i mark och vatten. Norr om Gävle finns spridda 
förorenade områden längs befintlig järnväg. Dessa har bland annat anknyt-
ning till bilverkstäder, sågverk, avfallsupplag och billackering. I trakten 
kring Bergby finns en del föroreningar som härrör från bensinstationer, 
sågverk och skjutbanor. Vid Axmartavlan finns föroreningar med anknyt-
ning till Axmar Bruk, sågverk och skjutbana.

Söderhamn kommun
I Ljusne har det funnits stora metall- och träindustrier som var aktiva 
framför allt under 1800- och tidigt 1900-tal. Här har det bland annat fun-
nits stora verkstadsindustrier, board- och plywoodindustrier, tjärtillverk-
ning, hyttor och sågverk. Vid Sunnäs bruk som ligger mellan Axmartavlan 
och Ljusne kan det finnas rester av slagg.

Hudiksvall kommun
Söder om Enånger ligger Bölans hammare där slaggrester kan påträf-
fas. I Hudiksvall har det funnits en blandning av större och mindre verk-
samheter vilket avspeglas i de föroreningar som kan påträffas här, såsom 
föroreningar från mekaniska verkstäder, sågverk, bensinstationer och 
avfallsupplag. Även norr om Hudiksvall finns en del föroreningar från 
mindre verksamheter (verkstäder, mindre verkstadsindustrier och bensin-
stationer). I Iggesund präglas miljön av Iggesunds bruk och metallverk-
samheter i anslutning till bruket, men även av mindre verksamheter såsom 
bensinstationer och bilverkstad. Kring tätorterna Enånger och Njutånger 
finns ett flertal förorenade områden från källor som mekaniska verkstäder, 
bensinstationer och sågverk.

Nordanstig kommun
Kända föroreningar från i huvudsak bensinstationer, verkstadsindustrier 
och sågverk finns framför allt lokaliserade till tätorterna Harmånger, Jät-
tendal och Gnarp.

Väg E4 kommer att dras i ny sträckning inom beslutad korridor för del-
sträcka Kongsberget-Gnarp och delvis ligga kvar i befintligt läge (som 
passagen genom Harmånger och sträckan vid Bäling) men upprustas. I 
miljökonsekvensbeskrivningen för detta vägprojekt beskrivs att det finns 
en stor risk att vattentäkten i Harmånger förorenas, exempelvis vid en 
olycka med farligt gods.
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Sundsvall kommun
I trakterna kring Njurunda och i Njurundabommen finns flera förorenade 
områden med anknytning till mindre verksamheter.

Mellan Dingersjö och Sundsvall finns tätbebyggelse där en hel del industri-
ell verksamhet pågår och har pågått historiskt sett, framför allt i anslutning 
till Ljungans mynningsområde. Inom detta område är sannolikheten för 
att träffa på förorenad mark eller förorenat vatten stor. 

I Dingersjö finns ett par förorenade områden väster om väg E4 och 
befintlig järnväg i anslutning till en kemtvätt och en verkstadsindustri.

I Kvissleby, norr om väg 568 och hela vägen upp mot industriområdet i 
Svartvik och vidare mot industriområdet i Stockvik (vid Bredsand och vid 
Kubikenborg) finns många förorenade områden nära befintlig järnväg. De 
flesta är lokaliserade till den östra sidan av järnvägen, mot kusten. Dessa 
har sina ursprung i bland annat bilvårdsanläggningar, drivmedelshante-
ring, kemtvätt, ytbehandling, sågverk och massaindustri. Inom Stockviks 
industriområde finns en industrideponi.

Buller
Inom planområdet finns både ostörda områden och områden som är bul-
lerutsatta från väg och järnväg. Även buller från industriell verksamhet fö-
rekommer. Ett avstånd på 300 meter från spårmitt har erfarenhetsmässigt 
enligt Trafikverket visat sig vara tillräckligt för att tillgodose behovet av en 
godtagbar bullernivå, det vill säga understiga rekommenderade riktvärden.

Gävle kommun
De norra delarna av Gävle stad, såsom stadsdelarna Lexe och Sätra, är till 
viss del påverkade av buller från väg E4 och befintlig Bergslagsbana. Stads-
delarna Stigslund, Strömsbro, Hille, Forsby och Åbyggeby påverkas av 
buller från Ostkustbanan och Norra stambanan. Flera bostäder ligger nära 
järnvägen i dessa delar. Längs befintlig Ostkustbana berörs även tätorterna 
Björke, Trödje, Hamrångefjärden och Bergby. Även här finns bostadshus 
mycket nära järnvägen. I Axmarby finns bostäder som nås av buller från 
befintlig Ostkustbana.

Söderhamn kommun
I Ljusne går befintlig järnväg i utkanten av samhället. Ett fåtal bostadshus 
berörs av buller. Befintlig järnväg ansluter till Söderhamns resecentrum i 
utkanten av Söderhamn. I denna del av planområdet ligger få bostadshus 
nära järnvägen.

Hudiksvall kommun
Hudiksvalls tätort påverkas i hög grad av buller från befintlig järnväg 
eftersom den under en lång sträcka passerar genom centrala stadsdelar. 
Iggesunds tätort är idag bullerutsatt från både befintlig järnväg och gamla 
E4:an. Njutånger ligger i utkanten av planområdet och här tangerar gamla 
E4:an samhället.

Nordanstig kommun
Tätorterna Jättendal, Gnarp, Gryttje och Årskogen omfattas idag av buller 
från både befintlig järnväg och väg E4. I Harmånger förekommer buller-
störningar från väg E4.

Sundsvall kommun
Boende vid Armsjön är utsatta för bullerstörningar från både befintlig 
järnväg och väg E4. Även i Njurundabommen ligger bostadshus nära både 
befintlig järnväg (i den centrala, östra delen) och väg E4 (i väster).

Hela sträckningen mellan Dingersjö och Sundsvall är tätt befolkat i anslut-
ning till befintlig järnväg och väg E4. Många hus ligger mycket nära järnvä-
gen i kombination med väg E4, vilket innebär att störningar från buller är 
ett problem inom detta område.

Vibrationer
Vibrationsproblem intill järnvägar består i att människor som vistas i 
byggnader nära järnväg upplever störning och obehag. Skador på byggna-
der orsakade av vibrationer från tågtrafik är ovanliga. Normalt gäller att en 
nybyggd järnväg ger mindre vibrationer än en gammal järnväg. Detta efter-
som en ny järnväg byggs med bättre byggmetoder och stabilare material.

Vibrationerna överförs från järnvägen till byggnader genom jord och berg. 
Generellt leder lösa jordar och lera vibrationer bättre än fasta jordar och 
berg. Även järnvägens grundläggning har betydelse då olika grundlägg-
ningssätt ger olika stora vibrationer som överförs till jorden. Störningar 
från vibrationer sammanfaller ofta med att järnvägen ligger på mark med 
lera. Det förekommer flera partier med finkorniga jordarter som exempel-
vis lera inom planområdet. 

Nordanstig kommun
Vid Harmånger passeras finjordsområden och en del fastigheter kan berö-
ras av vibrationsproblem beroende på hur linjen inom alternativen väljs. 
Även dalgången vid Gnarp innehåller finjord och inom området för utbygg-
nadsalternativen finns en del bebyggelse som kan beröras av vibrationer. 
För alternativ 1 finns finjord och bebyggelse även vid Jättendal. Anläggan-
det av ny järnväg innebär ökade förutsättningar att bygga bort vibrations-
störningar.

Övriga kommuner
Övriga kommuner har inte redovisat någon tydlig nulägesbeskrivning 
avseende vibrationer.

Hushållning med naturresurser
Hushållning med naturresurser handlar både om en planering som så långt 
som möjligt undviker att ta naturresurser med höga värden i anspråk (till 
exempel stora opåverkade mark- och vattenområden) och en planering 
som minimerar materialanvändningen under byggskedet. I den här rap-
porten fokuseras i huvudsak på den första tolkningen.

Jord- och skogsbruk
Inom planområdet bedrivs ett omfattande skogsbruk av skogsföretag 
och privata skogsägare. Huvuddelen av planområdet utgörs av produktiv 
skogsmark.

Jordbruk bedrivs i anslutning till mindre tätorter och i uppodlade dal-
gångar, framför allt kring Hille, Björke, Trödje, Hamrånge, Bergby, Söder-
hamn och Norraladalen, väster om Enånger, söder och norr om Hudiksvall, 

Harmånger, Jättendal, Bäling, Gnarp samt söder om Njurunda. Jordbruket 
bedrivs ofta småskaligt i dessa trakter. I många områden är den brukade 
jorden en förutsättning för bevarande av höga kulturvärden.

Grus och berg
Inom planområdet finns goda tillgångar av sand och grus. Tillgångarna är 
knutna till de geologiska förutsättningarna som råder. Terrängen blir mer 
kuperad ju längre norrut man befinner sig i planområdet. Det är också här 
som ytnära berg förekommer i störst utsträckning. I Sundsvalls kommun 
har geologin ett särskilt högt bevarandevärde. Ett nytt regionalt miljömål 
kallat ”Geologisk mångfald” har därför tagits fram för att värna de geolo-
giska värdena. Berggrunden i kommunen är relativt ytlig och förekommer 
som berg i dagen inom stora områden.  

Mineraltillgångar
Förekomster av mineraler och andra värdefulla ämnen ska enligt Miljöbal-
ken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra utvin-
ningen. Enligt länsstyrelsernas GIS-data finns inga kända mineraltillgång-
ar inom området.

Energi
Energimyndigheten har utsett riksintresseområden för vindkraft. Ett antal 
av dessa ligger i anslutning till eller inom planområdet. I Gävle kommun 
finns två riksintresseområden söder om Hamrånge som tangerar respekti-
ve ligger inom planområdet. Det finns enligt uppgifter från Gävle kommun 
planer på att uppföra en vindkraftspark i Trödje. Vid Norrsundet finns ett 
riksintresseområde öster om planområdet utpekat.

I Söderhamns kommun ligger ett vindkraftsområde av riksintresse söder 
om Ljusne. I kommunens översiktsplan med tema vindkraft har ett områ-
de norr om Ljusne, längs befintlig järnväg, avsatts för framtida vindkrafts-
satsningar.

Norr om Långsjön i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner finns ett 
område som är av riksintresse för vindkraft och ligger strax väster om 
planområdet. I Nordanstigs kommun finns även ett riksintresseområde vid 
Ulvberget, sydväst om Gnarp.

I Sundsvalls kommun ligger inga riksintresseområden för vindkraft inom 
planområdet men i översiktsplanen har områden som på grund av bra 
vindförhållanden kan passa för vindkraftsetablering angivits. Nolbykullen 
är den plats som ligger närmast planområdet. Förutom vindenergi finns 
inga kända riksintressen för annan energiproduktion i planområdet.

Elektromagnetiska fält
Magnetiska fält orsakas av järnvägens strömförsörjning under den tid då 
spåren trafikeras. Fältet är som störst kring järnvägens kontaktledning och 
avtar snabbt med avståndet från järnvägen och dess strömförande kontakt-
ledning. 

Trafikverket har inte gjort någon allmän kartläggning av magnetfälten 
längs Ostkustbanan. I tärtortsnära lägen finns bostadshus som ligger 
mycket nära järnvägen, framför allt i centrala Hudiksvall och i Kvissleby, 
söder om Sundsvall.



12

Risker
Ostkustbanan ska inte påverka sin omgivning negativt och ska vara tek-
niskt tillförlitlig och säker för såväl de trafikanter som reser där, som för 
de människor som befinner sig i dess närhet. Dessutom ska Ostkustbanan 
bidra till ett robust och långsiktigt hållbart transportsystem. Att göra en 
omfattande ombyggnad/nybyggnad av ett järnvägsstråk som redan idag 
har en hög trafikbelastning ställer särskilda krav på säkerhetstänkande.

Såväl väg E4 som Ostkustbanan nyttjas för transporter med farligt gods, 
vilket innebär risk för olyckor. Vid all ny planering av bostäder och järnvä-
gar krävs alltid anpassning och vid behov åtgärder. Dagens korsningar i 
plan mellan väg och järnväg utgör särskilda risker.

Viktiga riskobjekt att ta hänsyn till för Ostkustbanan (preciserade enligt 
Trafikverkets förstudie ”Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall”):

• Trafik på befintlig järnväg, inklusive farligt gods

• Korsande vägnät, särskilt samordning med väg E4 och i tätortsmiljö

• Större industrier utmed kusten

• Komplicerade konstruktioner, såsom längre järnvägstunnlar och broar 
eller särskilt komplicerade grundläggningsförhållanden

• Kollisioner med vilt (älgolyckor med mera)

• Tidvis extrema snöfall utmed södra Norrlandskusten

Viktiga skyddsobjekt att ta hänsyn till för Ostkustbanan (preciserade enligt 
Trafikverkets förstudie ”Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall”):

• Passage av bebyggelse där många människor vistas

• Vattentäkter och känsliga miljöobjekt

• Befintlig infrastruktur: väg E4, Ostkustbanan med mera

• Säkerheten för anläggningsarbetarna under byggskedet

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det även viktigt att beakta de långsiktiga 
klimatförändringarna.

I allmänhet behöver befintliga risker presenteras tydligare för samtliga 
kommuner för att fastställa dagens riskbild. Dagens risksituation kan 
sedan användas som jämförelse i relation till utbyggnadsalternativen. I de 
befintliga miljökonsekvensbeskrivningarna diskuteras riskaspekten i mer 
generella termer med undantag från Hudiksvall kommun.

Hudiksvall kommun
Idag transporteras farligt gods på Ostkustbanan mitt igenom Hudiksvalls, 
Iggesunds och Njutångers tätorter. Dessutom i närheten av många bostä-
der på andra ställen. Hallståsens vattentäkt passeras, ett vattenskyddsom-
råde som producerar mycket bra dricksvatten.

Hälsa och boendemiljö
Människors boendemiljö och hälsa påverkas av närheten till bland annat 
järnväg. Beroende på järnvägens trafikering medför den störningar i form 
av buller, vibrationer och barriärverkan i olika grad. Definitionen av buller 
är oönskat ljud och upplevelsen är till stor del subjektiv. Hur buller upplevs 
beror också på bakgrundsnivåer, storleken på förändringen, ljudets karak-
tär och förekomst under dygnet samt människors attityd till järnvägspro-
jektet. Barriärverkan är en järnvägs inverkan på trivsel och framkomlighet 
och därav följande effekter på förflyttningsvanor och kontaktmönster. 
Nuläget för hälsa och boendemiljö inom planområdet behöver utredas yt-
terligare.
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Sammanställning av konsekvenser
Konsekvenser av nollalternativet
Ett nollalternativ syftar till att beskriva miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs och står med i innehålls-
kraven för miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program enligt 
Miljöbalken kap. 6 § 12. Konsekvensbedömningen av nollalternativet re-
dovisas här i matrisform (tabell 4). I relation till nedanstående aspekter är 
det viktigt att beakta de positiva miljökonsekvenser och klimateffekter som 
järnvägstransporter har jämfört med ökad vägtrafik. Vid utbeliven dubbel-
spårsutbyggnad begränsas antalet möjliga järnvägstransporter vilketi sin 
tur troligtvis leder till en ökning av antalet vägtransporter.

Konsekvenser av utbyggnadsalternativen
Följande kapitel redovisar konsekvensbedömningarna i matrisform för res-
pektive etapp, utbyggnadsalternativ och aspekt (tabell 5-9). Bedömnings-
grunderna som tillämpats redovisas i bilaga 1. Bedömningarna har gjorts 
av de ingående kommunerna för de etapper och utbyggnadsalternativ som 
berör deras respektive kommuner, inklusive storleken på ingående kon-
sekvenser (stor, måttlig etc.). Trots att gemensamma bedömningsgrunder 
har tillämpats kan det innehållsmässigt finnas stora skillnader mellan de 
olika etapperna beroende på hur omsorgsfullt och detaljerat bedömning-
arna har gjorts och beskrivits av de olika kommunerna. Detta påverkas 
naturligtvis också av att olika personer gjort bedömningarna för de olika 
etapperna.

ASPEKT Nollalternativ

Landskaps- och stadsbild

Nollalternativet innebär ingen påverkan av större betydelse för 
landskaps- och stadsbild. Dagens enkelspåriga järnväg behålls 
med flera utbyggda mötesstationer. Utökade bullerskyddsåtgärder 
kan innebära anläggning av nya bullerskydd som i viss mån kan 
förändra landskaps- och stadsbilden i form av visuella barriärer. 
Enstaka åtgärder för att bygga bort plankorsningar kan ha en 
mindre inverkan framför allt på stadsbilden. Sammantaget bedöms 
nollalternativet medföra ringa/inga negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Kulturmiljö
Nollalternativet innebär att inga nya intrång sker i kulturmiljön. 
Nollalternativet bedöms därför medföra ringa/inga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Naturmiljö
Nollalternativet innebär att inga nya intrång sker i naturmiljön. 
Nollalternativet bedöms därför medföra ringa/inga negativa 
konsekvenser för naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv
Nollalternativet innebär att inga nya intrång eller barriärer sker i 
rekreations- och friluftsområden. Nollalternativet bedöms därför 
medföra ringa/inga negativa konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv.

Barriäreffekter

Nollalternativet innebär att inga nya barriäreffekter sker i den 
fysiska miljön. Enstaka åtgärder planeras för att bygga bort 
plankorsningar vilket eventuellt kan minska barriäreffekten lokalt för 
människa och trafik. Samtidigt stänger Trafikverket vissa 
övergångar vilket istället exempelvis kan försvåra kontakten mellan 
boende på var sida om spåren eller möjligheten att bruka 
jordbruksmark. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små 
negativa konsekvenser med avseende på aspekten barriäreffekter.

Ytvatten Ingen utbyggnad påverkar ytvatten. Konsekvenserna för aspekten 
bedöms därför vara ringa/inga negativa.

Grundvatten Ingen utbyggnad påverkar grundvatten. Konsekvenserna för 
aspekten bedöms därför vara ringa/inga negativa.

Förorenade områden
Ingen utbyggnad påverkar föroreningar i mark och vatten. 
Konsekvenserna för förorenade områden bedöms därför vara 
ringa/inga negativa.

Buller

Nollalternativet innebär att befintliga bullerstörningar kvarstår och 
kan öka något med ökad trafik. Utökade bullerskyddsåtgärder 
kommer att genomföras vilket kan antas minska bullerstörningarna 
något. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små 
negativa konsekvenser för aspekten buller.

Vibrationer
Nollalternativet innebär att befintliga vibrationsstörningar kvarstår 
och kan öka något med ökad trafik. Nollalternativet bedöms därför 
medföra små negativa konsekvenser för aspekten vibrationer.

Hushållning med naturresurser

Inga nya naturtillgångar påverkas i och med ett genomförande av 
nollalternativet. Befintlig järnväg passerar dock flera vattenskydds-
områden för vattentäkt. Eventuell ökad trafik på de befintliga spåren 
kan innebära en ökad risk för dessa vattentäkter ifall åtgärder inte 
vidtas för att skydda dessa. Förutsatt att detta görs bedöms 
nollalternativet medföra ringa/inga negativa konsekvenser för 
hushållningen med naturresurser.

