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Planläggningsprocessen 
Trafikverket har fem typfall beroende på de krav som ställs i lagstiftningen för olika typer av 
infrastrukturprojekt och deras olika omgivningspåverkan. Dessa beskrivs i TRVÖK - Trafikverkets 
övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar. Dubbelspår längs Ostkustbanan mellan 
Sundsvall och Gävle är klassat som typfall 4, vilket innebär dels att det finns alternativa lokaliseringar, dels 
att planens genomförande medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed 
behövs. I den process som krävs för att planlägga objekt som uppfyller dessa kriterier befinner sig 
dubbelspåret nu i skedet ”Val av lokaliseringsalternativ och påbörja MKB” (se figur nedan). Genom 
Samordnad planering medverkar kommunerna i arbetet med att ta fram underlag så att Trafikverket i nästa 
skede ska kunna göra ett bra val av lokaliseringsalternativ. De steg som måste följas beskrivs nedan i 
informationsrutor. 

 
Figur 1 Projektet är nu i steg tre: Utforma lokaliseringsalternativ och påbörja MKB. 
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Detta första steg avklarades genom den förstudie som togs fram för projektet 2010. 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade den 30 augusti 2010 och Länsstyrelsen i Västernorrland den 31 augusti 
2010 att dubbelspår på sträckan Gävle-Sundsvall innebär betydande miljöpåverkan. 

1. Ta fram, bearbeta och analysera underlag 
Aktiviteten innebär framtagande och bearbetning av en plan med status 
samrådsunderlag. Där ingår att: 

• verifiera projektets ändamål, 
• genomföra samråd och påbörja samrådsredogörelse, 
• samla in underlag, t.ex. från kommunernas översiktsplaner samt samla in 

kunskap anpassat efter projektets karaktär, t.ex. om landskapets 
känslighet, tålighet, utvecklingstendenser och potential. 

Funktionsanalys, analys av behov och förutsättningar, ska beroende på projektets 
storlek och komplexitet, omfatta 

• problemanalys, omfattande t.ex. trafikering, kapacitet och tillgänglighet 
• avgränsning av geografiskt område, 
• miljöförutsättningar, brister och problem i landskapet,  
• tänkbara miljöeffekter och konsekvenser 

Informationen ska sammantaget ge länsstyrelsen det underlag som behövs för 
prövningen avseende betydande miljöpåverkan (om projektet, miljöns 
känslighet, miljöeffekterna). Resultat av denna aktivitet ska vara en plan med 
status som samrådsunderlag för begäran om beslut om betydande miljöpåverkan. 

 

2. Begära länsstyrelsens beslut om BMP eller ej 
Resultatet av denna aktivitet är att länsstyrelsen beslutar att projektet innebär 
betydande miljöpåverkan. Om beslutet innebär att det inte föreligger en 
betydande miljöpåverkan ska projektet hanteras enligt planläggningstyp 2. MKB 
ersätts av en miljöbeskrivning enligt avsnitt 4.3. Länsstyrelsens beslut kan inte 
överklagas.  

Efter att länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan fortsätter processen med utformning av alternativen 
och påbörja MKB, varefter Trafikverket tar ställning till vilket 
lokaliseringsalternativ som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.  



 

Projektet är nu i den tredje planeringsfasen. I Förstudien har lokaliserinsalternativ och dess konsekvenser 
för bl.a. allmänna intressen redovisats och varit föremål för samråd. Redovisningen har sedan fördjupats i 
de kommunala översiktsplanerna som även har bidragit med lokal förankring. Kunskaperna har även 
fördjupats ytterligare genom tekniska PM som Trafikverket har tagit fram, se sammanfattning på 
kommande sida. Resultatet redovisas i detta dokument. 

Genom Förstudien och den översiktsplanering som genomförts av kommunerna inom projekt Samordnad 
planering har det tredje steget i planeringsprocessen för typfall 4 genomförts. Detta dokument redovisar en 
sammanvägning av resultaten från förstudien, den kommunala översiktsplaneringen samt ett antal nya 
tekniska utredningar. Samordnad planering för dubbelspår Gävle-Sundsvall kan därmed utgöra underlag 
för gemensamma planeringsfrågor och vara vägledande vid kommande järnvägsplanering och beslut om 
utveckling i regionen. Planeringsunderlaget har genom processen fördjupats och Trafikverket kan använda 
kunskapen och detta dokument som underlag för nästa skede i planeringsprocessen. I vissa fall innebär det 
att Besluts PM för korrigering eller bortval av förstudiens korridorer tas fram, i andra fall att utforma 
planförslag och MKB. För att påbörja nästa skede i planeringsprocessen som innebär att utforma planförslag 
och MKB krävs att projektet ingår som namngiven åtgärd i den nationella transportplanen.  
 

