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MKB fördjupad översiktsplan Ostkustbanan

1.

Sammanfattning

Detta dokument (miljökonsekvensbeskrivning) och den miljöbedömning som föreligger syftar till att föra in miljötänkande till Nordanstig kommuns planarbete med den fördjupade översiktsplanen för
Ostkustbanan. Utifrån kända intressen och bestämmelser värderas,
två alternativa lägen för en dubbelspårsutbyggnad och ett så kal�lat nollalternativ där befintlig bana behålls, för att motverka negativa
miljökonsekvenser. Bedömningen utförs i ett relativt tidigt skede och
underlagsmaterialet är i huvudsak av översiktlig karaktär. Aspekter
som landskaps- och stadsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och
friluftsliv, barriäreffekter, ytvatten, grundvatten, förorenade områden,
buller, vibrationer, hushållning med naturresurser, elektromagnetiska
fält, risker samt hälsa och boendemiljö behandlas på en övergripande
nivå inom ramarna för denna MKB. Ett miljötänk på mer detaljerad
nivå, med exakt placering i terrängen, broar, tunnlar och stationslägen etcetera kommer att integreras i kommande steg i planeringsprocessen för järnväg.

2.

Inledning

Nordanstigs kommun har i och med sitt geografiska läge en gemensam arbetsmarknadsregion i Gävleborgs- samt Västernorrlands län.
Kommunikationerna längs norrlandskusten har en avgörande betydelse för pendling inom regionen. Därmed har Trafikverkets planer
på en ombyggnad av väg E4 mellan Kongberget - Gnarp samt dubbelspår mellan Gävle - Sundsvall en avgörande betydelse för kommunens framtida möjligheter till utveckling.
E4:an Kongberget - Gnarp
Trafikverket arbetar för att förbättra standarden längs befintlig väg
E4 mellan Kongberget och Gnarp för att uppnå bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Dåvarande Vägverket beslutade 2009 att det så
kallade kombinationsalternativet i vägutredningen ska ligga till grund
för fortsatt projektering och upprättande av arbetsplan. Vägen ska
projekteras för 2+1 körfält med mitträcke, varav nybyggnad utgörs av
cirka 13 kilometer väg.
Dubbelspår Gävle - Sundsvall
Sträckan mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges mest belastade
enkelspåriga järnvägssträcka. På lång sikt krävs dubbelspår på hela
sträckan för att behoven av mer trafik och kortare restid ska kunna
tillgodoses. Trafikverket har arbetat fram en förstudie för dubbelspårsutbyggnaden men har avvaktat att gå vidare till nästa steg i
processen eftersom projektet inte fanns med i den långsiktiga infrastrukturplanen för 2010-2020.
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Planprocessen








Nordanstigs kommun har en aktuell översiktsplan som antogs 2004.
I samband med att projektet Samordnad planering startades våren
2011 påbörjade kommunen arbetet med att upprätta en fördjupning
av den aktuella översiktsplanen. I projektet Samordnad planering
arbetar kommunerna i Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig
och Sundsvall med att utreda och skapa aktualiserade översiktsplaner,
som anpassas till ny järnväg och länkas samman vid kommungränserna. Den samordnade översiktsplaneringen beräknas vara klar i
juni 2013. Den gemensamma planeringen kommer därefter att ligga
till grund för Trafikverkets fortsatta utredning, i form av järnvägsplan.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (fortsättningsvis under benämning MKB) är en del av handlingarna som ingår i en fördjupad översiktsplan för Nordanstigs kommun. Den färdiga produkten av miljöbedömningen, denna MKB, kommer att behandlas (remiss/samråd,
utställning) samtidigt som den fördjupade översiktsplanen. Möjlighet
finns då att lämna synpunkter på denna MKB.

Syfte FÖP
Redovisade korridorer i slutrapport Förstudie Ostkustbanan Gävle
– Sundsvall omfattas idag av riksintresse för framtida järnväg. Detta
riksintresse sträcker sig i nordsydlig riktning genom kommunen och
omfattar en stor yta.
Den fördjupade översiktsplanen syftar främst till att:
•
Kartlägga planeringsförutsättningarna för etablering av dubbelspåret och möjliga lägen för regionaltågstationer i Nordanstig.
•
Lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommuner
för att möjliggöra annan markanvändning i korridoren som idag omfattas av riksintresse för framtida järnväg.
•
Verka för en helhetssyn för hela stråket Gävle-Sundsvall
•
Skapa underlag för Trafikverkets planering så att samsyn skapas kring långsiktiga samhällsplaneringsfrågor i kommunen.
•
Samordna nya E4 och dubbelspåret genom kommunen för att
undvika konflikter.
•
Planera för goda utvecklingsmöjligheter i kommunikationsstråket.
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Varför MKB
Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan,
som krävs i lag eller annan författning, göra en miljöbedömning av
planen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, som
gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6
kap miljöbalken (MB) kan aktuell fördjupning av översiktsplanen för
Nordanstigs kommun antas medföra betydande miljöpåverkan.
Enligt 4§ Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar,
anger planen förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som redovisas i bilaga 3 till denna förordning
och är en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Syfte MKB
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett dokument som beskriver de konsekvenser som kan uppkomma genom en föreslagen planläggning. Processen för att ta fram en MKB kallas för miljöbedömning.
Syftet med att utföra en miljöbedömning och upprätta en MKB till
den fördjupade översiktsplanen är att föra in ett miljötänkande och
integrera miljöaspekterna i planearbetet så att en hållbar utveckling
främjas.
Denna MKB ska redovisa den fördjupade översiktsplanens miljöpåverkan och dess positiva och negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa. Där så är möjligt redovisas förslag till åtgärder som
medför att planen kan utformas på ett sådant sätt att eventuella negativa effekter kan minskas eller avhjälpas.

Avgränsning
Tid
Den tidsmässiga avgränsningen bör ses ur ett dynamiskt perspektiv
där det finns flera relevanta tidsavgränsningar att beakta, exempelvis före byggskedet, under byggskedet och efter byggskedet. Den
tidsmässiga avgränsningen kan även variera över rummet, eftersom
skilda tidshorisonter gäller för de olika etapperna av den nya Ostkustbanan.
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Geografi
I geografin sammanfaller avgränsningen av denna MKB i stort med
planområdets utbredning. Området sträcker sig från länsgränsen i
norr till kommungränsen mot Hudiksvall. Den rumsliga utbredningen av spårområdets bredd vid dubbelspår uppgår till minst 15 meter
men kan komma att bli betydligt bredare exempelvis vid stationslägen eller beroende på terrängförhållanden. Det bör även beaktas att
faktorer såsom exempelvis buller, vibrationer, vatten och intrång i
landskapsbilden även berör områden belägna på större avstånd från
själva järnvägsområdet. Det är därför relevant att tillämpa en geografisk avgränsning som inte bara omfattar ett planområde utan det sammantagna område som berörs om planen eventuellt skulle verkställas. Den geografiska avgränsningen i miljökonsekvensbeskrivningen
varierar således beroende på vilken miljöaspekt som behandlas.
Tematisk
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
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3.