Elektromagnetiska fält

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

Risker
Nollalternativet innebär att befintliga risk- och skyddsobjekt kvarstår. 
Risknivån kan öka något med ökad trafik. Nollalternativet bedöms 
därför medföra små negativa konsekvenser för aspekten risk.

Hälsa och boendemiljö

Nollalternativet innebär viss risk för negativ påverkan, framför allt 
på människors boendemiljö. Inga fastigheter behöver dock rivas 
och inga direktberörda tvingas flytta. Tillgängligheten kan eventuellt 
förbättras något genom att enstaka plankorsningar byggs bort. 
Samtidigt stänger Trafikverket vissa övergångar vilket istället 
exempelvis kan försvåra kontakten mellan boende på var sida om 
spåren. Dagens buller och vibrationsnivåer kvarstår och kan öka 
något i samband med ökad trafikering av befintlig Ostkustbana. 
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små negativa 
konsekvenser för aspekten hälsa och boendemiljö.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

Tabell 4: Samlad bedömning av nollalternativet
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GÄVLE KOMMUN Gävle-Kringlan Kringlan-kommungränsen

ASPEKT Västligt alternativ Östligt alternativ Västligt alternativ Östligt alternativ

Landskaps- och stadsbild

Det västra alternativet berör inga utpekade landskapsvärden. Visuella 
barriäreffekter blir extra påtagliga intill Lexe, där järnvägen redan idag har 
en separerande effekt. Vid passage av väg E4 och Hamnleden blir 
järnvägen väl synlig i landskapet. Den känsligaste miljön finns i södra delen, 
genom Gävle stad där dagens stadsbild kommer att påverkas då 
Ostkustbanans sträckning läggs om i samband med dubbelspårsutbyggna-
den. I övrigt går alternativet till stor del genom ett skogslandskap med 
begränsade utblickar vilket mildrar de störningar den nya järnvägen kan ge 
upphov till, med undantag i områdena där den passerar Hagsta/Ockelbovä-
gen, Testeboån, Skarvsjön, Stora Mjuggsjön och Spångholmsdammen/väg 
E4. I dessa mindre landskapsrum kan landskapsbilden påverkas genom 
järnvägens intrång. Området är redan idag präglat av väg E4, men de 
visuella barriäreffekterna förstärks. Förhållandet mellan väg E4 och ny bana 
kan ge upphov till olika påverkan på upplevelsen av landskapet för 
resenärerna. En betydligt bredare korridor för dubbelspåret jämfört med 
dagens enkelspår påverkar landskapsbilden negativt. De öppna landskapen 
vid Testeboån och Hamrångeån är också känsliga områden ur landskaps-
synpunkt. Dessa riskerar att påverkas i viss utsträckning. Sammantaget 
bedöms det västliga alternativet ha ringa/inga negativa konsekvenser på 
landskaps- och stadsbilden.

Det östliga alternativet gör direkt intrång i landskaps- och stadsbilden i Forsby, väster om 
Strömsbro och i den västra utkanten av Hille. Påverkan av alternativet blir inte särskilt påtagligt i 
stadsbilden eftersom korridoren går i utkanten av stadsdelarna. Störningar på landskapsbilden 
uppkommer i de öppna jordbrukslandskapen i Varva/Hille, Björke, Trödje, centrala Hamrångebyg-
den samt det öppna landskapet vid Mårdängssjön. Boendemiljön i Bergby påverkas och visuellt 
kan det mindre landskapsrummet vid Testeboån störas av järnvägen. Eventuella planskilda 
lösningar mellan väg och järnväg kan innebära stor visuell påverkan i den nuvarande kulturhisto-
riska miljön.

Gemensamt för båda alternativen är att de gör intrång i industriområdet vid Näringen. Påverkan 
blir inte särskilt påtaglig i stadsbilden eftersom järnvägen smälter väl in i den industriella miljön. 
Järnvägen stör visuellt det mindre landskapsrummet intill sjön Lössnaren i norr.

Det östliga alternativet bedöms sammantaget ha stora negativa konsekvenser på landskaps- och 
stadsbilden.

Alternativet följer mestadels skogslandskap med 
ringa påverkan på landskapsbilden. Alternativet 
passerar odlingslandskapet vid Axmar med natur- 
och kulturvärden. De i övrigt känsligaste områdena ur 
landskapssynpunkt är de halvöppna landskapen vid 
Skärjån, Frössibäcken och Aldersjön där visuella 
störningar kan uppkomma. Alternativet påverkar även 
landskapet i samband med passage över Ljusnans 
dalgång. Passagen sker dock i anslutning till befintlig 
bana. Sammantaget bedöms det västliga alternativet 
ge ringa/inga negativa konsekvenser för landskaps- 
och stadsbild.

Alternativet följer mestadels skogslandskap med ringa 
påverkan på landskapsbilden. Alternativet passerar likt 
idag odlingslandskapet vid Axmar med natur- och 
kulturvärden. De i övrigt känsligaste områdena ur 
landskapssynpunkt är de halvöppna landskapen kring 
Lillsjön vid Skärjån, där järnvägen idag passerar, samt vid 
Frössibäcken och Kultebosjön. Alternativet påverkar även 
landskapet i samband med passage över Ljusnans 
dalgång. Passagen sker dock i anslutning till befintlig 
bana. Sammantaget bedöms det östliga alternativet ge 
ringa/inga negativa konsekvenser för landskaps- och 
stadsbild.

Kulturmiljö

Kulturhistorisk bebyggelse som kan komma att påverkas finns i Nynäs 
industriområde, Tolvfors och Lexe. Idag finns Bergslagsbanan som är 
dubbelspårig en kortare bit ut ur Gävle stad, sedan enkelspårig. Vid 
etablering av ny regional tågstation planeras fyra spår i sträckningen fram till 
västra sidan om E4. Inget intrång kommer att ske på området för Tolvfors 
bruk, dock kan den regionala tågstationens närvaro påverka upplevelsen av 
kulturmiljön. Det västliga alternativet passerar förbi Sätra som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljövård. Alternativet påverkar även västra 
utkanten av Centrala Hamrångebygden. Fornlämningar finns i de berörda 
skogsområdena som vittnar om forna tiders aktiviteter i skogen. Omfatt-
ningen av påverkan är osäker då fornlämningarna inte är tillräckligt utredda. 
Inga kulturreservat berörs. Sammantaget bedöms det västliga alternativet 
ha ringa/inga negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Kulturhistorisk bebyggelse finns i Hille by med kyrka, Varva-Mårdäng och Hillevägen. Kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer finns i centrala Hamrånge/Bergby, samt söder om Hamrånge. Dessa miljöer 
ses som känsliga för större intrång och förändring av miljön. Ett dubbelspår innebär ett större 
intrång i miljön än ett enkelspår, dels på grund av att ett bredare område tas i anspråk av dubbla 
spår, dels på grund av eventuella uträtningar av befintlig järnväg för att klara tillräcklig trafikteknisk 
standard och hastighetskrav. Viss bebyggelse kan komma att trängas undan, vilket då påverkar 
miljön. Eventuella planskilda korsningar mellan väg och järnväg innebär stor påverkan på miljön. 
Alternativet kan tangera Strömsbro som med sin vattenkraftsbaserade industrimiljö är utpekad 
som riksintresseområde för kulturmiljövård. Flera fornlämningar finns längs sträckan. Dessa är 
främst koncentrerade till byarna vilket berättar att det är gamla bolägen. Omfattningen av 
påverkan är osäker då fornlämningarna inte är tillräckligt utredda. Inga kulturreservat berörs. 
Sammantaget bedöms det östliga alternativet ha måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Det västliga alternativet passerar, likt idag, förbi 
odlingslandskapet vid Axmar med natur- och 
kulturvärden. Det finns få utpekade fornlämningar 
inom alternativet. Sammantaget bedöms alternativet 
ge ringa/inga negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Det östliga alternativet tangerar kulturreservatet för Axmar 
bruk och passerar likt idag odlingslandskapet vid Axmar 
med natur- och kulturvärden. Det finns få utpekade 
fornlämningar inom alternativet. Sammantaget bedöms 
alternativet ge ringa/inga negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Naturmiljö

Alternativet passerar en kortare sträcka över Testeboån-Lundbosjön och 
Hamrångeån som alla är utpekade som riksintressen för naturvård. 
Testeboån omfattas även av ett Natura 2000-område samt ett naturreservat. 
Inom området finns idag 19 rödlistade arter. Inom och tangerande till 
området finns även två biotopskyddsområden. Passagen av Testeboån 
kommer att göras så nära väg E4 som möjligt för att undvika intrång i de 
allra mest skyddsvärda delarna av riksintresseområdet. Det västliga 
alternativet bedöms sammantaget ha måttliga negativa konsekvenser på 
naturmiljön.

Det östliga alternativet passerar en längre sträcka över Testeboån-Lundbosjön, Hamrångeån,  
Mårdängsjön och Hillesjön som alla är utpekade som riksintressen för naturvård. Riksintresset 
Mårdängsjön påverkas i dess östra del där värdefulle vass- och översvämningsmarker finns. Även 
sjöns utlopp ligger inom område för möjlig utbyggnad och påverkas därmed. Norrmarksbäcken 
påverkas i den östra utkanten av det skyddsvärda området. En längre sträcka passeras över 
Natura 2000-området Testeboån-nedre samt över/förbi Sjugama naturreservat. Sjugarns 
naturreservat påverkas troligen i dess nordvästra del, väster om befintlig järnväg, om utbyggnad 
av dubbelspår sker i samband med kurvrätning. Alternativet passerar också förbi utredningsområ-
det för naturreservat Mårdängsjön och nedre Testeboån. Inom området finns rödlistade arter. 
Området tangerar två biotopskyddsområden. Det östliga alternativet bedöms sammantaget ha 
måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön.

Alternativet passerar över Skärjån som dels är ett 
Natura 2000-område och dels är utpekat som 
riksintresse för naturvård. Inga naturreservat berörs. 
Inom området finns en rödlistad art som bör kunna 
undvikas. Det västliga alternativet passerar förbi 
odlingslandskapet vid Axmar med natur- och 
kulturvärden. Sammantaget bedöms alternativet ge 
måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön.

Alternativet passerar över Skärjån som dels är ett Natura 
2000-område, dels utpekat som riksintresse för naturvård. 
Det är osäkert ifall spårdragningen kommer ske intill 
befintlig bana eller inte, vilket kan påverka storleken på 
intrånget. Inga naturreservat berörs. Inom området för det 
östliga utredningsalternativet finns en rödlistad art som 
bör kunna undvikas. Odlingslandskapet vid Axmar med 
natur- och kulturvärden passeras likt idag. Sammantaget 
bedöms alternativet ge måttliga negativa konsekvenser 
för naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv

Inga riksintressen för friluftsliv berörs av det västliga alternativet. Inte heller 
berörs några utpekade friluftsområden. En liten påverkan kommer att ske i 
och med att naturmark tas i anspråk. Samtidigt innebär detta att mark längs 
befintlig järnväg frigörs och återställs. Det finns inga utpekade stora 
opåverkade områden inom det västliga alternativets gränser men 
alternativet kan dock påverka framtida utpekande av stort opåverkat 
område. Alternativet sträcker sig främst längs väg E4, men kan längs vissa 
sträckor påverka områden som anses vara tysta. Områden kring befintlig 
sträckning blir tystare. Sammantaget bedöms det västliga alternativet ha 
ringa/inga negativa konsekvenser på rekreation och friluftsliv.

Inga riksintressen för friluftsliv berörs av det östliga alternativet. Inte heller berörs några utpekade 
friluftsområden. Alternativet passerar genom områden som idag är järnväg. Det finns inga 
utpekade stora opåverkade områden som berörs. Alternativet sträcker sig främst längs bebyggd 
miljö och i övrigt längs befintlig järnväg vilket innebär att ingen påverkan kommer ske på tidigare 
tysta områden. Sammantaget bedöms det västliga alternativet ha ringa/inga negativa konsekven-
ser på rekreation och friluftsliv.

I det västliga alternativet berörs inga riksintressen för 
friluftsliv, inte heller några utpekade friluftsområden. 
En liten påverkan kommer att ske i och med att 
naturmark tas i anspråk. Detta innebär samtidigt att 
mark längs befintlig järnväg frigörs och återställs. 
Alternativet kan komma att påverka områden som 
idag är relativt tysta. Sammantaget bedöms det 
västliga alternativet få ringa/inga negativa konse-
kvenser för rekreation och friluftsliv.

I det östliga alternativet berörs inga riksintressen för 
friluftsliv, inte heller några utpekade friluftsområden. 
Alternativet passerar genom område där järnvägen ligger 
idag vilket innebär att inga områden som idag anses vara 
tysta kommer att påverkas. Den ökade trafiken som ett 
dubbelspår medför kan dock ha en viss påverkan. Det 
finns inga utpekade stora opåverkade områden som 
berörs av alternativet. Sammantaget bedöms det östliga 
alternativet få ringa/inga negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Barriäreffekter

Korsningar mellan väg och järnväg kommer att ske planskilt och utom 
bebyggelse. Viss positiv effekt kan uppnås genom att befintlig järnväg tas 
bort. Sammantaget bedöms det västliga alternativet ha ringa/inga negativa 
konsekvenser på barriäreffekter. 

Dubbelspårsutbyggnaden innebär en bredare barriär inom bebyggelse. Till viss del kan denna 
motverkas genom planskiljning av korsningar mellan väg och järnväg. Sammantaget bedöms det 
västliga alternativet ha små negativa konsekvenser på barriäreffekter.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom 
bebyggelse bedöms konsekvenserna bli ringa/inga 
negativa.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

Tabell 5: Samlad bedömning för olika delsträckor och utbyggnadsalternativ inom Gävle kommun.
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Ytvatten
Alternativet passerar flera känsliga vattendrag och bedöms 
därför sammantaget få måttliga negativa konsekvenser för 
ytvatten.

Alternativet passerar flera känsliga vattendrag och bedöms 
därför sammantaget ha måttliga negativa konsekvenser på 
ytvatten. 

Eftersom alternativet passerar flera känsliga vattendrag 
bedöms konsekvenserna för aspekten ytvatten bli måttligt 
negativa.

Eftersom alternativet passerar flera känsliga vattendrag 
bedöms konsekvenserna för aspekten ytvatten bli måttligt 
negativa.

Grundvatten

Det västliga alternativet passerar Gävles huvudvattentäkt 
Valbo-åsen, dock inte mer än idag. Befintlig järnväg flyttas bort 
från grundvattentäkt. Ett fåtal vattentäkter med risk att inte 
uppnå miljökvalitetsnormerna passeras av alternativet. 
Sammantaget bedöms det västliga alternativet ha ringa/inga 
negativa konsekvenser på grundvatten. 

Det östliga alternativet framförs längre sträckor på Gävles 
huvudvattentäkt Valboåsen samt på vattentäkt för Lössenåsen/
Hamrångefjärden. All järnväg på känsliga vattenområden 
innebär en risk. Flera vattenförekomster med risk att inte 
uppnå miljökvalitetsnormerna passeras av alternativet. 
Sammantaget bedöms det östliga alternativet ha stora 
negativa konsekvenser på grundvatten. 

Det västliga alternativet passerar känslig vattentäkt vid Axmar 
by och bedöms därför få stora negativa konsekvenser för 
aspekten grundvatten.

Det östliga alternativet passerar känslig vattentäkt vid Axmar 
by och bedöms därför få stora negativa konsekvenser för 
aspekten grundvatten.

Förorenade områden

Det västra alternativet påverkar inga kända områden med 
föroreningar förutom i de delar där alternativet sammanfaller 
med befintlig järnväg, Bergslagsbanan norr om Gävle samt 
Norra stambanan vid Testeboån. Sammantaget bedöms det 
västliga alternativet medföra ringa/inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Den största koncentrationen av förorenade områden längs det 
östliga utbyggnadsalternativet finns i de tätbebyggda 
områdena kring Näringen norr om Gävle. I övrigt finns endast 
några mindre förorenade områden längs befintlig järnvägs-
sträckning mellan Gävle C och norra kommungränsen. 
Sammantaget bedöms det östliga alternativet medföra små 
negativa konsekvenser för förorenade områden.

Det finns inget utpekat förorenat objekt inom det västliga 
alternativet som huvudsakligen går utom bebyggelse. Därför 
bedöms aspekten förorenade områden få ringa/inga negativa 
konsekvenser.

Det finns mycket få utpekade förorenade objekt inom det 
östliga alternativet som huvudsakligen går utom bebyggelse. 
Därför bedöms aspekten förorenade områden få ringa/inga 
negativa konsekvenser.

Buller

Många boende som idag är bullerutsatta får minskad störning. 
Ett fåtal nya bostäder påverkas av ny järnvägssträckning. 
Alternativet skapar även möjlighet att bygga bort Bergslagsba-
nans sträckning genom Valbo. Sammantaget bedöms det 
västliga alternativet medföra stora positiva konsekvenser för 
aspekten buller.

I det östliga alternativet påverkas framför allt stadsdelarna 
Stigslund, Strömsbro, Forsby och Hille nordost om centrala 
Gävle. I dessa stadsdelar utgörs bebyggelsen mestadels av 
radhus och villor. Bebyggelsen är tät inom alternativets 
utbredning och många boende kan störas av buller. Nordost 
om Gävle ligger tätorterna Björke, Trödje, Hamrångefjärden 
och Bergby som har mer gles bebyggelse. Trots detta bor 
många människor som kan bli störda inom dessa tätorter. 
Mellan tätorterna finns få som kan störas av buller. Vid 
utbyggnad till dubbelspår kommer störningsnivån att öka i och 
med mer trafik. Eventuellt kommer bostäder att lösas in som ej 
kan uppnå en tolerant störningsnivå. Sammantaget bedöms 
det östliga alternativet medföra stora negativa konsekvenser 
för aspekten buller.

Då alternativet huvudsakligen går utom bebyggelse bedöms 
konsekvenserna avseende aspekten buller bli ringa/inga 
negativa. 

Då alternativet huvudsakligen går utom bebyggelse bedöms 
konsekvenserna avseende aspekten buller bli ringa/inga 
negativa. 

Vibrationer

Förekommande jordart längs med nytillkommen sträckning 
nära bebyggelse, Tolvfors söder om Sätra, är morän som 
förmedlar vibrationer i relativt låg grad. Längs med befintlig 
sträckning mellan sjukhuset och Gävle C förekommer främst 
sand och grus. Ett fåtal nya boende till inga boende kommer 
att påverkas av vibrationer. När idag befintligt spår tas bort 
kommer antalet störda boende att minska drastiskt. Samman-
taget bedöms det västliga alternativet medföra stora positiva 
konsekvenser för aspekten vibrationer.

Förekommande jordart längs med sträckningen nära 
bebyggelse är i huvudsak sand som förmedlar vibrationer i 
relativt hög grad. Vid utbyggnad av dubbelspår kommer 
störningsnivån att öka i och med mer trafik. Eventuellt kommer 
bostäder att lösas in som ej kan uppnå en tolerant störnings-
nivå. Sammantaget bedöms det östliga alternativet medföra 
måttliga negativa konsekvenser för aspekten vibrationer.

Då alternativet huvudsakligen går utom bebyggelse bedöms 
konsekvenserna avseende aspekten vibrationer bli ringa/inga 
negativa. 