3. Utarbeta lokaliseringsalternativ och påbörja MKB 
Aktiviteten syftar till utarbeta tänkbara lokaliseringsalternativ och beskriva 
dessa och deras konsekvenser, bland annat utifrån miljösynpunkt. Därigenom 
påbörjas också processen med väg- eller järnvägsplanens MKB. Viktiga delar 
att säkerställa i denna aktivitet är bland annat: 
 

• allmänna intressen, kommunala planer, miljöbalkens krav, Natura 2000, 
• kunskap om miljöförhållanden och landskap, 
• trafiksäkerhetsaspekter,  
• att förutsättningar som är betydelsefulla för val av lokaliseringsalternativ 

är framtagna. 

Samråd ska genomföras och samrådsredogörelsen ska uppdateras. Inför valet av 
lokaliseringsalternativ behövs både länsstyrelsens och kommunernas 
sammanvägda ståndpunkter. Trafikverket behöver därför begära in deras 
yttranden för att de ska kunna ge sin helhetssyn på framför allt valet av 
lokalisering. Yttrandet från en kommun ska vara beslutat av den politiska 
styrelsen eller nämnden som kommunen bestämmer. De olika alternativen ska 
jämföras och utvärderas likvärdigt utifrån deras konsekvenser och mot det 
ändamål och projektmål som har fastlagts för projektet. 

Bortval av alternativ ska motiveras. Resultatet av denna aktivitet ska vara en 
beskrivning av ett eller flera rimliga alternativ med motiv, deras effekter och 
konsekvenser. Innan nästa aktivitet påbörjas ska Trafikverket ha tagit ställning 
till vilket alternativ som ska studeras vidare. Detta ska dokumenteras i en PM. 
Kommun, länsstyrelse med flera ska informeras om Trafikverkets 
ställningstagande. 

5 
 



Kommunal översiktsplanering kopplat till Ostkustbanan 
Under 2013 har de fem kommunerna genomfört samråd och samrådsredogörelser har sammanställts. Under 
2014 kommer översiktplanerna att ställas ut för granskning och därefter antas av respektive 
kommunfullmäktige, se figur över tidplan nedan. Kommunerna samt länsstyrelsen i Gävleborg och 
Västernorrland kommer att lämna sina sammanvägda ståndpunkter på lokaliseringsalternativen under 
denna process. Det kommersedan utgöra underlag för det kommande PM om beslut av val av alternativ som 
Trafikverket tar fram.  

Genom att anta fem samtidiga kommunala översiktsplaner i respektive kommun kan plan- och bygglagens 
planeringsprocess nyttjas för att skapa en lokalt förankrad grund för den samordnade planeringen. 
Översiktsplanearbetets samrådsförfarande ger regionens invånare och företagare en chans att göra sina 
röster hörda. Regionen utvecklas genom de som redan bor och bedriver sin verksamhet här och genom dem 
som på olika sätt attraheras hit. En löpande dialog är grundläggande för att de ska identifiera sig med sin 
kommuns och regions utveckling och inriktning och få möjlighet att själva påverka den vision som 
kommunens tjänstemän och politiker förmedlar. 

Arbetet med Samordnad planering kan ses som en stödprocess som säkerställer de kommunala planernas 
samtidighet. Där nivå och innehåll i dessa matchas mot varandra och Trafikverket för att undvika oenighet 
eller disparata förordanden av korridorer. 

 

 

Figur 2 Gemensam tidplan för kommunernas översiktplanering.  
 



Nedan sammanfattas kortfattat de fem översiktplanerna, samrådsprocessen samt inkomna synpunkter 
 

Översiktsplan Sundsvalls kommun 
I Sundsvall har Ostkustbanans korridorer hanterats inom ramen för den nya kommunövergripande 
översiktsplanen, som arbetats fram under perioden 2011-2014. Översiktsplan Sundsvall 2021 har varit på 
samråd och utställning och är nu färdigställd för antagande i kommunfullmäktige. 

Från centrala Sundsvall ner till Njurundabommen finns bara en järnvägskorridor som följer befintlig 
järnvägssträckning. Söder om Njurundabommen finns två alternativa korridorer på respektive sida om 
Skrängstasjön. Även om alternativen är få finns det många utmaningar eftersom en dubbelspårsjärnväg med 
hög standard kommer att medföra stora intrång i den bebyggda miljön och den bergiga sidolutande 
terrängen begränsar utformningsalternativen. Kommunen har koncentrerat sitt utredningsarbete om 
Ostkustbanan till att studera industrins behov, utveckling kring tänkbara stationslägen samt översiktliga 
miljökonsekvenser. 