Metod och bedömningsgrunder

Enligt Miljöbalken kap. 6 § 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 sammanställdes.” Bedömningsgrunderna för respektive aspekt redovisas i bilaga 1.
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
kulturvårdsobjekt, utan även hela miljöer, till exempel biotoper eller
kulturlandskap. Bedömningen av konsekvenser för utredningsalternativen utgör en sammanvägning av konsekvenserna av påverkan
på de olika ingående objekten/miljöerna. Bedömningarna utgår från
nuläget eftersom formuleringen av nollalternativet kan komma att
förändras i den framtida planeringen.
Bedömningen utförs i ett relativt tidigt skede och underlagsmaterialet
är i huvudsak av översiktlig karaktär. 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 kallade hävbara
osäkerheter.
För att beskriva och värdera de förändringar som planen medför för
olika miljökvaliteter används olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Följande företeelser utgör en mer
generell grund för gjorda värderingar:
Miljökvalitetsmål med regionaliserade delmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål
vilka beskriver det tillstånd i miljön som behövs för att samhället ska
vara ekologiskt hållbart. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktmärken för allt svenskt miljöarbete och är vägledande i tillämpningen av
Miljöbalken. Se vidare Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
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Transportpolitiska målen
Det av riksdagen antagna övergripande målen för transportpolitiken
är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”.
Målet innebär att våra resor och transporter ska vara jämställda och
tillgängliga för alla, vara säkra och av hög kvalitet, de ska främja en
god miljö, bidra till ökad hälsa och ge en positiv regional utveckling.
Nationella folkhälsomålen
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige grundar sig på det
övergripande målet för folkhälsa som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför
är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning. Det
finns idag elva målområdena för folkhälsa, varav målet Miljöer och
produkter är av betydelse i detta fall.
En hälsofrämjande och säker yttre miljö
Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt
skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om
hela vår fysiska omgivning – luft, mark, vatten samt den bebyggda
miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger
också upphov till många faktorer som på olika sätt påverkar hälsan.
Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö,
bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av
en hälsofrämjande och säker yttre miljö.
Riksdagens mål för miljöer och produkter
De insatser som Statens folkhälsoinstitut gör inom målområdet utgår
ifrån de av riksdagen beslutade miljömålen och en kretsloppsstrategi
som inkluderar en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en
säker trafikmiljö utgår på samma vis från de av riksdagen beslutade
målen för transportpolitiken.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som infördes
med miljöbalken 1999. Idag finns det miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, luftkvalitet, vattenstatus i yt- och grundvatten samt
fisk- och musselvatten.
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Vattenstatus
Miljökvalitetsnormer (MKN) om god status för yt- och grundvatten
har fastställts under 2009 av Vattenmyndigheterna enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) som baseras på EU:s ramdirektiv
för vatten (2000/60/EG). Målsättningen med de MKN som fastställdes 2009 är att de ska ha uppnåtts till 2015.
Ytvatten omfattas av MKN för god ekologisk och god kemisk status,
medan grundvatten omfattas av MKN för god kemisk och god kvantitativ status.
Nya statusbedömningar och förslag till MKN håller på att utarbetas.
Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft har fastställts i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda människors
hälsa och miljön och gäller för utomhusluft i hela landet. Med utomhusluft avses, enligt förordningen, utomhusluften med undantag för
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. De
ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen
på krav i EU-direktiv.
Projektområdet utgörs av landsbygd utan större tätorter eller tät biltrafik. Luftkvaliteten är god i dagsläget och överskrider inte miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.
Buller
Miljökvalitetsnormer för buller är inte tillämpbara inom Nordanstigs
kommun eftersom kommunen är en mindre kommun (under 100 000
invånare) samt bedöms enligt trafikprognoser för nya väg E4 samt
dubbelspår för Ostkustbanan (Idéstudie, 2008) inte påverka områden
i kommunen med bullerstörningar från större vägar (över 3 miljoner
fordon/år) eller större järnvägar (30 000 tåg/år).
Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare)
ska strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll,
tillsyn och prövning.
Regelverket om bullerkartläggning och åtgärdsprogram kan fungera
som en inspiration för hur egenkontrollen angående bullerstörningar
kan utformas för större väg- och spårhållare i små och medelstora
kommuner.
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Riktvärden för buller
Sedan 1 juni 2015 gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att följande riktvärden avseende
buller från väg- och spårtrafik bör vara uppfyllda:
Tabell 1. Riktvärden för buller.

Skyddade områden
Riksintressen
För att ta tillvara områden som är särskilt viktiga, kan vissa samhällssektorer peka ut så kallade områden av riksintresse. Detta ger områdena ett skydd mot åtgärder som kan vara till påtaglig skada av intresset. Syftet kan vara både exploaterande och bevarande. Riksintressen
finns för ett flertal olika samhällsområden, exempelvis för naturvård,
friluftsliv, kulturmiljö, kommunikationer, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion med mera.
Biotopskydd
Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre områden som håller
mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Bestämmelserna kring biotopskyddsområden finns i miljöbalken. Det är förbju12 | WSP Environmental
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det att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada dessa
miljöer. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag
från biotopskyddet i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för särskilt utpekade
områden medges av skogsstyrelsen. Det generella biotopskyddet gäller för: Öppna diken, alléer (enkel eller dubbel om minst 5 lövträd),
odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar, källor med omgivande våtmark
i jordbruksmark, våtmarker och småvatten samt pilevallar.
Skyddsområde enligt väglagen 45-48§
Byggnadsfritt avstånd gäller inom 12 meter från vägområde för allmänna vägar. Enligt väglagen kan Länsstyrelsen om det är nödvändigt
med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock
högst till 50 meter.
Skydd enligt Kulturminneslagen
Lagen om kulturminnen innehåller bland annat bestämmelser för
skydd av värdefulla byggnader, fornlämningar och kyrkliga minnen.
Fornlämningar skyddas enligt 2 kap. Kulturminneslagen. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar
om fornfynd. Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning
måste ha länsstyrelsens tillstånd.
Vision 2020
Nordanstigs kommun arbetar för vision 2020 Nordanstig Naturligtvis.
Visionen innebär att kommunen vill vara en attraktiv kommun med
målsättning att vårda och utveckla befintlig värden inom kommunen
och samtidigt främja nytänkandet för ett attraktivt Nordanstig även i
framtiden. I foldern för vision 2020 finns följande att läsa: ”I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till natur
och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt
kulturliv. Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola,
omsorg och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar. Attraktiv
boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som
vårdas ömt för framtida generationer.”
Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014
Syftet med kommunens klimatstrategi är att bidra till ett långsiktigt
och effektivt arbete för att minska klimatpåverkan. Klimatstrategin
redovisar bland annat att kommunen ska verka för att:
•
minska klimatpåverkan från näringslivets transporter
•
öka det kollektiva resandet
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4.

Alternativ

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har tre olika alternativ
avseende Ostkustbanans sträckning med alternativa stationslägen
genom Nordanstigs kommun studerats.

Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet ska redovisa en trolig utveckling om dubbelspårsutbyggnaden inte genomförs. Alternativet finns med för att kunna
jämföra miljökonsekvenser om utbyggnadsplanerna (alternativ ett
och två) inte blir verklighet.
Nollalternativet till en utbyggnad av dubbelspår innebär att dagens
enkelspåriga järnväg med utbyggda mötesstationer behålls med nödvändiga drift- och underhållsåtgärder. I nollalternativet ingår planerade anpassningar till ny E4 vid Sundsvall med förlängd mötesstation
vid Dingersjö, upprustning av Söderhamn-Kilaforsbanan inklusive
triangelspår mot Ostkustbanan.
Nödvändiga drift- och underhållsåtgärder förutom vidmakthållande
av dagens anläggning kan innebära att bullerskuddsåtgärder, enstaka
åtgärder för att bygga bort plankorsningar och förbättringar av signalsystem med mera utförs.