Då alternativet huvudsakligen går utom bebyggelse bedöms 
konsekvenserna avseende aspekten vibrationer bli ringa/inga 
negativa. 

Hushållning med naturresurser

Det västliga alternativet passerar genom/tangerar två områden 
av riksintresse för vindkraft, X027 och X021. Alternativet 
påverkar odlingsmark i mycket liten omfattning men viss 
skogsmark kommer att tas i anspråk. Energimässigt innebär 
en bättre infrastruktur för tåg generellt bättre möjligheter till ett 
hållbart resande. Sammantaget bedöms det västliga 
alternativet medföra ringa/inga negativa konsekvenser för 
hushållningen med naturresurser.

Det östliga alternativet passerar genom/tangerar ett område av 
riksintresse för vindkraft, X021. Åkermark vid Hille och Björke 
och Bergby/Hamrånge påverkas genom utökning till 
dubbelspår. Energimässigt innebär en bättre infrastruktur för 
tåg generellt bättre möjligheter till ett hållbart resande. 
Sammantaget bedöms det östliga alternativet medföra små 
negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser.

Det västliga alternativet berör inga riksintresseområden för 
vindraft. Påverkan på jord- och skogsbruk bedöms vara liten. 
Energimässigt innebär en bättre infrastruktur för tåg bättre 
möjligheter till ett hållbart resande. Konsekvenserna för 
aspekten hushållning med naturresurser bedöms sammanta-
get bli ringa/inga negativa.

Det östliga alternativet berör inga riksintresseområden för 
vindraft. Påverkan på jord- och skogsbruk bedöms vara liten. 
Energimässigt innebär en bättre infrastruktur för tåg bättre 
möjligheter till ett hållbart resande. Konsekvenserna för 
aspekten hushållning med naturresurser bedöms sammanta-
get bli ringa/inga negativa.

Elektromagnetiska fält
Det västliga alternativet innebär att en liten eller ingen 
förändring sker vad gäller elektromagnetiska fält jämfört med 
nuläget. Alternativet bedöms medföra ringa/inga negativa 
konsekvenser avseende elektromagnetiska fält.

Det östliga alternativet innebär att en liten eller ingen 
förändring sker vad gäller elektromagnetiska fält jämfört med 
nuläget. Alternativet bedöms medföra ringa/inga negativa 
konsekvenser avseende elektromagnetiska fält.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Risker

Det västliga alternativet innebär att idag riskutsatta delar flyttas 
utanför bebyggelse. Antalet riskobjekt som exempelvis 
vattentäkter och bostäder intill järnvägen minskar. Det västliga 
alternativet bedöms sammantaget medföra positiva konse-
kvenser avseende risker.

Det östliga alternativet passerar flera riskobjekt som 
exempelvis vattentäkt och tät bebyggelse. Det finns även en 
viss risk för översvämning för de delar av alternativet som 
ligger i anslutning till Testeboån. Det östliga alternativet 
bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekven-
ser avseende risker.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Hälsa och boendemiljö

Eftersom järnvägen i det västliga alternativet till största delen 
flyttas utanför tätbebyggt område bedöms alternativet medföra 
stora positiva konsekvenser för aspekten hälsa och boende-
miljö.

Eftersom det östliga alternativet längs stora delar har 
närliggande bebyggelse som kan komma att påverkas 
ytterligare i samband med ökad trafik på ett framtida 
dubbelspår bedöms alternativet medföra måttliga negativa kon-
sekvenser för aspekten hälsa och boendemiljö.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Då alternativet huvudsakligen är förlagt utom bebyggelse 
bedöms konsekvenserna bli ringa/inga negativa.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

SÖDERHAMN KOMMUN Kommungränsen-
Sunnäsbruk

Sunnäsbruk-Ljusne Ljusne-Söderhamn västra Söderhamn västra-
Losesjön

Losesjön-
kommungränsen

ASPEKT Alt. Väst Alt. Mellan Alt. Öst Alt. Väst Alt. Mellan Alt. Öst Bef. Läge norr om Ljusnan Bef. Läge norr om Ljusnan Bef. Läge norr om 
Ljusnan

Landskaps- och stadsbild

Järnvägen passerar större sjöar 
och myrlandskap vilket kan ge 
viss påverkan på landskapsbil-
den. Alternativet bedöms därför 
få små negativa konsekvenser 
för landskaps- och stadsbild.

Järnvägen passerar större 
sjöar och myrlandskap vilket 
kan ge viss påverkan på 
landskapsbilden. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och dagens 
landskapsbild kommer inte 
att påverkas nämnvärt. 
Alternativet bedöms därför 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Järnvägen passerar större 
sjöar och myrlandskap samt 
passerar Ljusne samhälle och 
älven Ljusnan vilket kan ge 
viss påverkan på landskaps-
bilden. Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för landskaps- 
och stadsbilden.

Järnvägen passerar större 
sjöar och myrlandskap 
samt passerar Ljusne 
samhälle och älven 
Ljusnan vilket kan ge viss 
påverkan på landskapsbil-
den. Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Järnvägen passerar 
Ljusne samhälle och 
älven Ljusnan vilket kan 
ge visst intrång i 
landskapsbilden. I övrigt 
följer det östliga 
alternativet befintlig 
sträckning. Sammantaget 
bedöms alternativet få 
små negativa konsekven-
ser för landskaps- och 
stadsbilden.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och dagens 
landskapsbild kommer inte att 
påverkas nämnvärt. 
Alternativet bedöms därför få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för landskaps- 
och stadsbild.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och dagens 
landskapsbild kommer inte 
att påverkas nämnvärt. 
Järnvägen passerar 
odlingslandskapet vid 
Norraladalen och kan där få 
en viss påverkan på 
landskapsbilden. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbilden.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och dagens 
landskapsbild kommer inte 
att påverkas nämnvärt. 
Alternativet bedöms därför 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Kulturmiljö

Järnvägen passerar fornminnes-
objekt i skogen som omfattar 
kolningsanläggningar, boplatser, 
flottningsanläggningar, gruvhål 
och rösen. Sammantaget 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Järnvägen passerar 
fornminnesobjekt i skogen 
som omfattar kolningsanlägg-
ningar, boplatser, flottningsan-
läggningar, gruvhål och rösen 
och bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Eftersom järnvägen 
passerar Axmar by och 
Axmar bruk som är 
utpekade kulturreservat 
bedöms alternativet få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
kulturmiljön.

Järnvägen passerar 
fornminnesobjekt i skogen 
som omfattar kolningsanlägg-
ningar, boplatser, flottningsan-
läggningar, gruvhål och rösen. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Järnvägen passerar 
fornminnesobjekt i skogen 
som omfattar kolningsan-
läggningar, boplatser, 
flottningsanläggningar, 
gruvhål och rösen. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser ur 
kulturmiljösynpunkt.

Eftersom järnvägen berör 
ett fåtal fornminnesobjekt 
i skogsmarken mellan 
Sunnäsbruk och Ljusne 
bedöms alternativet få 
små negativa konsekven-
ser för kulturmiljön.

Järnvägen passerar ett fåtal 
fornminnesobjekt. I övrigt 
berörs inte några områden av 
kulturmiljöintresse. Alternati-
vet bedöms få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Järnvägen passerar 
Norraladalen som är av 
bevarandeintresse enligt 
Länsstyrelsens bevarande-
program. Alternativet bedöms 
få måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Järnvägen passerar ett 
fåtal fornminnesobjekt. I 
övrigt berörs inte några 
områden av kulturmiljöin-
tresse. Alternativet bedöms 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
kulturmiljön.

Naturmiljö

Järnvägen passerar Skärjån 
som är ett Natura 2000-område 
samt Tvärån som ingår i 
Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram. Alternativet bedöms därför 
få måttliga negativa konsekven-
ser för naturmiljön. 

Järnvägen passerar Skärjån 
som är ett Natura 2000-om-
råde samt Tvärån som ingår i 
Länsstyrelsens naturvårds-
program. Sammantaget 
bedöms det mellersta 
alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Järnvägen passerar Skärjån 
som är ett Natura 
2000-område samt Tvärån 
som ingår i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. 
Sammantaget bedöms det 
östliga alternativet få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
naturmiljön.

Järnvägen passerar Kvarnån 
som är ett lokalt naturvårds-
objekt. Söder om Ljusne 
passeras en nyckelbiotop i 
barrskog. Alternativet bedöms 
få små negativa konsekven-
ser för naturmiljön.

Järnvägen passerar 
Kvarnån som är ett lokalt 
naturvårdsobjekt. Söder 
om Ljusne passeras en 
nyckelbiotop i barrskog. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små nega-
tiva konsekvenser för 
naturmiljön.

Järnvägen passerar 
Kvarnån som är ett lokalt 
naturvårdsobjekt. Söder 
om Ljusne passeras en 
nyckelbiotop i barrskog. 
Alternativet bedöms få 
små negativa konsekven-
ser för naturmiljön.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
Ålsjön som är ett naturreser-
vat, riksintresse för naturvård 
samt Natura 2000-område. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Järnvägen passerar över 
Norralaån som utgör 
riksintresse för naturvård då 
den utgör lekvatten för 
havsöring. Alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för naturmiljön.

Järnvägen passerar ett 
större myrområde mellan 
Skossan och havet som 
utgör riksintresse samt 
naturintressant våtmarks-
område. Alternativet 
bedöms få måttliga 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv

Viss störning kan ske i 
etablerade jaktområden som 
passeras av järnvägen. Det 
västliga alternativet bedöms 
därför få små negativa 
konsekvenser för rekreation och 
friluftsliv.

Eftersom viss störning kan 
ske i etablerade jaktområden 
som passeras av järnvägen 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning. I samband med 
ökad trafik på det nya 
dubbelspåret kan 
störningsgraden i etablerade 
jaktområden intill järnvägen 
komma att öka något. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Viss störning kan ske i 
etablerade jaktområden som 
passeras av järnvägen. 
Laxfisket i Ljusnan kan också 
komma att påverkas i 
samband med det nya 
dubbelspåret. Alternativet 
bedöms därför få måttliga 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Viss störning kan ske i 
etablerade jaktområden 
som passeras av 
järnvägen. Laxfisket i 
Ljusnan kan också komma 
att påverkas i samband 
med det nya dubbelspåret. 
Sammantaget bedöms 
därför alternativet få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning. I samband 
med ökad trafik på det 
nya dubbelspåret kan 
störningsgraden i 
etablerade jaktområden 
intill järnvägen komma att 
öka något. Laxfisket i 
Ljusnan kan också 
komma att påverkas i 
samband med det nya 
dubbelspåret. Sammanta-
get bedöms alternativet få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Järnvägen passerar Gussiber-
get norr om Ljusne som är ett 
friluftsområde samt Hällmyra 
och Hällåsens motionsom-
råde som är kommunens 
största idrottsanläggning med 
både bandy fotboll, ishockey, 
friidrott och tennis samt 
motionsspår. Ett koloniom-
råde beläget intill Söder-
hamns resecentrum kan 
också komma att beröras. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv.

Ett friluftsområde med 
motionsspår vid Norrala 
passeras. Störningsgraden 
kan komma att öka något i 
samband med ökad trafik på 
det nya dubbelspåret. Viss 
störning kan också ske i 
etablerade jaktområden som 
passeras av järnvägen. 
Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för rekreation och friluftsliv.

Viss störning kan ske i 
etablerade jaktområden 
som redan idag passeras 
av järnvägen. I övrigt 
berörs inga områden av 
intresse för rekreation och 
friluftsliv. Alternativet 
bedöms få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Barriäreffekter

En ny barriär uppstår i samband 
med den nya sträckningen av 
järnvägen. Passager för 
skogsbruket och skogsbilvägar 
påverkas. Sammantaget 
bedöms alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
barriäreffekter. 

En ny barriär uppstår i 
samband med den nya 
sträckningen av järnvägen. 
Passager för skogsbruket och 
skogsbilvägar påverkas. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för barriäreffekter.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
inga viktiga passager i 
öst-västlig riktning. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
barriäreffekter.

En ny barriär uppstår i 
samband med den nya 
sträckningen av järnvägen. 
Passager för skogsbruket och 
skogsbilvägar påverkas. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för barriäreffekter.

En ny barriär uppstår i 
samband med den nya 
sträckningen av järnvägen. 
Passager för skogsbruket 
och skogsbilvägar 
påverkas. Alternativet 
bedöms få måttliga 
negativa konsekvenser för 
barriäreffekter.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
genom Ljusne samhälle 
där den har viss 
barriärverkan.  Alternati-
vet bedöms få måttliga 
negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och berör inga 
större samhällen. En viss 
ökad barriäreffekt för friluftsliv 
och djurliv kan uppkomma i 
samband med ökad trafik på 
den nya järnvägen. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
barriäreffekter.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och berör inga 
större samhällen. En viss 
ökad barriäreffekt för 
friluftsliv och djurliv kan 
uppkomma i samband med 
ökad trafik på den nya 
järnvägen. Sammantaget 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och berör inga 
större samhällen. En viss 
ökad barriäreffekt för 
friluftsliv och djurliv kan 
uppkomma i samband med 
ökad trafik på den nya 
järnvägen. Sammantaget 
bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
barriäreffekter.

Tabell 6: Samlad bedömning för olika delsträckor och utbyggnadsalternativ inom Söderhamns kommun.
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Ytvatten

Järnvägen berör Skärjån som är 
ett känsligt vattendrag med stora 
naturvärden som omfattar 
särskild strandflora och lövrika 
strandskogar. Området utgör 
bland annat växtplats för Safsan 
som har sin nordligaste lokal vid 
Skärjåns strand. I Skärjån finns 
även värdefulla fiskbestånd som 
exempelvis havsöring. I ån 
förekommer även flodpärlmuss-
lor. Alternativdet bedöms 
sammantaget få stora negativa 
konsekvenser för ytvatten.

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

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

Järnvägen berör Tvärån som 
är et rikt vattendrag som 
mynnar i havet. Det är ett 
värdefullt kräftvatten och 
biologiskt restaurerat för fria 
vandringsvägar. Längs 
stranden förekommer 
värdefulla stora lövträd som 
exempelvis ask och asp samt 
rik flora och fuktängar. 
Järnvägen berör även 
Kvarnån som är ett 
biotoprestaurerat kustmyn-
nande vattendrag med 
potential som kräftvatten. Vid 
Ljusne passeras älven 
Ljusnan. Sammantaget 
bedösm alternativet få stora 
negativa konsekvenser för 
ytvatten.

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

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

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
Ålsjön som är en slättlandssjö 
med omgivande orörd 
naturskog. Alternativet 
bedöms få måttliga negativa 
konsekvenser för ytvatten.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
Norralaån/Lötån som är ett 
rikt lekvatten för uppvand-
rande havsöring samt 
stationär öring. Även kräftor 
och flodpärlmusslor 
förekommer i de övre 
delarna av ån. Alternativet 
bedöms få måttliga negativa 
konsekvenser för ytvatten.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar 
Alebosjön och Losesjön 
som är fiskesjöar. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
ytvatten.

Grundvatten

Eftersom inga kända grund-
vattenförekomster berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Enskilda vattentäkter vid 
Axmar bruk och Sunnäsbruk 
kan komma att påverkas. 
Därför bedöms alternativet få 
små negativa konsekvenser 
för grundvatten.

Enskilda vattentäkter vid 
Axmar bruk och Sunnäsbruk 
berörs. Alternativet bedöms 
därför få små negativa 
konsekvenser för 
grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
grundvatten.

Eftersom enskilda 
vattentäkter vid bland 
annat Maråker berörs 
bedöms alternativet få 
små negativa konsekven-
ser för grundvatten.

Järnvägen passerar genom 
Ljusnanåsen som är en viktig 
kommunal vattentäkt. Vid 
Östanbo berörs även en 
betydande grundvattenföre-
komst. Sammantaget bedöms 
därför alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Järnvägen passerar 
Sketteneåsen som är en 
viktig grundvattenförekomst. 
Alternativet bedöms därför få 
måttliga negativa konsekven-
ser för grundvatten.

Järnvägen passerar 
samhällen med enskilda 
vattentäkter och bedöms 
därför få små negativa 
konsekvenser för 
grundvatten.

Förorenade områden

Eftersom inga områden med 
kända föroreningar berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Vid Axmartavlan berörs några 
förorenade områden intill 
Axmar bruk. Dessa ligger i 
anslutning till ett sågverk och 
en skjutbana. Alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända 
förorenade område. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Eftersom inga områden med 
kända föroreningar berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Vid Sunnäsbruk passeras 
ett område där det finns 
rester av slagg. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I 
övrigt berörs inga kända 
förorenade områden. 
Alternativet bedöms få 
små negativa konsekven-
ser för förorenade 
områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända förorenade 
område. Alternativet bedöms 
få små negativa konsekven-
ser för förorenade områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända 
förorenade område. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända 
förorenade område. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
förorenade områden.

Buller

Järnvägen går utom bebyggelse. 
Positiva effekter kan därför 
uppkomma i Axmar bruk 
eftersom dagens trafik försvinner. 
Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser för 
buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
dagens bullerproblematik 
kvarstår vid Axmar bruk. 
Bullerproblematiken kan öka 
något på grund av ökad 
trafikering på det nya 
dubbelspåret. Det mellersta 
alternativet bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för aspekten buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
dagens bullerproblematik 
kvarstår vid Axmar bruk. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
buller.

Järnvägen går utom 
bebyggelse. Positiva effekter 
kan uppkomma i Maråker och 
Sunnäsbruk eftersom dagens 
trafik försvinner. Bullerproble-
matiken kvarstår dock i 
Ljusne samhälle. Sammanta-
get bedöms alternativet få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten buller.

Järnvägen förläggs utom 
bebyggelse. Positiva 
effekter kan uppkomma i 
Maråker eftersom dagens 
trafik försvinner.  Bullerpro-
blematiken kvarstår dock i 
Ljusne samhälle. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär 
att dagens bullerproble-
matik kvarstår vid 
Sunnäsbruk, Maråker och 
Ljusne med risk för ökat 
buller på grund av ökad 
trafik på dubbelspåret. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att få 
bostadshus påverkas av 
buller. Alternativet bedöms 
därför få ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten 
buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
få bostadshus påverkas av 
buller. Alternativet bedöms 
därför få ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten 
buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
få bostadshus påverkas av 
buller. Alternativet bedöms 
därför få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Vibrationer

Järnvägen passerar inga 
områden med finkorniga 
jordarter och bedöms därför få 
ringa/inga negativa konsekven-
ser för vibrationer.

Eftersom järnvägen inte 
passerar några områden med 
finkorniga jordarter bedöms 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Eftersom järnvägen inte 
passerar några områden 
med finkorniga jordarter 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för aspekten vibrationer.

Eftersom järnvägen inte 
passerar några kända 
områden med finkorniga 
jordarter bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för vibrationer.

Järnvägen passerar ett 
mindre område med 
finkorniga jordarter vid 
passagen av Tvärån vilket 
kan leda till vibrationspro-
blematik i de eventuella 
bostäder som berörs av 
området. Alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Järnvägen tangerar ett 
mindre område med 
finkorniga jordarter vid 
passagen av Tvärån. 
Alternativet bedöms få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Vid Ålsjön passeras mindre 
områden med finkorniga 
jordarter. Alternativet bedöms 
få små negativa konsekven-
ser för aspekten vibrationer.