Kommunen har genomfört en omfattande samrådsprocess, bland annat med många dialogmöten och 
möjlighet att lämna synpunkter digitalt via en karta på webben. 2011-12-07 hölls ett dialogmöte i Kvissleby 
och 2013-01-31 hölls ett samrådsmöte i Njurundabommen, inom järnvägskorridoren. Båda mötena var 
mycket välbesökta (ca 100 respektive ett 70-tal deltagare) och Trafikverket medverkade. Muntligt har både 
farhågor kring intrång och buller samt en allmänt positiv anda kring förbättrade pendlingsmöjligheter 
uttryckts. Under den formella samrådsperioden (13 december 2012 – 31 mars 2013) inkom 122 yttranden. 
Flertalet yttranden berörde frågor som inte har med Ostkustbanan att göra. Ett par av yttrandena gällde 
önskemål om en pendeltågsstation i Kvissleby och några hade synpunkter på utveckling av 
bostadsbebyggelse och järnväg i Forsa. Under utställningsperioden (14 november 2013 – 31 januari 2014) 
var det en närboende som förordade den östra korridoren. Industrierna och länsstyrelsen har uttryckt 
positiva synpunkter gällande Sundsvalls kommuns arbete för en ny dubbelspårsjärnväg. Med länsstyrelsen 
Västernorrland har också ett formellt möte hållits 2012-03-26 om avgränsning av MKB och betydande 
miljöaspekter i Översiktsplan Sundsvall 2021. 

Sundsvalls kommun har i sin färdiga översiktsplan inte tagit ställning till korridoralternativ söder om 
Njurundabommen. Det viktiga för kommunen är att en dubbelspårsjärnväg med god standard byggs så snart 
som möjligt. Vid Stockvik föreslås en mindre utvidgning av korridoren för att möjliggöra studier av 
tunnellösningar. Vid val av alternativ bör Trafikverket väga in även sådana tekniska aspekter som 
kommunen själva inte kunnat bedöma. 
 

Fördjupning av översiktsplan Nordanstig 
Kommunens ambition med planen är att förorda ett korridorsalternativ och lokalisering av regionalstationer 
och att planera för goda utvecklingsmöjligheter i kommunikationsstråket. Planen belyser sambanden mellan 
Ostkustbanan och ny E4 genom kommunen och E4’ans kopplingar med framtida stationslägen.  

Det västra korridorsalternativet förordas av kommunen då det bedöms ge de bästa förutsättningarna för 
centralt belägna stationslägen med goda utvecklingsmöjligheter för boende och verksamheter i stationsnära 
områden. Samtidigt ger det västra alternativet minst påverkan på befintlig bebyggelse, värdefull kulturmiljö 
och dubbelspåret får en kortare linjesträckning.  
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Nordanstigs fördjupade översiktsplan var föremål för samråd 16 april – 15 maj 2013. Planen har väckt stort 
intresse hos allmänheten vilket visades bl.a. vid samrådsmötet som lockade många åhörare och det stora 
antal yttranden som inkom från allmänheten. 

Synpunkterna handlar främst om dubbelspårets sträckning norr om Gnarp och dess påverkan på 
bebyggelsen i Gryttje. Vad gäller lokalisering av framtida regionalstationslägen förordar såväl myndigheter 
och allmänhet stationsläge i Gnarp och att ett andra stationsläge förläggs i Harmånger. Kommunen kommer 
i utställningsskedet fördjupa analysen av stationslägena för att ta slutlig ställning till val av två lägen.  

 
Fördjupning av översiktsplan Hudiksvall 
Hudiksvalls fördjupade översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan var föremål för samråd från den 27 
mars till och med den 3 maj 2013 på plan- och bygglovskontoret samt på kommunens hemsida. Ett offentligt 
möte hölls på Kulturhuset Glada Hudik den 22/5, där ca 45 personer deltog. 

Planen redovisade tre huvudalternativ med olika kombinationer. Inkomna synpunkter handlar om hur 
allmänna och enskilda intressen påverkas av stationsflytt, buller, vibrationer och barriäreffekter men även 
positiva synpunkter på hur viktigt det är med en snabb och säker järnväg för kommunens utveckling.   

 
 
Fördjupaning översiktsplan Söderhamn 
Planen var föremål för samråd under tiden 27 september 2013 till och med 11 november 2013. Inkommna 
synpunkter handlar i första hand om hur projektet beskrivs i dokumentet och då framför allt om projektets 
konsekvenser.  

Kommunens ambition med den fördjupade översiktsplanen är att välja bort två av alternativen och därmed 
endast ha kvar det alternativ som senare ska projekteras och byggas. Ambitionen är också att i den 
fördjupade översiktsplanen få fram material som gör att det kvarvarande alternativet även beskrivs tydligare 
än i förstudien från 2010. På så sätt kommer Trafikverkets fortsatta järnvägsplanering att kunna förkortas, 
vilket är en betydande fördel när projektet sedan kommer med i den nationella transportplanen. 
 