Alternativ öst
Kommungräns – Åmyran
Alternativet följer befintlig bana på dess östra sida fram till och genom Jättendal, och går därefter rakt norrut (öster om nuvarande väg
E4) mot Bälingsjön.
Åmyran – Årskogen
Alternativet går cirka 500 meter väster om ny väg E4 i höjd med
Gnarp och därefter mellan Tjärnviks träindustri i öster och Gryttjestjärnen i väster. Norr om tjärnen ansluter det nya spåret Tjärnviks
nya mötesstation. Alternativet går genom det öppna odlingslandskapet mellan bebyggelsen i Årskogen och Bösjön.
Årskogen - kommungräns
Sträckningen fortsätter rakt norrut från Årskogen och ansluter vid
kommungränsen i befintlig bana.
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Alternativ väst
Kommungräns – Åmyran
Alternativet går intill väg E4 väster om Masksjön, tangerar Harsjöns
västra strand och fortsätter mellan Kyrksjön och Harmångers tätort.
Från Harmånger går sträckningen väster om Jättendals tätort och
passerar genom eller tangerar det öppna odlingslandskapet väster om
tätorten.
Åmyran - Årskogen
Alternativet går i nära anslutning till väg E4, på dess östra sida. Vid
Gryttje går alternativet väster om befintlig bana. Från Gryttje passeras
Gryttjestjärnen i två alternativa lägen. Det västliga alternativet passerar väg E4 i höjd med Gryttjestjärnens södra strand och går på dess
västra sida fram till länsgränsen.
Det östra alternativet passerar öster om Gryttjestjärnen för att passera
väg E4 strax söder om Våtbacken.
Årskogen – kommungräns
Från Årskogen går alternativet väster om väg E4 fram till kommungränsen.
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5.

Förutsättningar

Landskap och barriärer
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 kraftledningar tydliga
nord-sydliga stråk i landskapet.
Känslig landskapsbild finns 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 Bälingsjön är känsliga landskapsrum. Vid Gnarp sträcker sig en bebyggelsepräglad 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 belägen, med höjder närmare 100 meter över havet.
Tydliga sprickdalar med vattendrag i botten finns vid Harmånger och
Gnarp.
Kulturmiljö
Centrala Jättendalsbygden är ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Området utgörs av ett odlingslandskap i förhistorisk centralbygd, i forna tider norra Hälsinglands centralbygd, med järnålderslämningar knutna till nuvarande bebyggelsestruktur.
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (1996)
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.
Naturmiljö
Området norr om Långsjön präglas 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.

20 | WSP Environmental

MKB fördjupad översiktsplan Ostkustbanan

Harmångersån utgör riksintresse för naturvård. Även Harsjön och
Kyrksjön 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
Länsstyrelsen Gävleborgs naturvårdsprogram.
Norr om Gryttje rinner Dyrån med myrrika tillrinningsområden.
Den har till större delen kvar sitt naturliga lopp, särskilt i de övre delarna, uppströms E4. Åns stora värden finns framför allt i källflödena
uppströms 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.
Strandskydd enligt 7 kapitlet i Miljöbalken råder vid havet, insjöar
och vattendrag och omfattar generellt land- och vattenområden 100
meter från strandlinjen. Förbud inom strandskyddsområde gäller inte
byggande av järnväg enligt fastställd järnvägsplan.
Kartläggning av Nordanstigs kommuns vattendrag har utförts under
perioden 2006-2013, se vidare Fiskevårdsplan för Nordanstigs kommun 2014. Sammantaget kan konstateras att restaureringsbehovet i
kommunens vattendrag är mycket stort. Det handlar främst om att
återskapa tidigare förstörda lek- och uppväxtmiljöer för fisk samt
öppna upp vandringsvägarna. Utvecklingspotentialen anses mycket
stor och detta ger även kommunen stora möjligheter att utveckla
strömfisket. De mest utvecklingsbara vattnen är Harmångersåns, Dyråns och Gnarpsåns vattensystem från källorna till havet.
I övrigt finns inom förstudieområdet ett flertal områden som ingår
i Länsstyrelsens våtmarksinventering samt objekt som har utpekade
naturvärden enligt Skogsstyrelsen.
Friluftsliv
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.
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Barriärer
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 barriäreffekter, som är mycket lokala.
Befintlig järnväg och väg E4 utgör barriärer för vilt. Barriären blir
extra påtaglig där järnvägen går parallellt med väg E4.
Ytvatten
I tabell i bilaga 2 redovisas statusbedömning enligt arbetsmaterial
samt förslag till nya miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i
anslutning till riksintresseområde framtida järnväg inom Nordanstig
kommun (VISS).
Grundvatten
Grundvattentillgångarna är goda inom Nordanstigs kommun. Dessa
utgör viktiga resurser för framtida vattenförsörjning. Gnarpsåsen har
klass 1 enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) identifiering
av geologiska formationer som har betydelse för Sveriges nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjning. De högst klassade formationerna (klass 1) har ett grundvattenområde med ett potentiellt uttag
större än 25 liter per sekund. En annan viktig formation är Harmångersåsen. Skyddsområde för vattentäkt finns i Harmånger (Rösta),
Jättendal (Å) och Gnarp (Frästa).
Grundvattenmagasinen i Harmånger och Gnarp har god kvantitativ
status.
Förorenade områden
Förorenad mark påträffas oftast i anslutning till bebyggelse, vägar,
järnvägar, deponier, industriområden samt verksamheter såsom
verkstäder, bensinstationer med flera. Enligt Länsstyrelsens databas
finns ett antal identifierade objekt inom aktuella korridorer där föroreningar kan påträffas. Dessa redovisas i tabell 2. Riskklassningen,
eller graden av förorening eller risken för exponering och spridning,
varierar mellan dessa. Endast en av de sex objekten, Tjärnviks Trä,
har getts en högre riskklassning.
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Tabell 2. Förorenade områden, så som det förhöll sig i samrådshandligen.