Vid Norraladalen passeras 
ett omfattande område med 
finkorniga jordarter. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten vibrationer.

Norr om Alebosjön 
passeras ett mindre 
område med finkorniga 
jordarter. Alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Hushållning med naturresurser

Den nya järnvägen gör intrång i 
tidigare orörd mark vilket 
innebär påverkan på skogsbru-
ket. Ett planerat område för 
anläggning av vindkraftspark 
väster om järnvägen passeras. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få måttliga negativa 
konsekvenser för hushållningen 
med naturresurser.

Breddningen av spårområdet 
i samband med anläggningen 
av dubbelspår innebär att mer 
skogsmark tas i anspråk. 
Därför bedöms alternativet få 
små negativa konsekvenser 
för hushållningen med 
naturresurser.

Breddningen av spårområ-
det i samband med 
anläggningen av dubbelspår 
innebär att mer skogsmark 
tas i anspråk. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
hushållningen med 
naturresurser.

Den nya järnvägen gör 
intrång i tidigare orörd mark 
vilket innebär påverkan på 
skogsbruket. Vid Ljusnan pas-
serar järnvägen vattendraget 
mellan två vattenkraftverk. 
Vid en olycka skulle det 
kunna få konsekvenser för 
energiförsörjningen. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för hushållningen med 
naturresurser.

Den nya järnvägen gör 
intrång i tidigare orörd 
mark vilket innebär 
påverkan på skogsbruket. 
Vid Ljusnan passerar 
järnvägen vattendraget 
mellan två vattenkraftverk. 
Vid en olycka skulle det 
kunna få konsekvenser för 
energiförsörjningen. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
hushållningen med 
naturresurser.

Den nya järnvägen gör 
intrång i tidigare orörd 
mark vilket innebär 
påverkan på skogsbruket. 
Vid Ljusnan passerar 
järnvägen vattendraget 
mellan två vattenkraftverk. 
Vid en olycka skulle det 
kunna få konsekvenser 
för energiförsörjningen. 
Alternativet bedöms få 
måttliga negativa 
konsekvenser för 
hushållningen med 
naturresurser.

Breddningen av spårområdet 
i samband med anläggningen 
av dubbelspår innebär att mer 
skogsmark tas i anspråk. 
Alternativet bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för hushållningen med 
naturresurser.

Breddningen av spårområdet 
i samband med anläggning-
en av dubbelspår innebär att 
mer skogsmark tas i anspråk. 
Även areella näringar vid 
Norraladalen berörs. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
hushållningen med 
naturresurser.

Breddningen av spårområ-
det i samband med 
anläggningen av 
dubbelspår innebär att mer 
skogsmark tas i anspråk. 
Alternativet bedöms därför 
få små negativa konse-
kvenser för hushållningen 
med naturresurser.

Elektromagnetiska fält Eftersom järnvägen går utom 
bebyggelse bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser avseende 
elektromagnetiska fält.

Eftersom järnvägen går utom 
bebyggelse bedöms 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser 
avseende elektromagnetiska 
fält.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär 
passage genom bebyggda 
områden som exempelvis 
Axmar bruk och Sunnäs 
bruk där närliggande 
bostäder kan drabbas av 
höga magnetfält. Alternati-
vet bedöms få måttliga 
negativa konsekvenser 
avseende elektromagne-
tiska fält.

Järnvägen går till största 
delen utom bebyggelse men 
passerar genom Ljusne 
samhälle där närliggande 
bostäder eventuellt kan 
drabbas av starka magnetfält. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Järnvägen går till största 
delen utom bebyggelse 
men passerar genom 
Ljusne samhälle där 
närliggande bostäder 
eventuellt kan drabbas av 
starka magnetfält. Alternati-
vet bedöms dock 
sammantaget få små nega-
tiva konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär 
passage genom 
bebyggda områden som 
exempelvis Maråker och 
Ljusne. Alternativet 
bedöms få måttligt 
negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Järnvägen går till största 
delen utom bebyggelse men 
passerar genom bebyggelse i 
västra Söderhamn. 
Alternativet bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Järnvägen går till största 
delen utom bebyggelse men 
passerar vissa bostadshus 
vid Norraladalen. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Eftersom järnvägen går 
utom bebyggelse bedöms 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Risker Järnvägen går till största delen i 
skogsmark vilket innebär en 
ökad risk för viltkollisioner. 
Därför bedöms alternativet få 
små negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen går till största 
delen i skogsmark vilket 
innebär en ökad risk för 
viltkollisioner. Sammantaget 
bedöms alternativet dock få 
små negativa konsekvenser 
för aspekten risker.

Järnvägen går till största 
delen i skogsmark vilket 
innebär en ökad risk för 
viltkollisioner. Sammantaget 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
riskaspekten.

Det nya dubbelspåret går till 
största delen i skogsmark 
vilket innebär en ökad risk för 
viltkollisioner. Järnvägen 
passerar även älven Ljusnan. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
riskaspekten.

Det nya dubbelspåret går 
till största delen i 
skogsmark vilket innebär 
en ökad risk för viltkollisio-
ner. Järnvägen passerar 
även älven Ljusnan. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
riskaspekten.

Det nya dubbelspåret går 
till största delen i 
skogsmark vilket innebär 
en ökad risk för viltkollisio-
ner. Järnvägen passerar 
även älven Ljusnan. 
Alternativet bedöms få 
små negativa konsekven-
ser för riskaspekten.

Järnvägen passerar Ålsjöns 
vattentäkt. Järnvägen går i 
tunnel vid Hällåsen straxt 
söder om Söderhamn. Norr 
om Söderhamn går den i 
tunnel genom Skettenåsen. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få stora negativa 
konsekvenser för riskaspek-
ten.

Järnvägen går längs med 
väg E4. Komplicerade 
grundläggningsförhållanden 
förekommer vid Norraladalen. 
Alternativet bedöms därför få 
stora negativa konsekvenser 
för riskaspekten.

Järnvägen går längs med 
väg E4 och bedöms därför 
få små negativa konse-
kvenser för riskaspekten.

Hälsa och boendemiljö Järnvägen förflyttas från 
bebyggda områden vilket 
förbättrar boendemiljön i dessa. 
En bostad vid platsen Odlingen 
berörs dock av den nya 
sträckningen. Sammantaget 
bedöms alternativet få positiva 
konsekvenser för hälsa och 
boendemiljö.

Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. 
Därför bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för hälsa och 
boendemiljö.

Vid Axmar bruk och 
Sunnäsbruk finns risk för 
konflikt med bebyggelse 
beroende på spårdragning. 
Därför bedöms alternativet 
få måttliga negativa 
konsekvenser för hälsa och 
boendemiljö.

Järnvägen flyttas till största 
delen från bebyggda 
områden. Vid Ljusne 
samhälle kan dock konflikt 
med bebyggelse uppkomma. 
Alternativet bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för hälsa och boendemiljö.

Järnvägen flyttas till största 
delen från bebyggda 
områden vilket kan 
innebära en förbättrad 
boendemiljö i dessa. Vid 
Sunnäsbruk Ljusne 
samhälle kan dock konflikt 
med bebyggelse 
uppkomma. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
hälsa och boendemiljö.

Vid Maråker och Ljusne 
samhällen finns risk för 
konflikt med bebyggelse 
beroende på spårdrag-
ning. Alternativet bedöms 
därför få måttliga negativa 
konsekvenser för hälsa 
och boendemiljö.

Vid passagen av Söderhamn 
kan finnas viss risk för konflikt 
med bebyggelse, befolkning 
och infrastruktur. Alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
hälsa och boendemiljö.

Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. 
Anpassning måste göras 
efter väg E4. Förutsatt att 
detta görs bedöms 
alternativet sammantaget få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för hälsa och 
boendemiljö.

Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. 
Anpassning måste göras 
efter väg E4. Förutsatt att 
detta görs bedöms 
alternativet sammantaget 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för hälsa och 
boendemiljö.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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HUDIKSVALL 
KOMMUN

Kommungränsen-Enånger Enånger-Idenor Idenor-Stegskogen Stegskogen-
kommungränsen

ASPEKT  Västligt alternativ Alternativ Mellan Östligt alternativ Kombination av alt. väst 
och öst

Västligt alternativ Alternativ Mellan Östligt alternativ  

Landskaps- och stadsbild

Det nya spåret går parallellt 
med det befintliga spåret och 
får därför endast marginell 
påverkan på landskapsbilden. 
Alternativet bedöms endast få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för landskaps- 
och stadsbilden.

Den nya järnvägen ligger 
parallellt med väg E4 och går 
genom skogsmark. Vid 
passagen av Delångersån 
finns viss risk för påverkan på 
landskapsbilden. Alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbilden.

Järnvägen följer ny sträckning 
vilket innebär att jungfrulig 
skogsmark tas i anspråk. I 
övrigt bedöms påverkan på 
landskapsbilden som liten. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbilden.

Det nya spåret följer befintlig 
sträckning mellan Njutånger 
och Idenor. Vid Njutånger 
finns viss risk för påverkan på 
landskapsbilden. Det östliga 
alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Jungfrulig skogsmark tas i 
anspråk utanför Idenor. 
Landskapsbilden kan även 
komma att påverkas i 
utkanten av jordbruksmarken 
vid Njutånger. Alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbilden.

Järnvägen passerar, troligen i 
högt läge, en dalgång med 
jordbruksmark vid Hälsing-
tuna och bedöms därför få 
måttliga negativa konsekven-
ser för landskaps- och 
stadsbilden.

Järnvägen passerar 
dalgången söder om Sörrå 
med jordbruksmark vilken 
kommer att påverkas då 
järnvägen troligen kommer att 
ligga i högt läge. Även vid vid 
Hälsingtuna passerar spåret, 
troligen i högt läge, en 
dalgång med jordbruksmark. 
En kortare dalgång med 
jordbruksmark berörs vid 
Masbo. Det mellersta 
alternativer bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Det nya spåret följer befintlig 
sträckning. Vid Hälsingtuna 
passerar spåret, troligen i 
högt läge, i den östra 
utkanten av en dalgång med 
jordbruksmark. Vid 
dubbelspår genom Hudiksvall 
tätort i samma nivå som 
befintlig järnväg blir 
konsekvenserna för 
stadsbilden mycket negativa. 
Alternativet bedöms små 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Järnvägen följer antingen väg 
E4 eller befintlig järnväg fram 
till norra änden av Långsjön. 
Därefter går järnvägen i 
jungfrulig skogsmark med 
liten påverkan på landskaps-
bilden. Alternativet bedöms 
sammantaget få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Kulturmiljö

Eftersom det nya spåret inte 
berör några områden av 
riksintresse för kulturmiljövård 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för kulturmiljön.

Eftersom det nya spåret inte 
berör några områden av 
riksintresse för kulturmiljövård 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för kulturmiljön.

Eftersom det nya spåret inte 
berör några områden av 
riksintresse för kulturmiljövård 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för kulturmiljön.

Det östliga alternativet korsar 
riksintresset Iggesund som 
omfattar flera objekt av 
kulturhistoriskt värde. Även i 
Njutånger berörs ett 
riksintresseområde för 
kulturmiljö bestående av en 
kyrkby och sockencentrum 
med ovanligt välbevarad 
medeltidskyrka i strategiskt 
läge vid en havsvik. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Järnvägen berör Njutångers 
kyrka med tillhörande kyrkby 
och sockencentrum med 
ovanligt bevarad medeltids-
kyrka i strategiskt läge vid en 
havsvik. Området är av 
riksintresse för kulturmiljövår-
den. Alternativet bedöms få 
små konsekvenser för 
kulturmiljön.

Riksintressen för kulturmiljö 
berörs i Hög och Hälsingtuna. 
Det västliga alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
kulturmiljön eftersom det gör 
intrång i fornlämningsområde 
vid Sofiedals kyrkogård. Detta 
förutsatt att spåret förläggs i 
marknivå. 

Förutsatt att ingen tunnel eller 
dubbelspår i marknivå byggs 
genom Hudiksvall tätort blir 
konsekvenserna för 
kulturmiljön som i dagsläget 
och bedöms i sådana fall få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Eftersom inga områden av 
riksintresse för kulturmiljö 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Naturmiljö

Järnvägen gör intrång i 
Skossans myrområde som är 
av riksintresse för naturvår-
den. En ny bro byggs vid 
passagen över Enångersån 
som är ett Natura 2000-om-
råde. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Det västliga alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för naturmiljön 
på grund av att ny bro byggs 
över Delångersån som är av 
riksintresse för naturvård.

Det västliga alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för naturmiljön 
på grund av att ny bro byggs 
över Delångersån som är av 
riksintresse för naturvård.

Det västliga alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för naturmiljön 
på grund av att ny bro byggs 
över Delångersån som är av 
riksintresse för naturvård.

Det västliga alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för naturmiljön 
på grund av att ny bro byggs 
över Delångersån som är av 
riksintresse för naturvård.

Järnvägen tangerar 
områdena Hög och 
Hälsingtuna som är av 
riksintresse för naturvården. 
Det västliga alternativet 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Järnvägen passerar över 
Hälsingtuna dalgång, dock 
med liten påverkan på 
riksintressena för naturvård 
och kulturmiljö. Sammantaget 
bedöms alternativet få 
måttliga negativa konsekven-
ser för naturmiljön.

Eftersom inga områden av 
riksintresse för naturvård 
påverkas bedöms det östliga 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Eftersom inga områden av 
riksintresse för naturvård 
påverkas bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv

Eftersom inget område av 
riksintresse för friluftsliv 
påverkas av järnvägen som 
följer befintlig sträckning 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för rekreation och friluftsliv.

Inget område av riksintresse 
för friluftsliv påverkas. 
Järnvägen går delvis genom 
jungfrulig skogsmark vilket 
kan ha en viss påverkan det 
rörliga friluftslivet längs med 
spåret. Sammantaget 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Järnvägen går delvis genom 
jungfrulig mark vilket påverkar 
det rörliga friluftslivet längs 
med spåret. Rörligt friluftsliv 
påverkas även vid Enånger 
och Iggesund där järnvägen 
kan innebära viss påverkan 
på motionsspår i tätortsnära 
skog. Det mellersta 
alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Järnvägen berör inga 
riksintressen för rörligt 
friluftsliv. Vid Delångersån 
kan fisket komma att 
påverkas negativt av det nya 
dubbelspåret. Det nya spåret 
följer det befintliga spårets 
sträckning vilket innebär att 
alternativet inte gör intrång i 
tidigare opåverkade 
rekreations- och friluftsområ-
den. Det östliga alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv.

Det nya spåret följer det 
befintliga spårets sträckning 
vilket innebär att alternativet 
inte gör intrång i tidigare 
opåverkade rekreations- och 
friluftsområden. Inga 
riksintressen för rörligt 
friluftsliv påverkas. Alternati-
vet bedöms sammantaget få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv.

Det nya dubbelspåret innebär 
stor påverkan på Tunalids 
ridskola och Hagmyrens 
travbana. Även Glada Hudik 
Gymnasiet påverkas mycket 
negativt. Det västliga 
alternativet bedöms därför få 
stora negativa konsekvenser 
för rekreation och friluftsliv. 

Förutsatt att järnvägen 
förläggs i tunnelläge blir 
påverkan på rekreation och 
friluftsliv ringa/inga väster om 
Hudiksvalls tätort. 

I annat fall bedöms 
alternativet få stora 
negativa konsekvenser för 
det rörliga friluftslivet och 
motion väster om 
Hudiksvall.

Järnvägen innebär delvis att 
jungfrulig skogsmark tas i 
anspråk och därmed finns 
viss risk för negativ påverkan 
på det rörliga friluftslivet. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv.

Eftersom inga områden av 
riksintresse för friluftsliv 
påverkas bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv.

Tabell 7: Samlad bedömning för olika delsträckor och utbyggnadsalternativ inom Hudiksvalls kommun.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Barriäreffekter Spåret går parallellt med det 
befintliga vilket innebär att 
inga nya barriärer skapas. 
Viss breddning av spårområ-
det kommer att ske i 
samband med utbyggnad till 
dubbelspår. Breddningen i 
kombination med ökad trafik 
på det nya dubbelspåret 
innebär en viss förstärkning 
av barriäreffekten. Mycket få 
individer kommer dock att 
påverkas. Alternativet 
bedöms sammantaget få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för barriäreffek-
ter.

Järnvägen ligger parallellt 
med väg E4 vilket innebär att 
dagens barriär breddas. Viss 
breddning kommer även att 
ske av spårområdet i 
samband med utbyggnad till 
dubbelspår. En bredare 
barriär i samband med ökad 
trafik på det nya dubbelspåret 
innebär en ökad barriäreffekt. 
Antal berörda bedöms dock 
som relativt få. Sammantaget 
bedöms alternativet därför få 
små negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Ytterligare en barriär skapas i 
naturen i och med anlägg-
ningen av nytt spår. Därför 
bedöms det mellersta 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för barriäreffek-
ter.

Spåret går parallellt med det 
befintliga vilket innebär att 
inga nya barriärer skapas. 
Viss breddning av spårområ-
det kommer att ske i 
samband med utbyggnad till 
dubbelspår. Breddningen i 
kombination med ökad trafik 
på det nya dubbelspåret 
innebär en viss förstärkning 
av barriäreffekten. Mycket få 
individer kommer dock att 
påverkas. Alternativet 
bedöms sammantaget få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för barriäreffek-
ter.

Järnvägen innebär att 
ytterligare en barriär skapas i 
naturen längs två korta 
sträckor och bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Järnvägen ligger parallellt 
med väg E4 vilket innebär att 
den befintliga barriären 
breddas något. Viss 
breddning av spårområdet 
kommer att ske i samband 
med utbyggnad till dubbel-
spår. Det västliga alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
barriäreffekter.

Förutsatt att järnvägen 
försläggs i tunnel förbi västra 
Hudiksvall bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för barriäreffek-
ter. I övriga områden går 
järnvägen genom skogsmark 
vilket ökar barriäreffekten i 
dessa områden. 

Om järnvägen däremot 
förläggs i schakt genom 
Hudiksvalls tätort blir 
barriäreffekterna mycket 
påtagliga.

Påverkas marginellt. Spåret 
går till stora delar parallellt 
med det befintliga vilket 
innebär en breddning av den 
befintliga barriären. Viss 
breddning av spårområdet 
kommer att ske i samband 
med utbyggnad till dubbel-
spår. Alternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Järnvägen ligger parallellt 
med väg E4 vilket innebär en 
breddning och därmed en 
förstärkning av den redan 
befintliga barriäreffekten. Viss 
breddning av spårområdet 
kommer att ske i samband 
med utbyggnad till dubbel-
spår. Alternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Ytvatten

Järnvägen passerar 
Enångersån som är ett 
känsligt vattendrag och 
bedöms därför få små 
negativa konsekvenser för 
ytvatten.

Eftersom järnvägen passerar 
Delångersån som är ett 
känsligt vattendrag bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för ytvatten. 

Delångersån är ett känsligt 
vattendrag som är ett 
riksintressant fiskevatten med 
högsta naturvärde. Påverkan 
på ån kommer att ske i 
samband med anläggning av 
ny bro. Alternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser 
för ytvatten.

Delångersån är ett känsligt 
vattendrag som är ett 
riksintressant fiskevatten med 
högsta naturvärde. Påverkan 
på ån kommer att ske i 
samband med anläggning av 
ny bro. Alternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser 
för ytvatten.