Fördjupning av översiktsplan Gävle 
Planen omfattar lokalisering av planerad järnväg för Ostkustbanan i två delsträckor från Gävle Central till 
befintlig mötesstation Kringlan (Axmartavlan) och sedan vidare upp till gränsen mot Söderhamns kommun. 
Längs båda delsträckorna finns två alternativ redovisade. För den norra delsträckan finns sedan tidigare 
kommunala beslut i både Gävle och Söderhamn som förordar det västliga alternativet. För den södra 
delsträckan finns det fler aspekter som måste vägas samman innan beslut om val (bortval) av alternativ kan 
ske. Detta gäller t.ex. frågor om spårlösningar, stationsutformning, geoteknik, påverkan på tågtrafiken, 
kostnadsbedömningar med mera. Efter framtagande av den fördjupade översiktsplanen har fördjupade 
utredningar klargjort de flesta av dessa aspekter. 

Samråd pågick 19 april – 10 juni 2013, med två samrådsmöten under tiden – ett i Gävle och ett i Bergby. Det 
kom in totalt 28 skriftliga yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena rör i huvudsak den södra delsträckan. Många yttranden konstaterar att en ny järnväg kommer 
att innebära stora ingrepp i befintliga miljöer oavsett val av alternativ och har olika påpekanden om 
underlag och hänsyn som behöver tas i senare skede. En övervägande del av alla yttranden förordar det 
västra alternativet. Ett viktigt motiv i dessa förordanden är möjligheten till en ny regionaltågstation – Gävle 
västra. Endast ett yttrande är starkt kritiskt till det västra alternativet och det är från Lexe som är det 



bostadsområde som i detta alternativ får en ny järnväg närmare sig. I jämförelsen mellan alternativen är 
dock antalet boende som berörs väsentligt större i det östra alternativet. Flera yttranden tar också upp 
osäkerheten kring hur en utbyggnad enligt det östra alternativet kommer att påverka tågtrafiken under 
utbyggnadstiden. 

Länsstyrelsen i Gävleborg generella kommentarer under samrådet på kommunernas 
fördjupningar av översiksplan inom länet 

Under samrådsprocessen ska länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna statens intressen, tillhandahålla 
underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen som hänsyn bör tas 
till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Länsstyrelsen ska vidare verka för att 
riksintressena tillgodoses och att miljökvalitetsnormerna följs. De ska även verka för att sådana frågor om 
användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt 
sätt. Slutligen ska länsstyrelsen även verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Generellt kan länsstyrelsen konstatera att kommunerna i sina planprocesser har tillgodosett förekommande 
riksintressen. Några av planförslagen behöver dock kompletteras. Länsstyrelsen bedömer att flera av 
kommunerna också behöver komplettera sina planförslag inför nästa planskede med en redovisning av hur 
miljökvalitetsnormerna ska följas. Vad gäller den mellankommunala aspekten anser länsstyrelsen att 
samtliga kommuners deltagande i projektet bidrar till ett mycket bra fokus på det mellankommunala 
perspektivet både inom länet men även gentemot Sundsvalls kommun i Västernorrlands län.  Vidare 
bedömer länsstyrelsen att några kommuner behöver komplettera sina planförslag med hälso- och 
säkerhetsfrågor. Det handlar främst om att översiktligt belysa frågor om ras, skred och översämningar.  

Samtliga kommuner har till sina samrådsplaner även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning/ 
konsekvensbeskrivning.  Dokumenten varierar i utförande, disposition och innehåll. I samrådsprocesserna 
hade Länsstyrelsen synpunkter på bland annat nollalternativ, parametrar för bedömningar samt disposition 
av dokumenten.  

Länsstyrelsen i Västernorrlands kommentarer under granskningen på Sundsvalls 
översiktsplan  

Länsstyrelsen finner kommunens Översiktsplan 2021 mycket ambitiös och innehållsrik i sin mångfald. De 
anser även att kommunen på ett utomordentligt sätt beskriver hur dialog och samråd skett under 
planprocessen. Avseende dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall så framgår i Översiktsplan 2021 och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) underlag för kommande järnvägsplan/er och upprättande av MKB för 
järnvägsprojekt inom kommunens gränser. Förutom nämnda MKB så har kommunen även bedömt 
översiktsplanens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.  

Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen i samråd med söderliggande kommuner 
planerar för dubbelspår Gävle - Sundsvall. Andra mellankommunala frågor som kräver helhetssyn över 
administrativa gränser, förutom de frågor som länsstyrelsen tidigare nämnde i samrådskedet, är bl.a. hur 
miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.  
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