Förutom nämnda kända objekt kan föroreningar finnas i anslutning
till beﬁntlig järnväg samt väg E4. I vägdiken och mark intill en väg
kan rester från drivmedel och slitage av däck påträffas. En banvall kan
exempelvis vara förorenad av tågtraﬁken, kablar, olyckor, eventuell
ogräsbekämpning, förorenat spårmaterial (ballast och slipers till exempel.). Förhöjda föroreningshalter kan framförallt påträffas i växellägen och på bangårdar.
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Buller
Inom Nordanstigs kommun finns både ostörda områden och områden som är bullerutsatta från väg och järnväg. Även buller från
industriell verksamhet förekommer. Ett avstånd på 300 meter från
spårmitt har erfarenhetsmässigt visat sig vara tillräckligt för att tillgodose behovet av en godtagbar bullernivå, det vill säga understiga
rekommenderade riktvärden.
Tätorterna Jättendal, Gnarp, Gryttje och Årskogen omfattas idag av
buller från både befintlig järnväg och väg E4. I Harmånger förekommer bullerstörningar från väg E4.
Vibrationer
Vibrationsproblem intill järnvägar består i att människor i byggnader
nära järnväg upplever störning och obehag. Skador på byggnader
orsakade av vibrationer från tågtrafik är ovanliga.
Vibrationerna överförs från järnvägen till byggnader genom jord och
berg. Generellt leder lösa jordar och lera vibrationer bättre än fasta
jordar och berg. Även järnvägens grundläggning har betydelse då
olika grundläggningssätt ger olika stora vibrationer som överförs till
jorden.
Normalt gäller att en nybyggd järnväg ger mindre vibrationer än
en gammal järnväg. Detta eftersom en ny järnväg byggs med bättre
byggmetoder och stabilare material.
Hushållning med naturresurser
Jord- och skogbruksmark är av nationell betydelse och brukningsvärd
jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. Skogsbruket ska skyddas mot åtgärder som kan
försvåra rationellt skogsbruk. Jordbruk bedrivs idag i anslutning till
mindre tätorter och i uppodlade dalgångar i Harmånger, Jättendal,
Bäling samt Gnarp. I många områden är den brukade jorden en förutsättning för bevarande av höga kulturvärden. Tillgängligheten till
skogs- och jordbruksfastigheterna samt att dessa är av en storlek som
utgör brukningsvärda enheter, är viktiga faktorer för verksamheternas
fortlevnad.
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Ny väg E4 kommer att dras i ny sträckning inom beslutad korridor
för delsträcka Kongsberget – Gnarp och delvis ligga kvar i befintligt
läge (vid passagen genom Harmånger och sträckan vid Bäling kommer vara i befintligt läge) men upprustas. I MKB för detta vägprojekt
beskrivs att det finns en stor risk att vattentäkten i Harmånger förorenas, exempelvis vid en olycka med farligt gods.
Väster om Bälingsjön, befintlig väg E4 vid Gryttjetjärnen samt Årskogen finns områden av riksintresse för vindbruk.
RISK
Klimat
Följande beskrivning av klimatscenarier är hämtade från rapporterna
”Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor”
(SGI, 2010) och ”Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Gävleborgs län” (Länsstyrelsen, 2014). Handlingsplanen behandlar de
senaste klimatscenariorna (RCP). Det är viktigt att veta att nya klimatsenarior tas fram löpande och SMHI väntas ha fram nya regionala
senarior i slutet av 2014.
Temperaturförändringar
Årsmedeltemperaturen beräknas öka fram till slutet av århundratet.
Klimatscenariorna visar att temperaturen i länet beräknas öka med
omkring 3-6 ° C jämfört med dagens förhållanden.
Nederbördsförändringar
Årsmedelnederbörden beräknas öka framförallt under vintern medan
nederbörden under sommarmånaderna väntas påverkas i mindre utsträckning. Scenarierna visar på en ökning av årsmedelnederbörden i
slutet av seklet på ca 25-35 %.
Klimatscenarierna visar på förändringar i avrinningens säsongsfördelning. Klimatanalyserna (SGI, 2010) visar på en minskande trend
av 100-årsflödens storlek under detta sekel (15-20 % mot idag).
I och med att temperaturen förväntas öka och nederbörden på sommaren totalt sett inte väntas påverkas i så stor utstäckning finns en
ökad risk för långvarig torka. Ökad temperatur medför en ökad risk
för högintensiva regn, vilket kan skapa lokala översvämningar om
dagvattensystemen har för låg kapacitet. Antalet dagar med kraftig
nederbörd förväntas öka i länet med 3-4 stycken per år.
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Transporter med farligt gods
Såväl väg E4 som Ostkustbanan nyttjas för transporter med farligt
gods, vilket innebär risk för olyckor. Vid all ny planering av bostäder
och järnvägar krävs alltid anpassning och vid behov åtgärder. Dagens
korsningar i plan mellan väg och järnväg utgör särskilda risker.
Befintlig sträckning av Ostkustbanan passerar under väg E4 i höjd
med Bälingsjön, samt norr om Gnarp. Vägbroarna kommer med stor
sannolikhet att ersättas med nya alternativt kompletteras med ytterligare vägbro vid sidan av befintlig bro för att upp uppnå erforderlig
vägbredd i projektet E4 Kongberget- Gnarp.

n
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Järnvägen passerar även större vägar i plan, bland annat Strömsbruksvägen (781) och väg 784 i Harmånger, Landsvägen(783) i två lägen
i norra respektive södra Jättendal samt Kyrkvägen (787) i Gnarp. I
övrigt förekommer ett flertal passager i plan för mindre vägar. I vissa
partier går järnvägen parallellt med väg E4, bland annat längs delsträckor vid Bälingsjön Gryttjetjärnen samt vid Årskogen.
Idag transporteras farligt gods genom Jättendal och Gnarps tätorter.
Dessutom i närheten av enstaka bostäden vid Bälingsjön, Gryttje,
Årskogen samt öster om Hamrånger.
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Inga översiktliga översvämningskarteringar har gjorts på vattendragen i Nordanstigs kommun utan bara för de större vattendragen i
länet. Harmångersån har prioritet 2 och Gnarpsån har prioritet 3 för
framtida karteringar (MBS, 2013). Den översiktliga karteringen över
stabilitetsförhållanden som utförts av MSB är begränsad till vid utdelningstillfällena enbart bebyggda områden. Till seklets slut beräknas
medelvattenståndet i havet uppgå till 50-60 cm över dagens nivå, med
landshöjningen inräknad, vid extremvattenstånd kan havsytan uppgå
till cirka 2 meter över medelvattenstånd (SGI, 2010).
Kartan till vänster visar 100-årsflöden för Ljungan och Delångersån.

Hudiksvall

Nor ra

Erosion- och översvämningsrisker
Karaktäristiskt för riskområden för ras och skred är områden med
finkorniga jordar (lera och silt) i närheten av vattendrag. Risken ökar
om vattendragets slänter är branta. Förutsättningar för erosion längs
vattendrag har inte karterats inom Nordanstig kommun (SGI, 2010).
Ett mindre område i Gnarp har markerats som utredningsområde
för ras och skred. SGUs karta ”Jordskred och raviner” visar inträffade
jordskred och raviner i lösa jordlager i Sverige. Flertalet raviner har
skett längs Gnarpsån och enstaka finns markerade i Harmångerån,
Sandbäcken norr om Jättendal och i Dyrån.

Olyckor med vilt har enligt Nationella viltolycksrådet förekommit
(2010-2014) bland annat intill Gryttjetjärnen, i området kring Bälingsjön samt söder om Jättendal.
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Längs en 2,5 kilometer lång sträcka går den befintliga banan direkt på
den vattenförande åsen i Harmånger. Järnvägen passerar dock nedanför vattentäkten sett till strömriktningen i åsen. Både i Jättendal och
Gnarp passerar befintlig bana genom sekundär skyddszon för vattentäkt.
Viktiga riskobjekt att ta hänsyn till för Ostkustbanan (preciserade
enligt Trafikverkets förstudie ”Dubbelspår Ostkustbanan GävleSundsvall”):
•
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 GävleSundsvall”):
•
Passage av bebyggelse där många människor vistas
•
Vattentäkter och känsliga miljöobjekt
•
Befintlig infrastruktur: väg E4, Ostkustbanan med mera
•
Säkerheten för anläggningsarbetarna under byggskedet
Hälsa och boendemiljö
Ett relativt nytt industrispår (byggt under 2000-talet) ansluter Ostkustbanan med ett större verksamhetsområde vid Gryttje, före detta
Tjärnviks trä. Trafikverket bygger i dagsläget två nya mötesstationer
inom kommunen, en norr om Jättendal och en norr om Gryttje.
Det är konstaterat att resande och transporter med tåg är miljövänligt
och klimatsmart. Fossila bränslen är en bidragande källa till luftföroreningar och påverkan på klimatet. Eftersom resande på järnväg är
energieffektivt och kan ske utan förbränning av fossila bränslen så är
järnvägens betydelse för miljön mycket stor. Ostkustbanan avlastar
vägnätet till förmån för miljön. Ett ökat miljömedvetande, höjda bensinpriser, trängsel på vägarna, bekvämare tåg med datoruppkoppling
med mera är bidragande faktorer till järnvägens allt starkare konkurrensförutsättningar.
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6.