Delångersån är ett känsligt 
vattendrag som är ett 
riksintressant fiskevatten med 
högsta naturvärde. Påverkan 
på ån kommer att ske i 
samband med anläggning av 
ny bro. Alternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser 
för ytvatten.

Eftersom dubbelspåret inte 
bedöms påverka några 
känsliga ytvatten bedöms det 
västliga alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för ytvatten.

Det mellersta alternativet 
bedöms få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
ytvatten eftersom inget 
känsligt ytvatten bedöms 
påverkas.

Eftersom det inga känsliga 
ytvatten påverkas bedöms 
det östliga alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för ytvatten.

Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för ytvatten eftersom inga 
känsliga ytvatten berörs.

Grundvatten

Eftersom det nya spåret inte 
berör några kända 
grundvattenförekomster 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Järnvägen passerar 
Halllstaåsen som är en viktig 
kommunal vattentäkt. 
Genombrottet sker på ett nytt 
ställe vilket kan komma att få 
mycket negativ påverkan på 
grundvattnet. Alternativet 
bedöms därför få stora 
negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Järnvägen passerar genom 
Hallstaåsen som är en viktig 
kommunal vattentäkt. 
Genombrottet sker på ett nytt 
ställe vilket kan komma att få 
mycket negativ påverkan på 
grundvattnet. Alternativet 
bedöms få stora negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Järnvägen passerar 
Hallstaåsen som är en viktig 
kommunal vattentäkt. 
Genombrottet sker vid 
befintlig passage då 
alternativet följer befintlig 
sträckning. Alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Eftersom inga kända 
grundvattenförekomster 
berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Förorenade områden

Eftersom det finns risk för att 
alternativet påverkar områden 
med kända föroreningar vid 
Enånger bedöms alternativet 
få små negativa konsekven-
ser för förorenade områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända förorenade 
områden. Alternativet bedöms 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Vissa föroreningar kan 
förekomma inom befintlig 
järnvägsanläggning. I övrigt 
berörs inga kända förorenade 
områden. Alternativet bedöms 
få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Eftersom det finns risk för att 
områden med kända 
föroreningar påverkas vid 
Iggesund bedöms det östliga 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Eftersom inga kända 
förorenade områden berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Eftersom inga kända 
förorenade områden berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Eftersom inga kända 
förorenade områden berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Eftersom det finns risk för att 
områden med kända 
föroreningar påverkas vid 
passagen av Hudiksvalls 
tätort bedöms alternativet få 
små negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Eftersom inga kända 
förorenade områden berörs 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för förorenade områden.

Buller

Eftersom det nya spåret följer 
befintlig sträckning med få 
berörda bostadshus bedöms 
alternativet inte förvärra 
dagens bullersituation mer än 
den förväntade trafikökning 
som dubbelspåret medför. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen ligger parallellt 
med väg E4 men går till 
största delar utom bebyg-
gelse. Alternativet bedöms få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten 
buller.

Eftersom boende i Dammsve-
den riskerar att drabbas av 
ökad bullerproblematik 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
dagens bullerproblematik 
kvarstår i Långviken, 
Iggesund och Idenor med risk 
för ökad bullerproblematik på 
grund av ökad trafikering av 
det nya dubbelspåret. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen innebär risk för att 
enstaka boende i Njutånger 
kan drabbas av ökad 
bullerproblematik. Därför 
bedöms kombinationsalterna-
tivet få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
buller.

Järnvägen innebär risk för att 
boende i Fors och Tunbyn 
kan drabbas av ökad 
bullerproblematik. Vid Välsta 
kan kombinationen av buller 
från väg E4 och järnväg ge 
en mer påtaglig störning. Det 
västliga alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Järnvägen innebär risk för att 
boende i Dammsveden, 
Sörrå, Håstahöjden, Furulund 
och Sofiedal kan drabbas av 
ökad bullerproblematik. Vid 
Välsta kan kombinationen av 
buller från väg E4 och järnväg 
ge en mer påtaglig störning. 
Det mellersta alternativet 
bedöms sammantaget få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten buller.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning vilket innebär att 
dagens bullerproblematik 
kvarstår i Hudiksvalls tätort 
med risk för ökat buller på 
grund av ökad trafik på 
dubbelspåret. Vid Välsta kan 
kombinationen av buller från 
väg E4 och järnväg ge en mer 
påtaglig störning. Det östliga 
alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten buller.

Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för aspekten buller eftersom 
järnvägen följer befintlig 
sträckning med få beröra 
bostadshus.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Vibrationer

Två områden med finkorniga 
jordarter passeras söder om 
Enånger varav ett vid 
passagen av Enångersån. I 
dessa finns viss risk för att 
flera fastigheter kan drabbas 
av vibrationsproblem som kan 
komma att öka något i 
samband med ökad trafik på 
det nya dubbelspåret. 
Alternativet bedöms 
sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Järnvägen berör flera 
områden med finkorniga 
jordarter vilket kan komma att 
beröra flera fastigheter. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Järnvägen passerar flera 
områden med finkorniga 
jordarter på sträckan mellan 
Enånger och Idenor. Eftersom 
boende i Dammsveden 
riskerar att drabbas av ökade 
vibrationer bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Järnvägen passerar flera 
områden med finkorniga 
jordarter på sträckan mellan 
Enånger och Idenor. Vid 
Långviken och Iggesund finns 
risk för att boende kan 
drabbas av ökade vibrations-
problem på grund av 
dubbelspåret. Sammantaget 
bedöms det östliga 
alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Det nya dubbelspåret 
tangerar områden med 
finkorniga jordarter men 
endast ett fåtal fastigheter 
riskerar att drabbas av ökade 
vibrationsproblem. Samman-
taget bedöms därför 
alternativet få små konse-
kvenser för vibrationer.

Järnvägen passerar områden 
med finkorniga jordarter strax 
norr om Idenor, på båda sidor 
om Hallstaåsen samt en bit 
söder om Stegskogen. 
Bostäder i Fors och Tunbyn 
kan komma att påverkas 
negativt. Sammantaget 
bedöms alternativet få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten vibrationer.

Järnvägen passerar områden 
med finkorniga jordarter norr 
om Idenor, på båda sidor om 
Hallstaåsen samt en bit söder 
om Stegskogen. Bostäder vid 
Dammsveden, Sörrå, 
Håstahöjden, Furulund och 
Sofiedal kan komma att 
påverkas negativt. Alternati-
vet bedöms få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Järnvägen passerar områden 
med finkorniga jordarter norr 
om Idenor, på båda sidor om 
Hallstaåsen samt en bit söder 
om Stegskogen. Vid 
passagen av Hudiksvalls 
tätort kan närliggande 
bostäder komma att påverkas 
negativt. Alternativet bedöms 
få måttliga negativa 
konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Järnvägen följer befintlig 
sträckning och passerar inga 
områden med betydande 
förekomster av finkorniga 
jordarter. Alternativet bedöms 
därför få ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Hushållning med 
naturresurser

Påverkan blir marginell 
eftersom det nya spåret går 
parallellt med det befintliga. 
Mindre arealer ny mark tas 
dock i anspråk bland annat 
på grund av breddning av 
befintligt spårområde. Alterna-
tivet bedöms sammantaget få 
ringa/inga negativa 
konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Järnvägen går till stora delar i 
jungfrulig skogsmark vilket 
innebär att stora arealer ny 
mark måste tas i anspråk. 
Alternativet bedöms därför få 
små negativa konsekvenser 
för hushållningen med 
naturresurser.

Järnvägen går till viss del i 
jungfrulig skogsmark vilket 
innebär att ny skogsmark tas 
i anspråk. Därför bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Eftersom det nya spåret följer 
det befintliga spårets 
sträckning och inte berör 
några större naturresurser 
bedöms det östliga 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
hushållning med naturresur-
ser.

Eftersom det nya spåret följer 
det befintliga spårets 
sträckning och inte berör 
några större naturresurser 
bedöms det östliga 
alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
hushållning med naturresur-
ser.

Eftersom järnvägen 
genomkorsar Hallstaåsen, 
som är en viktig kommunal 
grundvattentäkt, i nytt läge. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för 
hushållningen med 
naturresurser.

Järnvägen genomkorsar 
Hallstaåsen, som är en viktig 
kommunal grundvattentäkt, i 
nytt läge. Alternativet bedöms 
därför få måttliga negativa 
konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Järnvägen genomkorsar 
Hallstaåsen, som är en viktig 
kommunal grundvattentäkt, i 
befintligt läge vilket innebär 
att inga ytterligare genombrott 
av åsen är nödvändiga. 
Breddningen av spårområdet 
i samband med utbyggnaden 
till dubbelspår medför dock 
visst påverkan på åsen. 
Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för hushållningen med 
naturresurser eftersom inga 
stora naturresurser påverkas.

Elektromagnetiska fält

Eftersom järnvägen till största 
delen går utom bebyggelse 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för den givna aspekten.

Eftersom järnvägen till största 
delen går utom bebyggelse 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Eftersom järnvägen till största 
delen går utom bebyggelse 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Eftersom närliggande 
bostäder vid passagen av 
Iggesund kan komma att 
påverkas bedöms det östliga 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för elektromag-
netiska fält.

Eftersom järnvägen till största 
delen går utom bebyggelse 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Boende i Fors och Tunabyn 
riskerar att påverkas av 
ökade elektromagnetiska fält. 
Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
den givna aspekten.

Det mellersta alternativet 
bedöms få små negativa 
konsekvenser för elektromag-
netiska fält eftersom 
närliggande bostäder vid 
passagen av Hudiksvalls 
tätort kan påverkas av ökade 
magnetfält.

Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten elektromagnetiska 
fält eftersom närliggande 
bostäder vid passagen av 
Hudiksvalls tätort riskerar att 
påverkas.

Alternativet bedöms få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält 
eftersom järnvägen till största 
delen går utom bebyggelse.

Risker Det nya dubbelspåret följer 
befintlig sträckning och 
passerar Enångersån som är 
ett känsligt vattendrag. Därför 
bedöms alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen går till största 
delen i skogsmark vilket 
innebär viss ökad risk för 
viltkollisioner. spåret ligger 
dessutom parallellt med väg 
E4 samt passerar Delånger-
sån som är ett känsligt 
vattendrag. Alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen går till största 
delen i skogsmark vilket 
innebär en ökad risk för 
viltkollisioner. Järnvägen 
passerar även Delångersån 
som är ett känsligt vattendrag. 
Det östliga alternativet 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen passerar 
Delångersån som är ett 
känsligt vattendrag och 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen passerar 
Delångersån som är ett 
känsligt vattendrag och 
bedöms sammantaget få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Järnvägen förflyttas från 
Hudiksvalls tätort till nytt läge 
utanför bebyggelsen vilket är 
positivt ur risksynpunkt. 
Järnvägen ligger dock 
parallellt med väg E4 samt 
passerar den kommunala 
vattentäkten Hallstaåsen i 
nytt läge. Det västliga 
alternativet bedöms därför få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten risker.

Järnvägen förflyttas utanför 
stadskärnan i Hudiksvalls 
tätort vilket är positivt ur 
risksynpunkt. Passagen 
genom den kommunala 
vattentäkten Hallstaåsen i 
nytt läge är dock negativt då 
en olycka skulle kunna få 
stora negativa konsekvenser 
för dricksvattenförsörjningen i 
kommunen. Alternativet 
bedöms sammantaget få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten risker.

Järnvägen passerar genom 
Hudiksvalls tätort där den på 
vissa platser, exempelvis vid 
passagen genom stadshotel-
let, går mycket nära 
bebyggelse. Järnvägen 
passerar även den 
kommunala vattentäkten 
Hallstaåsen, dock i befintligt 
läge. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Eftersom järnvägen antingen 
följer befintlig sträckning för 
Ostkustbanan eller väg E4 
bedöms alternativet få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för riskaspekten.

Hälsa och boendemiljö Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås 
och bedöms därför 
sammantaget få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
hälsa och boendemiljö.

Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås 
och bedöms därför 
sammantaget få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
hälsa och boendemiljö.

Eftersom den nya järnvägen 
kan innebära försämrad 
boendemiljö för boende vid 
Dammsveden bedöms det 
mellersta alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och 
boendemiljö.

Alternativet bedöms få stora 
negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och 
boendemiljö, huvudsakligen 
beroende på risken för 
försämringar i boendemiljön 
för boende i Långviken och 
Iggesund.

Alternativet bör kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås 
och bedöms därför 
sammantaget få ringa/inga 
negativa konsekvenser för 
hälsa och boendemiljö.

Eftersom järnvägen kan 
innebära konflikt med 
bebyggelse vid Fors och 
Tunabyn, som riskerar att 
drabbas av en försämrad 
boendemiljö, bedöms det 
västliga alternativet få små 
negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och 
boendemiljö.

Järnvägen kan innebära 
konflikt med bebyggelse vid 
Dammsveden, Sörrå, 
Håstahöjden, Furulund och 
Sofiedal. Det mellersta 
alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten hälsa och 
boendemiljö eftersom de 
boende i dessa områden 
riskerar att drabbas av en 
försämrad boendemiljö.

Järnvägen kan innebära 
konflikt med bebyggelse vid 
passagen av Hudiksvalls 
tätort. Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekven-
ser för aspekten hälsa och 
boendemiljö eftersom de 
boende riskerar att drabbas 
av en försämrad boendemiljö.

Alternativet bedöms kunna 
utformas så att en hållbar 
bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås 
och bedöms därför få ringa/
inga negativa konsekvenser 
för hälsa och boendemiljö.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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NORDANSTIG KOMMUN Kommungränsen-Amyran Amyran-Årskogen Årskogen-kommungränsen

ASPEKT Västligt alternativ Östligt alternativ Västligt alternativ Västligt alternativ - väst om Gryttje Östligt alternativ Västligt alternativ Östligt alternativ

Landskaps- och stadsbild

Alternativet gör intrång i småskaliga 
odlingsbygder omgärdade av ett 
skogslandskap och bedöms därför ge 
små negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Alternativet passerar rakt genom det 
öppna odlingslandskapet med stark 
kulturhistorisk prägel i Jättendal och 
bedöms därför få måttliga negativa 
konsekvenser för landskaps- och 
stadsbild.

Alternativet tangerar det öppna 
odlingslandskapet väster om 
Bälingsjön. Direkt intrång görs i 
odlingsbygden vid Gnarps dalgång, 
parallellt med ny väg E4. Småskalig 
odlingsbygd passeras öster om 
Gryttjetjärnen. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för landskaps- och 
stadsbild.

Alternativet passerar det öppna 
odlingslandskapet söder om 
Gryttjetjärnen. I övrigt samma som 
västligt alternativ. Sammantaget 
bedöms alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för landskaps- 
och stadsbild.

Det östliga alternativet gör direkt 
intrång i det öppna odlingslandskapet 
vid Bälingsjön, i odlingsbygden vid 
Gnarps dalgång och i Årskogen. 
Därför bedöms alternativet få stora 
negativa konsekvenser för landskaps- 
och stadsbild.

Eftersom det västliga alternativet 
passerar genom skogsbygd bedöms 
det få ringa/inga negativa konsekven-
ser för landskaps- och stadsbild.

Det östliga alternativet gör direkt 
intrång i den öppna odlingsbygden i 
Årskogen. Alternativet bedöms därför 
få stora negativa konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild.

Kulturmiljö

Eftersom alternativet endast passerar 
enstaka fornminnen bedöms 
konsekvenserna för kulturmiljön bli 
ringa/inga negativa.

Alternativet passerar enstaka 
fornminnen och gör dessutom intrång 
i riksintresseområde för Kulturmiljö-
vården, Centrala Jättendalsbygden. 
Alternativet bedöms därför få måttliga 
negativa konsekvenser för kulturmil-
jön.

Alternativet tangerar delar av det 
öppna odlingslandskapet vid 
Bälingsjön och passerar det öppna 
odlingslandskapet i Gnarpsåns 
dalgång. Enstaka samt grupper av 
fornlämningar berörs längs sträckan. 
För aspekten kulturmiljö bedöms det 
västliga alternativet få små negativa 
konsekvenser. 

Alternativet tangerar delar av det 
öppna odlingslandskapet vid 
Bälingsjön och passerar det öppna 
odlingslandskapet i Gnarpsåns 
dalgång. Flera grupper av fornläm-
ningar berörs längs sträckan. För 
aspekten kulturmiljö bedöms det 
västliga alternativet få små negativa 
konsekvenser. 

Alternativet tangerar delar av det 
öppna odlingslandskapet vid 
Bälingsjön och passerar det öppna 
odlingslandskapet i Gnarpsåns 
dalgång. Enstaka fornlämningar 
berörs. Sammantaget bedöms det 
östliga alternativet få små negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Inga kända kulturvärden berörs. Det 
västliga alternativet bedöms därför få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Inga kända kulturvärden berörs. Det 
östliga alternativet bedöms därför få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Naturmiljö

Alternativet passerar Vasstjärnen och 
sumpskog. Harsjön som omfattas av 
riksintresse för naturvård tangeras 
och en nyckelbiotop passeras. Intrång 
kommer att ske i riksintresseområdet 
för naturvård, Harmångersån. 
Alternativet innebär ökade barriäref-
fekter för djurlivet. Sammantaget 
bedöms det västliga alternativet få 
måttliga negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Det östliga alternativet gör intrång i 
riksintresseområde för naturvård, 
Harmångersån. Alternativet kan leda 
till ökade barriäreffekter för djurlivet 
och har dessutom påverkan på en 
nyckelbiotop, lövskogslund samt på 
sumpskogar. Sammantaget bedöms 
det östliga alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för naturmiljön.

Riksintresset för naturvård, Dyrån 
passeras öster om väg E4. Alternati-
vet innebär ökade barriäreffekter för 
djurlivet. Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Alternativet gör intrång i delar av 
Dyrån som idag har sitt naturliga lopp. 
En nyckelbiotop vid Korrbäckens 
nedre lopp påverkas och flera 
sumpskogsområden passeras. 
Alternativet innebär ökade barriäref-
fekter för djurlivet. Sammantaget 
bedöms västligt alternativ väst om 
Gryttje få stora negativa konsekven-
ser för naturmiljön.

Riksintresset för naturvård, Dyrån, 
passeras öster om väg E4. Alternati-
vet passerar genom område som 
ingår i Naturvårdsprogram vid 
Bälingsjön. Områden med sumpskog, 
myr och våtmark berörs. Alternativet 
innebär ökade barriäreffekter för djurli-
vet. Sammantaget bedöms det östliga 
alternativet få måttliga negativa 
konsekvenser för naturmiljön. 

Inga kända naturvärden berörs. 
Barriäreffekter för djurlivet ökar i 
samband med det västliga alternativet 
som bedöms få ringa/inga negativa 
effekter för naturmiljön.

Inga kända naturvärden berörs. 
Barriäreffekter för djurlivet ökar i 
samband med det östliga alternativet 
som bedöms få ringa/inga negativa 
effekter för naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv

Eftersom inga kända värden för 
rekreation och friluftsliv berörs 
bedöms alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Eftersom inga kända värden för 
rekreation och friluftsliv berörs 
bedöms alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Alternativet passerar vandringsleden 
Vallstigen men har i övrigt ingen direkt 
påverkan på rekreation och 
friluftsområden. Därför bedöms det 
västliga alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Alternativet passerar vandringsleden 
Vallstigen men har i övrigt ingen direkt 
påverkan på rekreation och 
friluftsområden. Därför bedöms det 
västliga alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Alternativet passerar vandringsleden 
Vallstigen men har i övrigt ingen direkt 
påverkan på rekreation och 
friluftsområden. Därför bedöms det 
västliga alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Eftersom inga kända värden för 
rekreation och friluftsliv berörs 
bedöms alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Eftersom inga kända värden för 
rekreation och friluftsliv berörs 
bedöms alternativet få ringa/inga 
negativa konsekvenser för den givna 
aspekten.

Barriäreffekter

Alternativet går i helt ny sträckning. 
Trots nya planskildheter kommer 
alternativet till viss del hindra trafik 
och personella flöden främst vid 
passagen genom Harmånger. Den 
sammantagna bedömningen är därför 
att alternativet kommer att få små 
negativa konsekvenser för barriäref-
fekter.

Närheten till befintlig bana gör att de 
nya planskildheter som ett nytt 
dubbelspår skulle medföra ger 
minskad barriärverkan i området totalt 
sett. Därför bedöms det östliga 
alternativet ha ringa/inga negativa 
konsekvenser på barriäreffekter.

I de södra delarna av Gnarps dalgång 
passerar alternativet parallellt med 
nya E4 vilket innebär att den visuella 
barriärverkan samlas. Nya planskild-
heter samt järnvägen på bro över 
Gnarpsåns dalgång medför minskad 
barriärverkan för trafik och personella 
flöden. Sammantaget bedöms alterna-
tivet få ringa/inga negativa konse-
kvenser för barriäreffekter.

Närheten till befintlig bana gör att de 
nya planskildheter som ett nytt 
dubbelspår skulle medföra ger 
minskad barriärverkan i området totalt 
sett. Närheten till nya väg E4 ger en 
begränsad utbredning av infrastruktur-
barriärer i landskapet. Alternativet 
bedöms därför få ringa/inga negativa 
konsekvenser för barriäreffekter.

Det östliga alternativet passerar 
genom Jättendals tätort. Närheten till 
befintlig bana gör att de nya 
planskildheter som ett nytt dubbelspår 
skulle medföra ger minskad 
barriärverkan i området totalt sett. 
Alternativet passerar Gnarpsåns 
dalgång cirka 400 meter öster om ny 
väg E4, men eftersom järnvägen går 
på bro över dalgången blir dubbelspå-
rets barriäreffekter främst av visuell 
karaktär. Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för barriäreffekter.

Eftersom alternativet endast innebär 
en liten barriärverkan bedöms det få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
barriäreffekter.

Dubbelspåret blir en barriär mellan 
bebyggelsen i Årskogen samt 
området kring Bösjön. Alternativet 
bedöms få måttliga negativa 
konsekvenser för barriäreffekter.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

Tabell 8: Samlad bedömning för olika delsträckor och utbyggnadsalternativ inom Nordanstigs kommun.
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Ytvatten

Alternativet passerar Harmångeråns 
vattensystem. Vid en eventuell olycka 
med farligt gods finns under drifttiden 
risk för påverkan av ytvattenförekom-
sten. Det är viktigt att vattendragen 
inte grumlas vid anläggningsskedet 
eftersom detta medför risk att påverka 
flora och faunan i vattnet. Alternativet 
bedöms sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Alternativet passerar Harmångeråns 
vattensystem. Vid en eventuell olycka 
med farligt gods finns under drifttiden 
risk för påverkan av ytvattenförekom-
sten. Det är viktigt att vattendragen 
inte grumlas vid anläggningsskedet 
eftersom detta medför risk att påverka 
flora och faunan i vattnet. Alternativet 
bedöms sammantaget få måttliga 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Det västliga alternativet passerar 
Dyråns och Gnarpsåns vattensystem. 
Vid en eventuell olycka med farligt 
gods finns under drifttiden risk för 
påverkan av ytvattenförekomsten. Det 
är viktigt att vattendragen inte grumlas 
vid anläggningsskedet eftersom detta 
medför risk att påverka flora och 
faunan i vattnet. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för aspekten ytvatten.

Det västliga alternativet väst om 
Gryttje passerar Dyråns och 
Gnarpsåns vattensystem. Vid en 
eventuell olycka med farligt gods finns 
under drifttiden risk för påverkan av 
ytvattenförekomsten. Det är viktigt att 
vattendragen inte grumlas vid 
anläggningsskedet eftersom detta 
medför risk att påverka flora och 
faunan i vattnet. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för aspekten ytvatten.

Det östliga alternativet passerar 
Dyråns och Gnarpsåns vattensystem. 
Vid en eventuell olycka med farligt 
gods finns under drifttiden risk för 
påverkan av ytvattenförekomsten. Det 
är viktigt att vattendragen inte grumlas 
vid anläggningsskedet eftersom detta 
medför risk att påverka flora och 
faunan i vattnet. Alternativet bedöms 
sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för aspekten ytvatten.

Det västliga alternativet passerar 
Armsjöns samt Bösjöns tillrinningsom-
råden. Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Det östliga alternativet passerar 
Armsjöns samt Bösjöns tillrinningsom-
råden. Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Grundvatten

Alternativet tangerar skyddsområde 
för vattentäkt i Harmånger, nedströms 
vattenskyddsområdet. Därför bedöms 
alternativet ge ringa/inga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

I Harmånger går alternativet parallellt 
med åsen längs en sträcka på cirka 
en kilometer men i läge nedanför 
vattentäkten sett till strömningen i 
åsen. Alternativet bedöms kunna få 
små negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Passagerna av väg E4 i de två lägena 
vid Bälingsjön samt norr om 
Gryttjetjärnen, medför anläggande av 
järnvägsbroar under byggtiden som 
kan medföra påverkan på grundvat-
tennivåer. Alternativet medför mindre 
risk att påverka dricksvattenresursen i 
Gnarp under drifttiden i jämförelse 
med nuläge. Sammantaget bedöms 
alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten 
grundvatten.

Passage av väg E4 i två lägen vid 
Bälingsjön samt i ett läge söder om 
Gryttjetjärnen, medför anläggande av 
järnvägsbroar under byggtiden som 
kan medföra påverkan på grundvat-
tennivåer. Inga kända grundvattenre-
surser berörs. Alternativet bedöms få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Passage av väg E4 i två lägen vid 
Bälingsjön medför anläggande av 
järnvägsbroar under byggtiden som 
kan medföra påverkan på grundvat-
tennivåer. Alternativet passerar 
genom sekundär skyddszon för 
vattentäkt i Jättendal. Risk finns att 
under anläggningsskedet och i 
samband med olycka med farligt gods 
påverka vattentäkten. Risken är dock 
begränsad eftersom uttaget sker ur 
berg. Alternativet medför mindre risk 
att påverka dricksvattenresursen i 
Gnarp under drifttiden i jämförelse 
med nuläge. Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Eftersom inga kända grundvattenre-
surser berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Eftersom inga kända grundvattenre-
surser berörs bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Förorenade områden

Eftersom ett område med mindre 
markföroreningar berörs bedöms 
alternativet få små negativa 
konsekvenser för aspekten 
förorenade områden.

Eftersom inga kända förorenade 
områden berörs bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa konsekvenser 
för den givna aspekten.

Eftersom ett område med mindre 
markföroreningar berörs bedöms det 
västliga alternativet få små negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Eftersom inga kända förorenade 
områden berörs bedöms alternativet 
få ringa/inga negativa konsekvenser 
för den givna aspekten.

Eftersom fyra områden med mindre 
till betydande markföroreningar berörs 
bedöms alternativet innebära små 
negativa konsekvenser för förorenade 
områden.

Eftersom inga kända förorenade 
områden berörs bedöms det västliga 
alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Eftersom inga kända förorenade 
områden berörs bedöms det västliga 
alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade 
områden.

Buller

Alternativet ger höga ljudnivåer för 
bostäder inom Harmångers tätort, 
innan åtgärder satts in. Även efter 
åtgärder blir den allmänna ljudnivån 
hög. Bedömningen blir därför att 
alternativet får stora negativa 
konsekvenser avseende aspekten 
buller.

Alternativet ger höga ljudnivåer för 
bostäder inom Jättendals tätort och 
enstaka spridda bostäder längs 
sträckan, innan åtgärder har satts in. 
Även efter åtgärder blir den allmänna 
ljudnivån hög. Bedömningen blir 
därför att alternativet får stora 
negativa konsekvenser avseende 
aspekten buller.

Alternativet ger höga ljudnivåer för 
enstaka spridda bostäder längs 
sträckan och bedöms därför ge små 
negativa konsekvenser avseende 
aspekten buller.

Alternativet ger höga ljudnivåer för 
enstaka spridda bostäder längs 
sträckan och bedöms därför ge små 
negativa konsekvenser avseende 
aspekten buller.

Det östliga alternativet ger höga 
ljudnivåer för bostäder inom 
Jättendals tätort och spridda bostäder 
vid Bäling och Gryttje, innan åtgärder 
har satts in. Även efter åtgärder blir 
den allmänna ljudnivån hög. 
Alternativet bedöms därför få stora 
negativa konsekvenser för bulle-
raspekten.

Det östliga alternativet ger höga 
ljudnivåer för enstaka spridda 
bostäder och bedöms därför ge små 
negativa konsekvenser avseende 
bulleraspekten.

Det östliga alternativet ger höga 
ljudnivåer för spridda bostäder vid 
Årskogen och bedöms därför få 
måttliga negativa konsekvenser för 
bulleraspekten.

Vibrationer

Det västliga alternativet passerar över 
finkorniga jordar vilket kan leda till 
vibrationsproblem vid Harmångers 
tätort. Bedömningen blir därför att 
alternativet får måttliga negativa 
konsekvenser avseende aspekten 
vibrationer.

Passage över finkorniga jordar kan 
leda till vibrationsproblem vid 
Jättendals tätort, där avståndet till 
byggnader dessutom är litet. 
Bedömningen blir därför att 
alternativet får måttliga negativa 
konsekvenser avseende aspekten 
vibrationer.

Det är i detta skede inte relevant att 
bedöma påverkan. Alternativet 
bedöms dock preliminärt ge ringa/
inga negativa konsekvenser 
avseende vibrationer.

Det är i detta skede inte relevant att 
bedöma påverkan. Alternativet 
bedöms dock preliminärt ge ringa/
inga negativa konsekvenser 
avseende vibrationer.

Passage över finkorniga jordar kan 
leda till vibrationsproblem vid 
Jättendals tätort, där avståndet till 
byggnader dessutom är litet. 
Alternativet bedöms därför få måttliga 
negativa konsekvenser för vibrationer.

Det är i detta skede inte relevant att 
bedöma påverkan. Alternativet 
bedöms dock preliminärt ge ringa/
inga negativa konsekvenser 
avseende vibrationer.

Det är i detta skede inte relevant att 
bedöma påverkan. Alternativet 
bedöms dock preliminärt ge ringa/
inga negativa konsekvenser 
avseende vibrationer.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Hushållning med naturresurser

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen.
Viss påverkan på skogsbruk sker men 
sammantaget bedöms det västliga 
alternativet medföra ringa/inga 
konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen. Viss 
påverkan på skogsbruk sker men 
sammantaget bedöms det östliga 
alternativet medföra ringa/inga 
konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen. Mötes-
stationen vid Jättendal kommer inte 
kunna nyttjas. Det västliga alternativet 
innebär en viss påverkan på 
skogsbruk. Jordbruk påverkas i 
Gnarps dalgång och vid Bälingsjön. 
Hur mycket beror på bank- och 
broutformning. Sammantaget bedöms 
det västliga alternativet medföra små 
negativa konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen.
Mötesstationen vid Jättendal och 
Tjärnvik kommer inte kunna nyttjas. 
Det västliga alternativet innebär en 
viss påverkan på skogsbruk. Jordbruk 
påverkas i Gnarps dalgång och vid 
Bälingsjön. Hur mycket beror på 
bank- och broutformning.
Sammantaget bedöms det västliga 
alternativet medföra små negativa 
konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen. Mötes-
stationen vid Jättendal och Tjärnvik 
kommer inte kunna nyttjas. Det östliga 
alternativet innebär en viss påverkan 
på skogsbruk. Jordbruk påverkas i 
Gnarps dalgång, vid Bälingsjön och 
Gryttjetjärn. Hur mycket beror på 
bank- och broutformning.Sammanta-
get bedöms det västliga alternativet 
medföra måttliga negativa konsekven-
ser för hushållningen med naturresur-
ser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen. 
Sammantaget bedöms det östliga 
alternativet medföra ringa/inga 
konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Den nya anläggningen kan 
klimatanpassas genom att byggas 
med hänseende till förväntade 
flödesscenarier i vattendragen. 
Sammantaget bedöms det östliga 
alternativet medföra ringa/inga 
konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Elektromagnetiska fält

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Alternativet bör kunna utformas så att 
inga bostadsmiljöer utsätts för höga 
magnetfältsnivåer och bedöms därför 
ge ringa/inga negativa konsekvenser 
för elektromagnetiska fält.

Risker

Vid Harmånger och söder/ väster om 
Jättendal passeras finjordområden, 
vilka kan medföra komplicerade 
grundläggningsförhållanden. 
Alternativet bedöms medföra ringa/
inga negativa konsekvenser 
avseende risker.

Söder om Jättendal passeras 
finjordområden, vilka kan medföra 
komplicerade grundläggningsförhål-
landen. Alternativet bedöms medföra 
ringa/inga negativa konsekvenser 
avseende risker.

Vid Gnarps dalgång passeras 
finjordområden, vilka kan medföra 
komplicerade grundläggningsförhål-
landen. Alternativet passerar väg E4 i 
två lägen vid Bälingsjön samt norr om 
Gryttjetjärnen. Dubbelspåret passerar 
Gnarps dalgång på bro parallellt med 
nya E4. Alternativet bedöms få stora 
negativa konsekvenser för aspekten 
risker.

Alternativet passerar väg E4 i ett läge 
söder om Gryttjetjärnen och bedöms 
därför få små negativa konsekvenser 
för aspekten risker.

Norr om Jättendal, vid Gnarps 
dalgång samt söder om Gryttje, 
passeras finjordområden, vilka kan 
medföra komplicerade grundlägg-
ningsförhållanden. Passage av väg 
E4 sker i två lägen vid Bälingsjön. 
Alternativet passerar Gnarpsåns 
dalgång cirka 400 meter öster om ny 
väg E4. Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för aspekten 
risker.

Eftersom järnvägen går parallellt med 
väg E4 bedöms alternativet få 
måttliga negativa konsekvenser för 
riskaspekten.

 Alternativet bedöms få ringa/inga 
negativa konsekvenser för riskaspek-
ten.

Hälsa och boendemiljö

Det västliga alternativet bör kunna 
utformas så att hållbar bebyggelse-
struktur och samhällsplanering 
uppnås. Därför är bedömningen att 
alternativet får ringa/inga negativa 
konsekvenser för aspekten hälsa och 
boendemiljö.

För Jättendals tätort kan alternativet 
innebära att hållbar bebyggelsestruk-
tur och samhällsplanering inte kan 
uppnås fullt ut. Det östliga alternativet 
bedöms därför ha små negativa 
konsekvenser för aspekten hälsa och 
boendemiljö.

Alternativet bör kunna utformas så att 
hållbar bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. Därför är 
bedömningen att alternativet får ringa/
inga negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och boendemiljö.

Alternativet bör kunna utformas så att 
hållbar bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. Därför är 
bedömningen att alternativet får ringa/
inga negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och boendemiljö.

För Jättendals tätort kan det östliga 
alternativet innebära att hållbar 
bebyggelsestruktur och samhällspla-
nering inte fullt ut kan uppnås. Därför 
bedöms alternativet få små negativa 
konsekvenser för hälsan och 
boendemiljön.

Alternativet bör kunna utformas så att 
hållbar bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. Därför är 
bedömningen att alternativet får ringa/
inga negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och boendemiljö.

Alternativet bör kunna utformas så att 
hållbar bebyggelsestruktur och 
samhällsplanering uppnås. Därför är 
bedömningen att alternativet får ringa/
inga negativa konsekvenser för 
aspekten hälsa och boendemiljö.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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SUNDSVALLS KOMMUN Kommungränsen-Gårdsjön Gårdsjön-Dingersjö Dingersjö-Sundsvall

ASPEKT  Västligt alternativ Östligt alternativ  

Landskaps- och stadsbild Positiva konsekvenser vid Armsjön då järnväg flyttas från 
strandkant till ett mer avskilt läge bakom E4 i delvis redan 
påverkat område där få boende berörs.

Det västliga alternativet innebär stora konsekvenser vid 
Stångån som kan mildras något ifall järnvägen dras i ett 
västligt läge. Kompensationsåtgärder kan genomföras i Forsa 
där befintlig järnväg tas bort och byn kan knytas samman. Det 
är en fördel ifall järnvägen kan ligga nära väg E4. Alternativet 
korsar två dalgångar. Med väl utformade landbroar kan 
konsekvenserna hållas måttliga. Sammantaget bedöms 
alternativet få stora negativa konsekvenser för landskaps- och 
stadsbild.

Det östliga alternativet får mycket stora negativa konsekvenser 
i norra delen. Hela bebyggelsemiljön i Stångån med 
kulturbyggnader, bostäder, dammar etc. utplånas. Skrängsta-
sjön kan behöva sänkas och riskerar då att växa igen. Åns 
lopp kan behöva grävas om och dammarna tas bort. Längre 
söderut är konsekvenserna små. Sammantaget bedöms 
alternativet få stora negativa konsekvenser för landskaps- och 
stadsbild.

Kurvrätningar och standardhöjningar ger påverkan på 
landskapet jämfört med dagens järnväg. Landskapsbilden är 
redan idag starkt påverkad av infrastruktur. Alternativet 
bedöms medföra små negativa konsekvenser för landskaps - 
och stadsbild.

Kulturmiljö Fäbodvallen och fritidsbebyggelsen vid Skedlovallens 
bäckmiljö kommer att påverkas eller utplånas vilket bedöms få 
små till måttliga negativa konsekvenser. På övriga delar av 
sträckan bedöms konsekvenserna bli ringa. Sammantaget 
bedöms alternativet ge små negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.

Kulturmiljöer i Stångom, dalgången Myre och dalgången Maj 
påverkas i hög grad av det västliga alternativet. De stora 
konsekvenserna vid Stångån kan mildras något om järnvägen 
kan dras i ett så västligt läge som möjligt. I övrigt berörs 
kvarnmiljö, jordbruksbygder och flera fornlämningar. 
Linjejusteringar, tunnlar och landbroar kan mildra konsekven-
serna något. Det är fördelaktigt om järnvägen kan ligga nära 
väg E4. Alternativet bedöms sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Kulturmiljöer i Stångom påverkas i hög grad. Kvarnmiljö, 
jordbruksbygder och vattennära industrilämningar utplånas. 
Möjligheterna till anpassningar och kompensationsåtgärder i 
den norra delen är små. Några fornlämningar berörs. 
Konsekvenserna i den södra delen är små. Alternativet 
bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Korridoren går genom riksintresseområden för kulturmiljövård 
samt områden som är särskilt prioriterade av kommunen. Det 
finns risk för att värdefulla enskilda objekt, fornlämningar och 
bebyggelse påverkas eller måste tas bort. Alternativet följer 
befintligt järnvägsstråk men kommer att påverka ett större 
område än dagens järnväg. Sammantaget bedöms alternativet 
medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Naturmiljö Eftersom påverkan på bäckmiljö förekommer längs etappen 
bedöms alternativet få små negativa konsekvenser för 
naturmiljön.