Miljöpåverkan

6.1 Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden är störst där järnvägen löper i öppen
terräng och i anslutning till bebyggelse samt i dess övergångszoner.
Störst påverkan ger järnvägen på områden med långa utblickar –
dalgångar, sjöar och vattendrag. Graden av de barriäreffekter och
de visuella störningarna som uppstår i landskapet beror till stor del
på utformning/gestaltning och exakt placering av ny järnväg. Höga
bankar och djupa skärningar får en stor påverkan på landskapsbilden.
Ett spårläge nära befintlig marknivå är att föredra för att mildra den
visuella påverkan på landskapsbilden.
Nollalternativet
Enstaka åtgärder för att bygga bort plankorsningar mildrar lokalt
järnvägens fysiska barriärverkan. I övrigt innebär fortsatt trafikering
på befintlig bana, med nya mötesstationer, ingen påverkan på landskapsbilden.
Alternativ öst och väst
Båda alternativen innebär omläggningar av vägar och nya planskildheter, vilket mildrar järnvägens fysiska barriärverkan men även
påverkar landskapsbilden. Omfattning och påverkan kan beskrivas
bättre i kommande skede.
Alternativ öst
Öster om Harmånger tangerar alternativet östra utkanten av en mindre odlingsbygd som omfattas av Länsstyrelsens bevarandeplan för
odlingslandskapet. Alternativet gör direkt intrång i odlingslandskapet
väster om Jättendal. Jättendals ålderdomliga tätort påverkas av en
dubbelspårsutbyggnads kontrasterade uttryck. Graden av påverkan
är beroende av järnvägens exakta placering i förhållande till befintlig
bana och i förhållande till terrängen. En samlad infrastruktur undviker fragmentering av odlingsmark. Nivån på järnvägsbankar blir
avgörande med tanke på utblickar över det öppna landskapet.
Alternativet gör direkt intrång i det öppna odlingslandskapet väster om och i direkt anslutning till Bälingsjön och passerar Gnarps
dalgång cirka 400 meter öster om ny väg E4. Dalgången omfattas
av Länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet Gnarpsåns
dalgång.
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Järnvägens landskapsanpassning kräver en bro över odlingslandskapet längs Gnarpsån, för att sedan gå på hög bank vid befintliga plantageodlingar och återigen gå på bro över den norra delen av dalgången. Där bron ansluter skogsterräng i norr kommer mer eller mindre
skärning att krävas beroende på det nya spårets läge i terrängen.
Alternativet gör intrång i småskalig jordbruksbygd öster om Gryttjestjärnen och passerar genom det öppna odlingslandskapet och byn i
Årskogen.
Alternativet kan komma att passera ny väg E4 vid två lägen i höjd
med Bälingsjön beroende på exakt läge i angiven korridor.
Alternativ väst
Det västra utredningsalternativet gör direkt intrång i småskaliga jordbruksbygder öster om Harmånger och väster om Jättendal.
Alternativet tangerar det öppna odlingslandskapet väster om Bälingsjön och passerar i de södra delarna av Gnarps dalgång parallellt med
ny väg E4. Genom en samlad infrastruktur undviks fragmentering av
odlingsmark och anläggningarnas visuella barriärverkan samlas.
Järnvägens landskapsanpassning kräver en bro över odlingslandskapet vid Gnarpsån, för att sedan gå på hög bank vid Rogsta och återigen gå på bro över den norra delen av dalgången. Vid Åckne kan en
utfyllnad av terrängen vid Igeltjärnsbäckens dalgång bli aktuell för att
få naturlig förankring för den nya banken.