Majån och flera småbäckar kan beröras av det västliga 
alternativet. Konsekvensernas storlek beror på anpassning. 
Positiva konsekvenser uppstår av att befintlig järnväg tas bort 
öster om Skrängstasjön. Avseende naturmiljön bedöms 
alternativet få små negativa konsekvenser.

Alternativet innebär stor negativ påverkan på Skrängstasjön, 
fågelområde, Natura 2000-område och riksintresse. Påverkan 
blir stor dels på grund av en möjlig sjösänkning och intrång, 
dels på grund av en hög bank som skär av vid fågelstråk. Vid 
tunnel under en myr vid Natura 2000-området Böleberget finns 
även risk för grundvattenpåverkan. Alternativet bedöms 
sammantaget få stora negativa konsekvenser för naturmiljön.

Alternativet innebär påverkan på flera bäckmiljöer, bland annat 
Vaplebäcken som har höga naturvärden. Konsekvenserna 
beror av bäck- och älvpassagernas utformning samt hur 
många och bra ekodukter som anordnas för djur- och växtliv. 
Berörda vattendrag passerar under järnväg även idag. 
Sammantaget bedöms alternativet medföra små negativa 
konsekvenser för naturmiljön.

Rekreation och friluftsliv Alternativet innebär att fiske i bäck påverkas. Tillgängligheten 
till värdefull natur i väster försämras medan Armsjöns 
tillgänglighet förbättras. Passager för rörligt friluftsliv behövs. 
Sammantaget bedöms alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Fisket i Stångån kan påverkas positivt eller negativt beroende 
på åtgärder. Det finns möjlighet till kompensationsåtgärder för 
ökad tillgänglighet kring Stångån och öster om Skrängstasjön 
vid fågelområde där befintlig järnväg kan tas bort. Passager för 
rörligt friluftsliv behövs. Sammantaget bedöms alternativet få 
ringa/inga negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Det östliga alternativet innebär att fiskemöjligheter i Stångån 
försvinner. Järnvägen hamnar närmare sjön och stör 
fågelområdet som är mycket populärt för fågelskådning. Den 
breda och höga järnvägsbanken kommer att förstärka 
barriären jämfört med dagens järnväg, vilket påverkar 
skotertrafik och friluftsliv negativt. Passager för rörligt friluftsliv 
behövs. Alternativet bedöms sammantaget få måttliga negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Intrång sker i slalombacke av stort lokalt värde. Passager 
mellan bostadsbebyggelse och friluftsområden behövs. 
Järnvägen blir en barriär mot Södra berget-området som 
utreds som tänkbart riksintresse för friluftsliv, men det är även 
dagens järnväg. Sammantaget bedöms alternativet medföra 
små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Barriäreffekter Alternativet innebär en minskad barriär mellan bebyggelse och 
sjö. Järnväg hamnar längre ifrån bebyggelsen. Viss avskärm-
ning av natur förekommer i väster men där finns inga 
etablerade friluftsområden. Sammantaget bedöms alternativet 
få positiva konsekvenser för barriäreffekter.

Med en västlig dragning av järnvägen försvinner den stora 
barriär som järnvägen utgör idag vid bostadsområdet Forsa. 
En ny barriär skapas dock vid bostadsbebyggelsen längs 
Njurundavägen (västra Stångom). Två stora barriärer samlas 
(E4/järnväg) istället för att omgärda Skrängstasjön. Det finns 
möjlighet till landbroar över dalgångarna. Alternativet bedöms 
medföra små negativa konsekvenser för barriäreffekter.

Det östliga alternativet följer i stora drag befintlig järnvägs-
sträckning som utgör en stor barriär för boendemiljön i Forsa 
och glesbebyggelse söderut. Barriären kan idag endast 
passeras via Mjösundsvägen och medför därmed en lång 
omväg. Barriäreffekten ökar något till följd av dubbelspår och 
standardhöjning med högre bankar etc. En ny barriär skapas 
vid bostadsbebyggelsen längs Njurundavägen (Stångom) 
medan Forsa får ett större avstånd till barriären. Möjligheterna 
att bygga en planskild korsning i Stångom bedöms som små. 
Alternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser 
för barriäreffekter.

Utbyggnaden kan komma att minska den fysiska barriäreffek-
ten som järnvägen utgör idag, om planskilda passager byggs i 
större utsträckning och någon del läggs i tunnel. Detaljutform-
ningen kommer att vara avgörande för hur stor barriäreffekten 
blir. Det finns därför stora osäkerheter i denna bedömning. 
Sammantaget bedöms alternativet medföra små negativa 
konsekvenser för barriäreffekter.

Ytvatten Eftersom påverkan sker på bäcksystemet mot Armsjön 
bedöms alternativet få små negativa konsekvenser för ytvatten.

Majån och flera småbäckar kan beröras. Konsekvensernas 
storlek beror på anpassning men alternativet bedöms 
preliminärt få små negativa konsekvenser för ytvatten.

Det östliga alternativet har en stor negativ påverkan på 
Skrängstasjön samt Stångån. Eventuellt behövs en sjösänk-
ning göras. Alternativet bedöms sammantaget få stora 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Påverkan sker på flera bäckmiljöer. Bland annat Vaplebäcken 
som har höga naturvärden. Konsekvenserna beror av bäck- 
och älvpassagernas utformning. Alternativet bedöms få små 
negativa konsekvenser för ytvatten.

Tabell 9: Samlad bedömning för olika delsträckor och utbyggnadsalternativ inom Sundsvalls kommun.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Grundvatten Det finns risk för påverkan på grundvatten och enskilda 
brunnar. Osäkerheten är dock stor. Alternativet bedöms få 
måttliga negativa konsekvenser för grundvatten.

Det västliga alternativet innebär risk för påverkan på 
grundvatten och enskilda brunnar. Osäkerheterna är dock 
stora. Alternativet bedöms få måttliga negativa konsekvenser 
för grundvatten.

Det finns risk för påverkan på grundvatten och enskilda 
brunnar. Stora osäkerheter råder dock. Vid tunnel under en 
myr i Natura 2000-området vid Böleberget finns risker för 
grundvattenpåverkan. Alternativet bedöms få måttliga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Det finns en risk för påverkan på grundvatten. Osäkerheterna 
är dock stora. Alternativet bedöms medföra måttliga negativa 
konsekvenser för grundvatten.

Förorenade områden Eftersom möjlighet kommer finnas att sanera eventuella 
föroreningar bedöms alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade områden.

Eftersom möjlighet kommer finnas att sanera eventuella 
föroreningar bedöms alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade områden.

Eftersom det finns möjlighet att sanera eventuella föroreningar 
bedöms det östliga alternativet få ringa/inga negativa 
konsekvenser för förorenade områden.

Inom alternativets utbredning finns omfattande förekomster av 
förorenad mark från industriell verksamhet. Sannolikheten är 
stor att detta påverkar järnvägsprojektet. Alternativet bedöms 
därför medföra stora negativa konsekvenser för förorenade 
områden.

Buller Järnvägen flyttas bort minst 100 m från befintlig bebyggelse 
utmed hela Armsjön vilket leder till att bullerspridningen över 
Armsjön minskar. Enstaka bebyggelse får ökad bullernivå. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna avseende buller bli 
stora positiva.

Väg- och järnvägsbullerkällor samlas då järnvägen läggs i 
anslutning till väg E4. Flera fastigheter i Stångom blir utsatta 
för stor bullerpåverkan medan bullersituationen i Forsa 
förbättras. Bebyggelse i dalgångarna utsätts för buller då 
järnvägen ligger i högt läge. Sammantaget bedöms alternativet 
få måttliga negativa konsekvenser för aspekten buller.

Ett antal fastigheter kommer att påverkas negativt av buller. En 
järnväg finns i korridoren redan idag. Flera fastigheter i 
Stångom blir utsatta för stor bullerpåverkan. Alternativet 
bedöms få små negativa konsekvenser för aspekten buller.

Många bostadsfastigheter finns utmed sträckan och kommer 
att påverkas. Järnväg och väg E4 finns dock i området redan 
idag. Bullerriktlinjer överskrids innan åtgärd men fastigheter 
kommer att lösas in och bulleråtgärder måste genomföras i 
stor utsträckning. Alternativet bedöms medföra måttliga 
negativa konsekvenser för aspekten buller.

Vibrationer Järnvägen flyttas bort minst 100 m från befintlig bebyggelse 
utmed hela Armsjön. Enstaka bebyggelse kan få ökade 
vibrationer. Sammantaget bedöms konsekvenserna avseende 
vibrationer bli stora positiva.

Väg E4 och järnväg som vibrationskällor samlas. Flera 
fastigheter i Stångom påverkas medan situationen i Forsa 
förbättras. Bebyggelse i dalgångarna kan påverkas. Markför-
hållandena har inte studerats ännu. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna avseende vibrationsaspekten bli små 
negativa.

Ett antal fastigheter kan påverkas negativt av vibrationer. En 
järnväg finns i korridoren redan idag. Flera fastigheter i 
Stångom påverkas. Markförhållandena har inte studerats ännu. 
Alternativet bedöms få små negativa konsekvenser för 
aspekten vibrationer.

Många bostadsfastigheter finns utmed sträckan och kommer 
att påverkas. Järnväg och väg E4 finns redan idag i området. 
Fastigheter kommer att lösas in men det är troligt att 
omfattande vibrationsutredningar och åtgärder behöver 
genomföras för kvarvarande närliggande fastigheter. 
Markförhållandena har inte studerats ännu. Alternativet 
bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för aspekten 
vibrationer.

Hushållning med naturresurser Viss påverkan på skogsbruk sker men sammantaget bedöms 
alternativet få ringa/inga negativa konsekvenser för hushåll-
ningen med naturresurser.

Det västliga alternativet innebär en viss påverkan på 
skogsbruk. Jordbruk påverkas i dalgångarna, hur mycket beror 
på bank- och broutformning. Alternativet bedöms sammantaget 
få små negativa konsekvenser för hushållningen med 
naturresurser.

Det östliga alternativet innebär viss påverkan på skogsbruk. 
Jordbruk påverkas vid Skrängstasjön. Sammantaget bedöms 
alternativet få små negativa konsekvenser för hushållningen 
med naturresurser.

Alternativet bedöms medföra ringa/inga negativa konsekvenser 
för hushållningen med naturresurser.

Elektromagnetiska fält Eventuell bebyggelse inom 20 m inlöses. Alternativet bedöms 
få ringa/inga negativa konsekvenser för elektromagnetiska fält.

Eventuell bebyggelse inom 20 m inlöses. Tät bebyggelse 
förekommer i norra delen av alternativets utbredning. 
Alternativet bedöms få ringa/inga negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Eventuell bebyggelse inom 20 m inlöses. Tät bebyggelse 
förekommer i norra delen av alternativets utbredning. 
Alternativet bedöms få ringa/inga negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Bebyggelse inom 20 m inlöses. Tät bebyggelse med inslag av 
skolor m.m. gör att frågan bör uppmärksammas. Därför 
bedöms alternativet medföra små negativa konsekvenser för 
elektromagnetiska fält.

Risker Det finns få riskobjekt inom alternativet. I norra delen 
förekommer sprickzoner med besvärliga grundläggningsförhål-
landen. Alternativet bedöms få små negativa konsekvenser för 
aspekten risker.

Det västliga alternativet ligger nära väg E4 som även korsas 
vilket innebär att Norrlands två viktigaste transportkorridorer 
kan påverkas samtidigt vid exempelvis en farligt gods-olycka. 
Korridoren passerar tät bostadsbebyggelse på en kort sträcka, 
men ersätter befintlig järnväg som har liknande närhet till 
bostadsbebyggelse. Stångån passeras två gånger i närheten 
av mindre dammanläggningar. Sammantaget bedöms alternati-
vet få små negativa konsekvenser för aspekten risker.

Risker med dammar och eventuell sjösänkning av Skrängsta-
sjön. Stångån passeras fyra gånger om den inte grävs om. 
Korridoren passerar tät bostadsbebyggelse på en kort sträcka, 
liksom befintlig järnväg. Lång tunnel kräver särskilda 
säkerhetsåtgärder. I övrigt finns få riskobjekt inom alternativets 
utbredning. Sammantaget bedöms alternativet få måttliga 
negativa konsekvenser för aspekten risker.

Stockviksverken är ett betydande riskobjekt med kemisk 
industri, dessutom beläget direkt intill väg E4. Norrlands två 
viktigaste transportkorridorer kan påverkas samtidigt vid 
exempelvis ett gasutsläpp antingen från industrin eller farligt 
gods. Järnvägen sträcker sig genom ett mycket tätbefolkat 
stråk med bebyggelse för både boende och verksamheter 
inom generellt skyddsavstånd från järnvägen. Trafiken med 
farligt gods i stråket kommer troligen att öka när dubbelspåret 
är utbyggt. Sammantaget bedöms alternativet medföra stora 
negativa konsekvenser för aspekten risker.

Hälsa och boendemiljö Järnvägen flyttas bort minst 100 m från befintlig bebyggelse 
utmed hela Armsjön. Ett fritidsområde kan få försämrad 
situation. Sammantaget bedöms alternativet dock få stora posi-
tiva konsekvenser för hälsa och boendemiljö.

Det västliga alternativet innebär mycket stora negativa 
konsekvenser i Stångom. Bebyggelse kan behöva lösas in 
även i ett antal landsbygdsområden där järnvägen blir ett nytt 
landskapselement som påverkar boendemiljön. Konsekven-
serna blir positiva vid Forsa men sammantaget får alternativet 
stora negativa konsekvenser för hälsa och boendemiljö.

I norra delen flyttas järnvägen från intill Forsa till rakt genom 
Stångom vilket innebär mycket stora negativa konsekvenser i 
Stångom. Längre söderut där få boende finns och där 
järnvägen följer befintligt stråk blir konsekvenserna ringa. 
Sammantaget bedöms alternativet få måttliga negativa 
konsekvenser för hälsa och boendemiljö.

Järnvägen sträcker sig genom ett mycket tätbefolkat stråk med 
bebyggelse för både boende och verksamheter inom 
järnvägskorridoren. En järnväg finns redan idag i samma stråk. 
Standardhöjning av järnvägen kommer att medföra behov av 
inlösen av många fastigheter, då terrängen gör det svårt att 
anpassa järnvägslinjen till bostadsbebyggelsen. Alternativet 
bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekven-
ser för hälsa och boendemiljö.

Stora positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser

Ringa/inga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
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Sammanlagd bedömning
I denna rapport görs inga val eller bortval av de presenterade alternativen. 
Baserat på ovanstående konsekvensmatriser kan dock följande faktorer 
sorteras ut som generellt mer avgörande inför framtida val och bortval:

• Påverkan på grundvattentäkter som hotar att försämra dricksvattenför-
sörjningen eller vattenkvaliteten.

• Intrång i känsliga naturområden inklusive natura 2000-områden som 
hotar att förändra områdets karaktär så att områdets ursprungliga 
värde minskar.

• Intrång i riksintressen för kulturmiljövård som hotar att minska områ-
dets upplevelse- och/eller bevarandevärde.

• Påverkan på risker på så sätt att risknivån längs järnvägen ökar jämfört 
med nuläget.

• Stor negativ inverkan på landskaps- och stadsbilden på så sätt att land-
skapets ursprungliga karaktär utsätts för negativa förändringar som 
medför visuella störningar.

• Ökat buller och/eller vibrationer för boende längs med Ostkustbanan 
som innebär att många boende drabbas av en försämrad boendemiljö.

• Ökade barriäreffekter som innebär att kommunikationen mellan var 
sida om spårområdet försämras jämfört med idag.

• Påverkan på rekreation och friluftsliv i den grad att värdet av viktiga 
rekreationsområden minskar och möjligheter till friluftsliv försämras.

• Påverkan på känsliga ytvattenförekomster så att vattnets kemiska och 
ekologiska status försämras.

Övriga aspekter är naturligtvis också viktiga att ta hänsyn till i den fort-
satta planeringen men bedöms inte vara av lika avgörande karaktär vid 
eventuella val och bortval av alternativ.

Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet med planering av Ostkustbanan bör följande beaktas:

• Söderhamns kommun och Hudiksvalls kommun behöver komplettera 
nulägesbeskrivningarna med information om berörda ytvattenföre-
komster och deras status. Gävle kommun behöver komplettera med 
information om kemisk status för berörda ytvattenförekomster.

• För varje järnvägsplan ska det göras en mer djupgående MKB där både 
byggfas, driftfas och skadeförebyggande åtgärder ska hanteras för den 
projekterade järnvägslinjen.
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Bilaga 1
Bedömningsgrunder för 
Ostkustbanan avseende driftskedet
Enligt Miljöbalken 6 kap. § 12 krävs att miljökonsekvensbeskrivningar av 
planer och program ska innehålla ”en sammanfattande redogörelse för 
hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika 
alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna samman-
ställdes.” Kravet på transparens och tydlighet i redovisningen av gjorda 
bedömningar är särskilt viktigt i projektet med Ostkustbanan eftersom det 
omfattar fem olika kommuners bedömningar. Att tillämpa samma bedöm-
ningsgrunder i samtliga berörda kommuner resulterar i mer likvärdiga 
bedömningar vilket i sin tur underlättar för framtida beslutsfattare.

Denna bilaga sammanfattar de aspektspecifika bedömningsgrunderna som 
använts i miljökonsekvensbeskrivningen. Följande aspekter har beaktats:

• Landskaps- och stadsbild

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Rekreation, friluftsliv och barriäreffekter

• Ytvatten

• Grundvatten 

• Förorenade områden

• Buller

• Vibrationer

• Hushållning med naturresurser

• Elektromagnetiska fält

• Risker

• Hälsa och boendemiljö

För att beskriva och värdera de förändringar som järnvägsprojektet medför 
för olika miljökvaliteter används olika juridiska, eller på annat sätt veder-
tagna, mål, riktlinjer och regelverk. Det finns dels ett antal bedömnings-

grunder som används mer generellt och dels mer specifika bedömnings-
grunder, till exempel riktvärden för buller eller förekomsten av områden 
och objekt med särskild juridisk skyddsstatus. Följande företeelser utgör 
en mer generell grund för gjorda värderingar:

• De nationella miljökvalitetsmålen

• Miljöbalkens bestämmelser och andra lagkrav för miljö

• De nationella transportpolitiska målen

• De nationella folkhälsomålen

• Regional utveckling

• Social livsmiljö

• Tillgänglighet

I bedömningsgrunderna är respektive aspekt indelad i följande kategorier:

• Stora negativa konsekvenser

• Måttliga negativa konsekvenser

• Små negativa konsekvenser

• Ringa/inga negativa konsekvenser

• Positiva konsekvenser

• Stora positiva konsekvenser

För att utan mer ingående utredningar kunna bedöma konsekvenser av 
buller, vibrationer samt hälsa och boendemiljö i detta mer strategiska ske-
de av planeringen enligt ovanstående skala har kvalitativa uppskattningar 
utförts av respektive kommun. Dessa bedömningar har utgått dels från gäl-
lande riktvärden, dels från uppskattningar av antalet berörda fastigheter.