Figur 1 Befintlig järnväg passerar genom odlingslandskapet i Jättendal.
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För den alternativa sträckningen väster om Gryttjestjärnen passeras
öppet odlingslandskap söder om tjärnen. För den alternativa sträckningen öster om Gryttjestjärnen passeras småskalig jordbruksbygd
öster om tjärnen.
Sträckningen mellan Årskogen och kommungränsen kan innebära
bergsskärningar i landskapet som kan upplevas som intrång.
Alternativet passerar ny väg E4 vid tre tillfällen, väster och norr om
Bälingsjön och söder alternativt norr om Gryttjestjärnen.
Samlad bedömning
Båda alternativen gör intrång i mindre odlingsbygder omgärdade av
ett skogslandskap och ger därmed ringa påverkan på landskapsbilden.
Alternativ 1 bedöms medföra stora störningar på landskapsbilden i
Jättendal, där den passerar rakt genom det öppna odlingslandskapet
med stark kulturhistorisk prägel.
Båda alternativen passerar väster om Bälingsjön. Alternativ 1 i en mer
östlig sträckning och stör landskapsbilden vid sjön betydligt mer än
alternativ 2. Båda alternativen gör direkt intrång i jordbruksbygden
öster om Gnarp, vilket visuellt stör upplevelsen av bygden i jämförelse
med nollalternativet.
Alternativ 1 bedöms medföra stora störningar på landskapsbilden vid
Årskogen där alternativet skär rakt genom den öppna odlingsbygden,
vilket även kan påverka upplevelsen av sjölandskapet vid Bösjön.
Åtgärder
•
Undvik höga bankar i det öppna odlingslandskapet
•
I kuperade områden där höga bankar är ofrånkomliga kan
marken modelleras för att minska effekten av de höga bankarna.
•
Passager med ny väg E4 samordnas så långt som möjligt trots
olika tidshorisonter för genomförande.
•
Järnvägens exakta placering och utformning av tillhörande
anläggningar så som broar och stationshus etcetera ska i den fortsatta
planeringen utredas vidare med tanke på landskapsbilden. Detta rör
bland annat de öppna odlingslandskapen vid Harmånger, Bälingsjön,
Jättendal och Gnarp.
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6.2 Naturmiljö
Nollalternativet
Nollalternativet passerar genom riksintresse för naturvård vid Harmångersån med biflöde från Harsjön samt Dyrån.
Alternativ öst
Söder om Harmånger passerar alternativet genom tre och tangerar
ett av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogsområden. I detta område
passerar alternativet även en våtmark, som ingår i Länsstyrelsens
våtmarksinventering.
Vid passage av Harsjöbäcken och Harmångersån gör alternativet
intrång i riksintresseområdet för naturvård, Harmångersån. Även
Harsjön och Kyrksjön ingår i riksintresset och 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. Området omfattas även av ett naturvårdsprogram.
Strax norr om passagen av Harmångersån passerar alternativet ett
område av sumpskog samt en våtmark, som ingår i Länsstyrelsens
våtmarksinventering.
Strax norr om föreslaget stationsläge i Harmånger passerar korridoren öppen jordbruksmark som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet. I anslutning till detta område ligger även en sumpskog, en våtmark enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering samt en
nyckelbiotop. Nyckelbiotopen utgörs av en lövskogslund på kalkhaltig
mark och omfattas av ett naturvårdsavtal sedan 2002.
Bälingsjön med strandzoner omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Alternativet tangerar den västra utkanten av dessa områden.
Alternativet passerar Dyrån, med myrrika tillrinningsområden öster
om väg E4 och befintlig bana. Åns stora värden finns framförallt i
källflödena uppströms och i Övre Dösjön (viktig fågellokal) nedströms alternativets sträckning.
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Alternativet tangerar en myr vid Gåstjärnen och passerar en våtmark
öster om Bösjön, enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering. I dessa
områden finns även sumpskogar klassade enligt Skogsstyrelsen.
Alternativ väst
Vid länsgränsen passerar föreslagen korridor Vasstjärnen, som ingår
i Länsstyrelsens våtmarksinventering. I de norra delarna av detta område ligger även ett av Skogsstyrelsen utpekat område med sumpskog.
I höjd med Harsjön passerar korridoren ett område med tallskog som
omfattas av ett naturvårdsavtal sedan 1996. Hela Harsjön omfattas av
riksintresse för naturvård, föreslagen korridor tangerar sjön i väster.
Strax norr om Harsjön går förslagen linje rakt genom ett område av
Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. En hög och jämn luftfuktighet i kombination med rörligt markvatten ger goda förutsättningar
för platsens värdefulla kärlväxtflora.
I och med passagen av Harmångersån strax norr om Kyrksjön gör föreslagen linje intrång i riksintresseområdet för naturvård, Harmångersån. Området omfattas även av ett naturvårdsprogram.
Den alternativa sträckningen väster om Gryttjestjärnen passerar
Dyrån, med myrrika tillrinningsområden väster om väg E4 och gör
intrång i delar av ån som idag har kvar sitt naturliga lopp. Åns stora
värden finns framförallt i källflödena uppströms och i Övre Dösjön
(viktig fågellokal) nedströms alternativets sträckning. Området är av
Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. Strax norr om Dyrån passerar denna sträckning två av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogsområden.
Den alternativa sträckningen öster om Gryttjestjärnen passerar Dyrån öster om befintlig bana. Åns stora värden finns framförallt i källflödena uppströms och i Övre Dösjön (viktig fågellokal) nedströms
alternativets sträckning.
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Samlad bedömning
Ett dubbelspår tar mycket mark i anspråk och förändrar därför upplevelsen av historiska inslag och samband i landskapet och kulturmiljön. Alternativ 1 bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för
kulturmiljön i Jättendal. Järnvägen är idag en naturlig del av landskapet med den nya anläggningens placering i terrängen blir avgörande
för vilka störningar den medför i det kulturhistoriska landskapet.
Fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt har oftast en
begränsad geografisk utbredning. Därmed bedöms påverkan på dessa
objekt, oavsett alternativ i detta övergripande skede som begränsad.
En västlig sträckning av alternativ 2 vid passagen av Dyrån bedöms
medföra betydligt större negativa konsekvenser för naturmiljön i jämförelse med alternativ 2 östlig sträckning samt alternativ 1.
En fördjupning av översiktsplanen ger en tydlig styrning att optimera
utnyttjandet av områden som är lämpliga för att anlägga dubbelspår.
Detta förväntas medföra ett gott resursutnyttjande och ger förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden minimeras.
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6.3 Kulturmiljö
Nollalternativet
Nollalternativet passerar genom riksintresseområde för kulturmiljövården, Centrala Jättendalsbygden. Järnvägen är idag en del av kulturlandskapet i Jättendal.
Alternativ öst
Strax norr om föreslaget stationsläge i Harmånger passerar korridoren öppen jordbruksmark som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet.
Väster om Harmånger passerar alternativet enstaka fornminnen.
Alternativet passerar genom/tangerar riksintresseområde för kulturmiljövården, Centrala Jättendalsbygden. Odlingslandskapet vid
Jättendal omfattas även av två bevarandeplaner för odlingslandskapet,
Lönnånger och Centrala Jättendalsbygden. Vid Jättendal passerar
alternativet totalt ett tiotal fornlämningar.
Odlingsbygden vid Bälingsjön omfattas av länsstyrelsens bevarandeplan, Bälingsjön. Alternativet tangerar den västra utkanten av detta
område. Vid Bälingsjön passerar alternativet totalt ett tiotal fornlämningar.
Alternativet passerar genom det öppna odlingslandskapet i Gnarpsåns dalgång som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet. I
samband med passagen av Gnarp passerar alternativet enstaka fornlämningar.
Mellan Gryttje och Årskogen passeras enstaka fornlämningar.
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Alternativ väst
Ett fåtal fornlämningar finns i korridorens ytterkant mellan Harmånger och Jättendal. Väster om Jättendal passerar alternativet en
grupp av fornlämningar som vittnar om en äldre stig med namn och
tradition. Väster om Bälingsjön finns en grupp av fornlämningar som
vittnar om tidigare bosättning.
Vid Bälingsjön tangerar alternativet delar av det öppna odlingslandskapet intill sjön, som omfattas av Länsstyrelsens bevarandeplan.
Alternativet passerar genom det öppna odlingslandskapet i Gnarpsåns dalgång som omfattas av bevarandeplan för odlingslandskapet.
Söder om Gryttje passerar alternativet enstaka fornlämningar.
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Samlad bedömning
Ett dubbelspår tar mycket mark i anspråk och förändrar därför upplevelsen av historiska inslag och samband i landskapet och kulturmiljön. Alternativ 1 bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för
kulturmiljön i Jättendal. Järnvägen är idag en naturlig del av landskapet med den nya anläggningens placering i terrängen blir avgörande
för vilka störningar den medför i det kulturhistoriska landskapet.
Fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt har oftast en
begränsad geografisk utbredning. Därmed bedöms påverkan på dessa
objekt, oavsett alternativ i detta övergripande skede som begränsad.
En västlig sträckning av alternativ 2 vid passagen av Dyrån bedöms
medföra betydligt större negativa konsekvenser för naturmiljön i jämförelse med alternativ 2 östlig sträckning samt alternativ 1.
En fördjupning av översiktsplanen ger en tydlig styrning att optimera
utnyttjandet av områden som är lämpliga för att anlägga dubbelspår.
Detta förväntas medföra ett gott resursutnyttjande och ger förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden minimeras.
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Alternativ öst
Alternativet gör direkt intrång i det öppna odlingslandskapet
väster om och i direkt anslutning till Bälingsjön och passerar
Gnarps dalgång cirka 400 meter öster om ny väg E4. Dalgången
omfattas av Länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet
Gnarpsåns dalgång ö.
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Järnvägens landskapsanpassning kräver en bro över odlingslandskapet längs Gnarpsån, vilket främjar fria rörelser i dalgången,
det blir av stor vikt att planskildheter skapas vid ny väg E4.
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Alternativ väst
Alternativet passerar i de södra delarna av Gnarps dalgång parallellt
med ny väg E4.
Järnvägens landskapsanpassning kräver en bro över odlingslandskapet vid Gnarpsån, för att sedan gå på hög bank vid Rogsta och återigen gå på bro över den norra delen av dalgången. Vilket främjar fria
rörelser i dalgången.
Samlad bedömning
Nya planskildheter i de båda utbyggnadsalternativen bedöms medföra en minskad barriärverkan för människor och vissa djur i jämförelse med nollalternativet. Dubbelspår i sig längs hela sträckan kommer medföra utökade barriäreffekter för djurlivet.
Åtgärder
•
Utreda skadeförebyggande åtgärder för att minimera påverkan
på djurlivet
•
Stängsel längs nya Ostkustbanan bör samordnas med stängsel
för nya väg E4.
•
Planskilda passager med ny väg E4 bör samordnas så långt
som möjligt trots olika tidshorisonter för genomförande.
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6.6 Ytvatten
Nollalternativet
Vattendragen påverkas inte av byggnation av järnväg.
Alternativ öst och väst
De förväntade klimatförändringarna innebär att höga flöden och
översvämningar i vattendrag kommer att inträffa oftare i framtiden.
Ostkustbanan passerar ett flertal vattendrag som kan komma att påverkas av översvämningar till följd av ökad nederbörd. Generellt sett
kan även små vattendrag bli problematiska vid höga flöden.
Broanläggningar etcetera över vattendrag som utgör geotekniska riskfaktorer kan om dessa inte dimensioneras efter framtida klimatscenarier förorsaka erosion som i sin tur påverkar flora och fauna i skyddsvärda vattenmiljöer. Båda alternativen passerar Harmångersåns,
Dyråns och Gnarpsåns skyddsvärda vattensystem. Det är dessutom
viktigt att vattendragen inte grumlas vid anläggningsskedet eftersom
detta medför risk att påverka faunan i vattnen.
Samlad bedömning
Byggtiden för utbyggnadsalternativen medför större risker att påverka
ytvatten längs dubbelspåret än nollalternativet.
Översvämningsriskerna är större i nollalternativet än i utbyggnadsalternativen eftersom en ny anläggning kan byggas med hänseende till
förväntade flödesscenarier.
Åtgärder
•
Nya trummor och broar ska anpassas till ett framtida flödesscenario.
•
Åtgärder under byggtiden för att undvika sedimenttransport
till vattendragen.
6.7 Grundvatten
Nollalternativet
Befintlig järnväg passerar vattenskyddsområden för vattentäkt i Jättendal och Gnarp. Eventuell ökad trafik på de befintliga spåren kan
innebära en ökad risk för dessa vattentäkter ifall åtgärder inte vidtas
för att skydda dessa.
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Alternativ öst och väst
Båda alternativen passerar de två kommunala dricksvattentäkterna
Harmångersåsen och Gnarpsåsen. Uttagspunkterna för dricksvattentäkterna ligger väster om alternativen och påverkas inte.
Ingen av alternativen påverkar skyddsområde för vattentäkt i Gnarp.
Alternativ öst
Alternativet passerar genom sekundär skyddszon för vattentäkt i Jättendal och uttagspunkterna för dricksvattentäkten ligger i anslutning
till alternativet men påverkas inte direkt. Risk finns att under anläggningsskedet och i samband med en olycka med farligt gods under
drifttiden påverka vattentäkten. Risken är dock begränsad eftersom
uttaget sker ur berg.
I Harmånger går alternativet parallellt med åsen längs en sträcka på
cirka 1 kilometer, men i läge nedanför vattentäkten sett till strömriktningen i åsen.
Alternativ väst
Alternativet tangerar skyddsområde för vattentäkt i Harmånger, nedströms vattenskyddsområdet.
Samlad bedömning
Utbyggnadsalternativen passerar på ett likvärdigt sätt Harmångersåsen och Gnarpsåsen. Alternativ 1 passerar genom skyddsområde för
vattentäkt i Jättendal vilket kan medföra större risker i samband med
eventuell olycka med farligt gods eller under byggtiden i jämförelse
med alternativ 2. Nollalternativet medför inga risker under byggtiden
men större risk att påverka dricksvattenresursen i Gnarp i jämförelse
med utbyggnadsalternativen under drifttiden.
Byggtiden för utbyggnadsalternativen medför större risker att påverka
grundvattentäkterna i Harmånger och Gnarp än nollalternativet.
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6.8 Förorenade områden
Nollalternativet
Inga förorenade områden kommer att beröras av anläggningsarbeten
som kan medföra föroreningsspridning eller exponering.
Alternativ öst och väst
Ett flertal kända objekt har identifierats av kommun och Länsstyrelse
där föroreningar kan förekomma. De identifierade områdena har inte
klassats som allvarliga. Tjärnviks Trä är den verksamhet som bedöms
utgöra störst risk av de kända objekten. Beredskap måste finnas att
även andra förorenade områden finns som inte har identifierats ännu.
Risken för att träffa på föroreningar är dock relativt låg i områden
med låg andel bebyggelse och verksamhet.
Schakt- och markarbeten i anslutning till förorenad mark och vatten
kan innebära att föroreningar kan spridas och att omgivningen exponeras. I fortsatt utredning måste miljötekniska markundersökningar
göras för att undersöka omfattning av och avgränsa eventuella föroreningar samt göra riskbedömningar. Inför byggskedet kan fördjupade
miljötekniska markundersökningar behöva utföras för att klassificera
jord som ska schaktas. Jord och vatten innehållande höga föroreningshalter kräver särskild hantering och omhändertagande. Förorenade massor som inte kan återanvändas inom projektet måste läggas
på upplag eller transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
Alternativ väst
Alternativet passerar två områden där föroreningar kan förekomma,
Harmångers trädgård samt Westbergs mekaniks verkstad (se förutsättningar kap 5).
Alternativ öst
Alternativet passerar fyra områden där föroreningar kan förekomma,
Jättendals cirkelsåg, Lönnmans mekaniska verkstad, Gnarps avloppsreningsverk samt Tjärnviks trä (se förutsättningar kap 5).
Samlad bedömning
Eftersom båda alternativen passerar ett fåtal (två respektive fyra)
områden med mindre till betydande markföroreningar bedöms alternativet innebära små negativa konsekvenser för aspekten förorenade
områden.
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6.9 Buller
Vid beskrivning och bedömning av tågbuller används begreppen
ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är ett
tidsmedelvärde vilket innebär att ljud från tågtrafiken vägs samman
under ett dygn. Maximal ljudnivå är ett mått på den högsta ljudnivån
som uppstår när ett tåg passerar. Avgörande för den maximala ljudnivån är främst tågtyp och hastighet. För den ekvivalenta ljudnivån har
även antalet tåg och deras längder betydelse. Maximalnivån påverkas inte av ökat antal tåg. Däremot ökar antalet händelser med höga
ljudnivåer.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga bullerstörningar kvarstår och
kan öka något med ökad trafik. Utökade bullerskyddsåtgärder kommer att genomföras vilket kan antas minska bullerstörningarna något.
Alternativ öst och väst
Ökningen i hastighet och den ökade trafikmängd som dubbelspåret
möjliggör medför ökade bullernivåer.
Fler tåg än i nollalternativet kommer att trafikera järnvägen. Den ekvivalenta ljudnivån kommer att vara högre i utbyggnadsalternativen
än i nollalternativet. Den maximala ljudnivån kommer inte att öka
men inträffar vid fler tillfällen på grund av att fler tåg åker på järnvägen.
Bullerstörningar kommer att åtgärdas enligt planeringsfallen ”väsentlig ombyggnad” eller ”nybyggnad”. Det innebär att bullernivåerna i
inomhusmiljö kommer att vara lägre än i nollalternativet. Buller vid
uteplatser kommer att minskas där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat. Ambitionen är att de ska vara lägre än i nollalternativet. Den allmänna bullernivån i närliggande skogar, gång- och
cykelvägar, allmänna platser etc. kommer att vara högre än i nollalternativet.