Bedömningar är relativa och utgår från dels det påverkade områdets värde, 
dels påverkans omfattning. En stor påverkan på ett objekt av litet värde 
kan bedömas som en liten konsekvens, medan en mindre påverkan på 
objekt av stort värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor 
påverkan på ett värdefullt objekt blir en stor konsekvens.

Med objekt avses här inte enbart klassificerade naturvårds- eller kultur-
vårdsobjekt, utan även hela miljöer, till exempel biotoper eller kulturland-
skap. Bedömningen av konsekvenser för utredningsalternativen utgör en 

sammanvägning av konsekvenserna av påverkan på de olika ingående 
objekten/miljöerna. Bedömningarna utgår från nuläget eftersom formule-
ringen av nollalternativet kan komma att förändras i den framtida plane-
ringen.

Konsekvenserna av projektet beskrivs utifrån idag kända fakta. För att 
begränsa projektets konsekvenser kommer ytterligare undersökningar 
genomföras i nästa skede. Det kan även vidtas åtgärder för att förhindra 
påverkan eller minska konsekvenserna av påverkan. 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter; dels 
finns genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels osä-
kerheter förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade 
hävbara osäkerheter.

Positiva konsekvenser
För samtliga aspekter gäller att:

• Positiva konsekvenser uppstår i de fall projektet bedöms ge ett positivt 
utfall för en specifik aspekt i förhållande till nuläget så att riktvärden 
och miljökvalitetsnormer uppfylls.

• Stora positiva konsekvenser uppstår i de fall projektet bedöms generera 
ett tydligt mervärde för en specifik aspekt i förhållande till nuläget samt 
till gällande riktlinjer och miljökvalitetsnormer.

Figur B1: Skillnaden mellan positiva och negativa konsekvenser för en specifik aspekt i 
förhållande till riktvärden och miljökvalitetsnormer
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Övriga konsekvenser
Landskaps- och stadsbild
Stora negativa konsekvenser
• Projektet blir dominerande över eller står i stor kontrast med omgi-

vande landskap.

• Projektet medför fysiska förändringar som i stor utsträckning påver-
kar upplevelsen av omgivningen, karaktär, utblickar, avgränsningar, 
landmärken etc.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektets dominans över eller kontrast mot omgivande landskap för-

ändras måttligt. 

• Projektet medför fysiska förändringar som i mindre utsträckning 
(endast korta avsnitt) förändrar skala, topografi, rumsavgränsning, 
landmärken etc.

Små negativa konsekvenser
• Projektets fysiska förändringar medför liten förändring av järnvägens 

skala eller karaktär.

• Projektet medför fysiska förändringar som i liten utsträckning påverkar 
terrängformer avgränsningar, inramande växtlighet/bryn etc.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet medför inga fysiska förändringar.

Kulturmiljö
Stora negativa konsekvenser
• Projektet utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt el-

ler områden av kommunalt värde.

• Projektet ger en betydande påverkan på värdekärnor inom riksintres-
seområden eller inom områden med regionalt kulturmiljövärde. 

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet ger en betydande påverkan på flera objekt eller områden med 

lo-kalt/kommunalt värde. 

• Projektet ger en viss påverkan på riksintressen eller områden med 
regionalt kulturmiljövärde.

• Projektet ger ett dominant intryck i ett värdefullt kulturlandskap eller 
får en betydande påverkan på kulturhistoriskt intressanta strukturer 
och samband.

Små negativa konsekvenser
• Projektet berör ett litet antal objekt med begränsat värde. 

• Projektet ger en begränsad påverkan på kommunalt skyddsvärda kul-
turmiljöer eller objekt alternativt mycket begränsad påverkan på objekt 
med högre värden.

• Projektet ger en begränsad påverkan på ett värdefullt kulturlandskap. 

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet ger en begränsad påverkan på kommunalt, skyddsvärda kul-

turmiljöer men deras huvudsakliga värden består.

Naturmiljö
Stora negativa konsekvenser
• Projektet utgör en betydande påverkan på värdekärnor inom riksin-

tresseområden eller områden av regionalt naturmiljövärde.

• Projektet utplånar en eller flera särskilt utpekade naturvärdesobjekt av 
kommunalt intresse.

• Projektet påverkar den biologiska mångfalden i en stor utsträckning.

• Projektet ger stora barriäreffekter i naturmiljön med tydligt begrän-
sande inverkan på flora och fauna.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet utgör en viss påverkan på riksintresseområden eller områden 

av regionalt naturmiljövärde.

• Projektet utgör en betydande påverkan på ett eller flera naturvärdesob-
jekt av kommunalt intresse som exempelvis skyddsvärda biotoper.

• Projektet ger en måttlig påverkan på den biologiska mångfalden.

• Projektet ger måttliga barriäreffekter i naturmiljön med begränsande 
inverkan på flora och fauna.

Små negativa konsekvenser
• Projektet ger en viss påverkan på ett eller flera naturvärdesobjekt av 

kommunalt intresse som exempelvis skyddsvärda biotoper.

• Projektet ger en liten men mätbar påverkan på den biologiska mångfal-
den.

• Projektet ger små barriäreffekter i naturmiljön med liten begränsande 
inverkan på flora och fauna.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet ger ringa eller inget ingrepp i regionalt/kommunalt/lokalt 

skyddsvärt objekt/art. Värdena kan snabbt återställas vid avslutad drift 
av järnvägen.

• Projektet ger ingen risk för mätbar påverkan på den biologiska mång-
falden inom ett riksintresseområde eller objekt med klassningen ”hög-
sta naturvärde”.

• Projektet ger inga eller ringa barriäreffekter i naturmiljön med begrän-
sande inverkan på flora och fauna.

Rekreation och friluftsliv
Stora negativa konsekvenser
• Projektet tar bort några av de värden som utgör värdegrunden för 

objektets klassning som riksintresse för friluftsliv eller som regionalt 
utpekat friluftsområde. 

• Projektet medför störningar inom regionalt utpekade, tysta områden. 

• Projektet tar bort viktiga värden inom rekreations- och friluftsområde 
av kommunalt intresse.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet ger ingrepp i regionalt skyddsvärt rekreations- och frilufts-

område, där endast delar av objektets värden försvinner.

• Projektet minskar värdet på rekreations- och friluftsområde av kom-
munalt intresse.

• Projektet ger en obetydlig störning inom regionalt utpekade tysta om-
råden.

Små negativa konsekvenser
• Projektet ger ett begränsat ingrepp i kommunalt skyddsvärt rekrea-

tions- och friluftsområde eller ger mycket liten påverkan på objekt med 
högre värden.

• Projektet medför inga störningar i tysta områden.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Objektets funktion som rekreations- och friluftsområde bevaras med 

endast ringa eller ingen försämring. 

Barriäreffekter
Barriäreffekter med negativ inverkan på flora och fauna bedöms under 
aspekten naturmiljö.

Stora negativa konsekvenser
• Projektet ger stora barriäreffekter i den fysiska miljön som hindrar 

trafik och personella flöden.

• Projektet ger stora barriäreffekter mellan bostadsområden och frilufts-
områden av regionalt eller högre värde. 

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet ger måttliga barriäreffekter i den fysiska miljön som hindrar 

trafik och personella flöden.

• Projektet ger måttliga förändringar i barriärverkan mellan bostadsom-
råden och friluftsområden.
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Små negativa konsekvenser
• Projektet ger små barriäreffekter i den fysiska miljön som hindrar tra-

fik och personella flöden.

• Projektet ger små förändringar i barriärverkan mellan bostadsområden 
och friluftsområden. 

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet ger inga eller ringa barriäreffekter i den fysiska miljön som 

hindrar trafik och personella flöden.

• Projektet ger inga eller ringa förändringar i barriärverkan mellan bo-
stadsområden och friluftsområden. 

Ytvatten
Stora negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för berörda 

vattenförekomster inte kan följas är stor.

• Projektet innebär att risken för att flora och fauna i berörda vattenmil-
jöer påverkas negativt under byggtiden är stor.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av ytvatten är stor.

• Mycket omfattande skyddsåtgärder erfordras.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för berörda 

vattenförekomster inte kan följas är måttlig.

• Projektet innebär att risken för att flora och fauna i berörda vattenmil-
jöer påverkas negativt under byggtiden är måttlig.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av ytvatten är måttlig.

• Omfattande skyddsåtgärder erfordras.

Små negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för berörda 

vattenförekomster inte kan följas är liten.

• Projektet innebär att risken för att flora och fauna i berörda vattenmil-
jöer påverkas negativt under byggtiden är liten.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av ytvatten är liten.

• Små skyddsåtgärder erfordras.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet innebär ingen eller ringa risk för att kvaliteten på ytvatten 

påverkas negativt.

Grundvatten 
Stora negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att en enskild eller kommunal vatten-

täkt skadas är stor.

• Projektet innebär att risken för att grundvattennivåer påverkas är stor.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av grundvatten är stor.

• Mycket omfattande skyddsåtgärder erfordras.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att en enskild eller kommunal vatten-

täkt skadas är måttlig.

• Projektet innebär att risken för att grundvattennivåer påverkas är 
måttlig.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av grundvatten är måttlig.

• Omfattande skyddsåtgärder erfordras.

Små negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att en enskild eller kommunal vatten-

täkt skadas är liten.

• Projektet innebär att risken för att grundvattennivåer påverkas är liten.

• Projektet innebär att risken för föroreningar av grundvatten är liten.

• Små skyddsåtgärder erfordras.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet innebär ingen eller ringa risk för att kvaliteten på grund-

vatten påverkas negativt.

Förorenade områden
Stora negativa konsekvenser
• Projektet påverkar områden med omfattande markföroreningar. Ur 

arbetsmiljösynpunkt finns risk för ohälsosam exponering av entrepre-
nörens personal samt risk för spridning till omgivande miljö. Arbeten i 
vattenområden medför stor risk för spridning av förorenade bottense-
diment.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet påverkar områden med betydande markföroreningar. Ur 

arbetsmiljösynpunkt finns risk för ohälsosam exponering av entrepre-
nörens personal samt risk för spridning till omgivande miljö. Arbeten i 
vattenområden medför måttlig risk för spridning av förorenade botten-
sediment.

Små negativa konsekvenser
• Projektet påverkar områden med mindre markföroreningar. Arbeten i 

vattenområden medför liten risk för spridning av förorenade bottense-
diment.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Inga kända/misstänkta markföroreningar berörs. Det finns ingen risk 

för ökad spridning av förorenade bottensediment.

Buller
Riktvärden gällande trafikbuller utomhus återfinns bland annat i propo-
sitionen 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. De 
riktvärden som finns angivna i denna proposition, och som är avser trafik-
buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller 
vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikleder, återfinns i Tabell 
B1 nedan. 

Riksdagens förslag till riktvärden för trafikbuller är 55 dB(A) ekvivalentni-
vå utomhus vid fasad. Naturvårdsverkets riktvärden för parker och rekrea-
tionsytor i tätort med avseende på trivsel och folkhälsa ska ligga mellan 
45-50 dB(A). Där trafikbullernivån överstiger 60-70 dB(A) kan uppfattbar-
heten av tal försämras.

Plats Ljudnivå i dB(A)

Dygnsekvivalent Maximal

Inomhus 30 45

Utomhus vid fasad (frifältsvärde) 55  

Utomhus vid uteplats i 
anslutning till bostad

 70

Tabell B1: Riksdagens riktvärden för buller.

Bedömningarna av konsekvenser för aspekten buller kan på denna strate-
giska nivå inte indelas i konsekvensklasser enligt mallen för övriga aspek-
ter eftersom detta förutsätter att mer ingående utredningar genomförs. 
Här görs därför kvalitativa bedömningar av aspekten med grund i följande 
preciseringar hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet om en god 
bebyggd miljö:

Hållbar bebyggelsestruktur - En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 
har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering - Städer och tätorter samt sambandet mellan 
tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

Infrastruktur - Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i 
övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastruktu-
ren är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energian-
vändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- 
och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 



31

Hälsa och säkerhet - Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- 
eller säkerhetsrisker.

Vibrationer
Riktvärdena för vibrationer bör uppfyllas för att klara en god miljökvalitet 
enligt dagens kunskaper om störningsupplevelse. Boende ska inte utsättas 
för vibrationsnivåer över 1,0 mm/s i sovrum nattetid. Riktvärdena återges 
i tabell B2. Trafikverkets långsiktiga mål för permanentbostäder, fritidsbo-
städer och vårdlokaler är 0,4 mm/s.

Lokaltyp eller område Riktvärde mm/s RMS

Långsiktigt mål för permanentbostäder, fritidsbo-
städer och vårdlokaler

0,4 mm/s

Högsta acceptabla värde i sovrum nattetid vid 
nybyggnation

0,7 mm/s

Högsta acceptabla värde i sovrum nattetid vid 
ombyggnation

1,0 mm/s

Tabell B2: Riktvärden för vibrationer enligt SS 460 48 61, vid utbyggnad från enkelspår till dubbelspår. 
Värdena avser permanenta bostäder, fritidshus och vårdlokaler. Nivåer i sovrum nattetid (22:00-06:00). 
Angivna värden enligt SS 460 48 61.

Bedömningarna av konsekvenser för aspekten vibrationer kan på denna 
strategiska nivå inte indelas i konsekvensklasser enligt mallen för övriga 
aspekter eftersom detta förutsätter att mer ingående utredningar genom-
förs. Här görs därför kvalitativa bedömningar av aspekten med grund i 
följande preciseringar hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet om 
en god bebyggd miljö:

Hållbar bebyggelsestruktur - En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 
har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering - Städer och tätorter samt sambandet mellan 
tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

Infrastruktur - Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i 
övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastruktu-
ren är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energian-
vändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- 
och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Hälsa och säkerhet - Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- 
eller säkerhetsrisker.

Hushållning med naturresurser
Stora negativa konsekvenser
• Risken för att projektet kommer att påverka förutsättningarna negativt 

för hushållning med naturresurser (t.ex. areella näringar, ämnen och 
mineral, avfall och avfallshantering) är stor.

Måttliga negativa konsekvenser
• Risken för att projektet kommer att påverka förutsättningarna negativt 

för hushållning med naturresurser (t.ex. areella näringar, ämnen och 
mineral, avfall och avfallshantering) är måttlig.

Små negativa konsekvenser
• Risken för att projektet kommer att påverka förutsättningarna negativt 

för hushållning med naturresurser (t.ex. areella näringar, ämnen och 
mineral, avfall och avfallshantering) är liten.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Ingen risk för att förutsättningarna för hushållning med naturresurser 

påverkas negativt.

Elektromagnetiska fält
Vid nybyggnation av järnväg eftersträvar Trafikverket ett avstånd till be-
byggelse på minst 20 m. Då är magnetfältet som alstras normalt svagare än 
vad som vanligtvis förekommer i svenska bostäder. 

Det är i detta skede inte är möjligt att bedöma konsekvenserna efter antal 
berörda fastigheter eftersom det även kräver kunskap om antal personer 
som vistas i respektive fastighet, personernas ålder, hur ofta personerna 
vistas i fastigheten, antal tågpassager etc. För att kunna genomföra en 
bedömning tillämpas försiktighetsprincipen och bedömningsgrunderna 
uppdelas endast i ”stora negativa konsekvenser” och ”ringa/inga negativa 
konsekvenser”. Positiva konsekvenser uppstår t.ex. ifall en ny järnvägs-
sträckning innebär att färre fastigheter hamnar inom riskområdet jämfört 
med nuläget. Stora positiva konsekvenser uppstår ifall inga fastigheter 
hamnar inom riskområdet jämfört med nuläget.

Stora negativa konsekvenser
• Projektet innebär att risken för att det nationella målet om en säker 

strålmiljö påverkas negativt är stor.

• Projektet innebär att det finns fastigheter belägna inom riskområdet 
för starka elektromagnetiska fält (inom 20 meter från spåret).

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet medför ingen eller ringa negativ påverkan på det nationella 

målet om en säker strålmiljö.

• Projektet innebär att inga fastigheter ligger inom riskområdet för 
starka elektromagnetiska fält (inom 20 meter från spåret).

Risker
Viktiga riskobjekt att ta hänsyn till för Ostkustbanan (preciserade enligt 
Trafikverkets förstudie ”Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall”):

• Trafik på befintlig järnväg, inklusive farligt gods

• Korsande vägnät, särskilt samordning med väg E4 och i tätortsmiljö

• Större industrier utmed kusten

• Komplicerade konstruktioner, såsom längre järnvägstunnlar och broar 
eller särskilt komplicerade grundläggningsförhållanden

• Kollisioner med vilt (älgolyckor m.m.)

• Tidvis extrema snöfall utmed södra Norrlandskusten

Viktiga skyddsobjekt att ta hänsyn till för Ostkustbanan (preciserade enligt 
Trafikverkets förstudie ”Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall”):

• Passage av bebyggelse där många människor vistas

• Vattentäkter och känsliga miljöobjekt

• Befintlig infrastruktur: väg E4, Ostkustbanan m.m.

• Säkerheten för anläggningsarbetarna under byggskedet

Ur ett robusthetsperspektiv är det även viktigt att beakta de långsiktiga 
klimatförändringarna.

Stora negativa konsekvenser
• Projektet medför stora risker relaterade till ovan angivna risk- och/el-

ler skyddsobjekt.

Måttliga negativa konsekvenser
• Projektet medför måttliga risker relaterade till ovan angivna risk- och/

eller skyddsobjekt.

Små negativa konsekvenser
• Projektet medför små risker relaterade till ovan angivna risk- och/eller 

skyddsobjekt.

Ringa/inga negativa konsekvenser
• Projektet medför ringa eller inga risker relaterade till ovan angivna 

risk- eller skyddsobjekt.

Hälsa och boendemiljö
Bedömningsgrunderna utgår från det nationella miljökvalitetsmålet om en 
god bebyggd miljö och följande preciseringar bör beaktas vid bedömning-
arna:

Hållbar bebyggelsestruktur - En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 
har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

Hållbar samhällsplanering - Städer och tätorter samt sambandet mellan 
tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

Infrastruktur - Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i 
övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastruktu-
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ren är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energian-
vändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- 
och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Kollektivtrafik, gång och cykel - Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, 
energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. 

God vardagsmiljö - Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans 
behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

Hälsa och säkerhet - Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- 
eller säkerhetsrisker.

Det bör även beaktas hur den befintliga bebyggelsen påverkas av projektet 
i den mening byggnader måste rivas samt antal direktberörda som inte kan 
bo kvar.

För hälsa och boendemiljö görs kvalitativa bedömningar baserat på:

• Hur väl ovanstående preciseringar från det nationella miljökvalitets-
målet om en god bebyggd miljö bedöms uppfyllas om projektet genom-
förs.

• Hur befintlig bebyggelse och befolkning bedöms påverkas längs de 
respektive sträckorna i den mening byggnader måste rivas samt antal 
direktberörda som inte kan bo kvar.

Observera att aspekterna buller och vibrationer ska bedömas som separata 
aspekter.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