I vissa områden kan bullerstörningar från järnvägen i kombination
med buller från starkt trafikerade vägar innebära att den sammanvägda bullerstörningen blir högre än bullernivån från enbart järnvägen.
För det alternativ som följer befintlig järnväg kan acceptansen för
tågbuller vara större än i det alternativ där järnvägen byggs i områden
utan järnväg sedan tidigare. Många som bor i dessa ostörda områden
bor här för att få lugn och ro.
För utvecklingsområden för bostäder som ligger inom 300 meter
från spårmitt kommer bullerskyddsåtgärder att krävas för att uppnå
godtagbara bullernivåer.
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Samlad bedömning
För båda alternativen gäller att en utbyggnad av dubbelspår endast
är möjlig om riktvärden enligt tabell 2 (den på sid 5 ovan) för ljudnivå från järnväg planeringsfall väsentlig ombyggnad/nybyggnad vid
bostäder innehålls. Genom att tillämpa dessa riktvärden minimeras
störningen från järnvägen till bostadsfastigheter. Ambitionen är att de
ska vara lägre än i nollalternativet. Den allmänna bullernivån i närliggande skogar, trädgårdar, gång- och cykelvägar, allmänna platser etc.
kommer att vara högre än i nollalternativet.
För tätorterna Jättendal, Bäling, Gnarp, Gryttje och Årskogen kan en
kombination med buller från både järnväg och väg E4 medföra en
sammanvägd högre störning för de båda alternativen. Vid Jättendal
berör Alternativ 1 (öst) betydligt fler fastigheter än alternativ 2 (väst).
Vid Harmånger är antalet bullerstörda fastigheter fler för alternativ 2
(väst) i jämförelse med alt 1 (öst). För det västra alternativet i Harmånger kan ny väg E4 i befintlig sträckning i kombination med buller
från det nya dubbelspåret ge upphov till en sammanvägd högre bullerstörning.
En översiktlig bedömning är att en västlig sträckning som dessutom
går väster om Gryttjestjärnen är att föredra ur bullerstörningssynpunkt.
6.10 Vibrationer
Vibrationsproblem kan uppkomma där järnvägen passerar bebyggelse som ligger på främst ﬁnkorniga jordarter. Vid tunnelalternativ
bör stomljud beaktas. Nedan beskrivs större områden med finjord
som finns inom utredningsalternativen. I övrigt förekommer mindre
områden i varierande omfattning.
Nollalternativet
I nollalternativet ökar trafikeringen och även tyngre tåg kommer att
gå på banan, vilket kan öka vibrationsstörningarna något jämfört med
idag.
Alternativ öst och väst
Vid Harmånger passeras finjordsområden och en del fastigheter kan
beröras av vibrationsproblem beroende på hur linjen inom alternativen väljs. Även dalgången vid Gnarp innehåller finjord och i alternativen finns en del bebyggelse vilken kan beröras av vibrationer. För
alternativ 1 finns finjord och bebyggelse även vid Jättendal. Anläggandet av ny järnväg innebär ökade förutsättningar att bygga bort vibrationsstörningar.
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Samlad bedömning
Vibrationsstörningar från Ostkustbanan kommer att vara störst i ett
kommande scenario enligt nollalternativet. Därefter kommer alternativ 1eftersom vissa vibrationsstörningar kommer kunna kvarstå i de
fall där nytt spår anläggs bredvid befintligt spår. Alternativ 2 innebär
ökade förutsättningar att bygga bort vibrationsstörningar och dessutom försvinner vibrationsstörningar längs befintlig bana.
6.11 Hushållning med naturresurser
Nollalternativet
Inga naturtillgångar påverkas i och med ett genomförande av nollalternativet. Se även kap 6.7 Grundvatten angående för påverkan på
vattenskyddsområden.
Alternativ öst och väst
Båda alternativen innebär viss påverkan på skogsbruk.
Alernativt öst
Alternativet tangerar jordbruksmark öster om Harmånger och går
längs befintlig sträckning genom jordbruksmarken i Jättendal. Placering av planskilda passager blir här av stor vikt för att inte försämra
förutsättningarna för jordbruksmaskinernas framkomlighet. Hur
stort intrånget blir i dessa områden beror mycket på bank- och broutformning.
Vidare påverkar alternativet jordbruksmark vid Bälingsjön, Gnarp,
Gryttje samt Årskogen.
Se även kap 6.7 Grundvatten angående för påverkan på vattenskyddsområden.
Alternativ väst
Alternativet passerar genom mindre enheter med jordbruksmark vid
Vattrångåns dalgång och i Harmånger. Vidare påverkar alternativet
jordbruksmark vid sydvästra utkanten av Jättendal, intill Bergsjövägen strax väster om Jättendal, Bälingsjön, Gnarp och Gryttje. Hur
stort intrånget blir i dessa områden beror mycket på bank- och broutformning.
En västlig sträckning förbi Gryttjetjärnen passerar genom ett område
som utgör riksintresse för vindbruk.
Se även kap 6.7 Grundvatten angående för påverkan på vattenskyddsområden.
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Samlad bedömning
Utbyggnadsalternativen passerar på ett likvärdigt sätt Harmångersåsen och Gnarpsåsen. Det östra alternativet passerar genom
skyddsområde för vattentäkt i Jättendal. Den nya anläggningen kan
klimatanpassats genom att byggas med hänseende till förväntade
flödesscenarier i vattendragen. Viss påverkan på skogsbruk sker i
båda alternativen och påverkan på jordbruk är störst i det östra alternativet. Sammantaget bedöms det västliga alternativet medföra små
negativa konsekvenser och det östra alternativet måttliga negativa
konsekvenser för hushållningen med naturresurser.
6.12 Elektromagnetiska fält
Nollalternativet
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, dels på
personernas ålder. Åldern har betydelse eftersom följderna av strålningen kan ta många år att 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 elektromagnetiska fält.
Samlad bedömning
Alternativet bör kunna utformas så att inga bostadsmiljöer utsätts
för höga magnetfältsnivåer och bedöms därför ge ringa/inga negativa
konsekvenser för elektromagnetiska fält.
6.13 Risk och säkerhet
Nollalternativet
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.
Alternativ öst och väst
Transporter med farligt gods kommer att framföras på Ostkustbanan
i samtliga alternativ. Några bostadshus kan påverkas av att bebyggelsefri zon krävs intill ny järnväg, främst i alternativ öst. Ofta sammanfaller riskområdet med kraftig påverkan avseende buller och vibrationer. För de sträckor där väg E4 och Ostkustbanan löper nära varandra
måste särskilda utredningar tas fram, liksom vid korsningar. Risken
för påverkan på vattenresurser beskrivs i avsnitt 6.7 samt 6.11.
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I båda alternativen ersätts samtliga korsningar i plan med planskildheter, vilket är positivt. Risken för otillåten vistelse på spår minskar
även i nybyggnadsalternativen, där järnvägen placeras på större
avstånd från bebyggelse. Åtgärder kan ändå behöva övervägas i kommande skede.
Områden med geotekniska riskfaktorer (ras, skred och erosion) samt
områden med risk för grundläggningstekniska har inte identifierats i
detalj. Risken för ras och skred är störst vid vattendragen Harmångerån, Gnarpsån, Dyrån och Sandbäcken där raviner tidigare har
inträffat. Jordarterna är dessutom finkorniga vid Gnarpsån och Harmångerån. Finkorniga jordarter finns även längs Bälingsjön och Jättendalsjön. Vid dessa platser är risken större för ras vid anläggningsarbeten. Framtida ökande flöden efter mer intensiva regn och höjda
vattennivåer kan leda till ökad erosion. Detta får som följd att risken
för ras och skred ökar vid brostöd och anslutande banker. Hänsyn bör
tas till ras och skredriskerna vid grundläggning och konstruktionsarbeten.
Båda alternativen passerar Gnarpsån där risken för ras och skred bedöms som likvärdig. Alternativ öst ligger nära både Jättendalsjön och
Bälingsjön vilket ger en ökad risk för ras i järnvägens närhet. Alternativ väst passerar Harmångerån vid mer känsliga jordarter jämfört
med alternativ öst. Båda alternativen passerar Dyrån, Sandbäcken
och flera mindre vattendrag där risken för ras och skred bedöms som
likvärdig för de båda alternativen.
Alternativ öst
Alternativet passerar enstaka områden med sammanhållen bebyggelse men till störst del enstaka hus vid passage av Jättendal. Vid passage
av Gnarp, norr om Gryttjetjärnen samt Årskogen passeras enstaka
hus. Vid Gryttje passeras sammanhållen bebyggelse. Utvecklingsområde för bostäder i Jättendal, Gnarp samt Årskogen sammanfaller
med alternativet. Korridoren går parallellt med ny väg E4 väster om
Bälingsjön. Alternativet kan komma att passera nya väg E4 i två lägen
väster om Bälingsjön beroende på val av läge i korridoren. Med avseende transporter med farligt gods utgör dessa områden riskobjekt.
Alternativ väst
Alternativet passerar intill sammanhållen bebyggelse i Harmånger
och passerar genom enstaka bebyggelse. Vid passage av Bergsjövägen passeras enstaka hus och korridoren tangerar mindre enheter av
sammanhållen bebyggelse. I skogen norr om Jättendal, vid Bälingsjön
samt i Gnarp, Gryttje och Årskogen passeras enstaka hus.
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Utvecklingsområde för bostäder i Harmånger öster om befintlig
plantskola tangerar korridoren. De två utvecklingsområdena med
verksamheter i Jättendal samt de två i Gnarp tangerar korridoren i ett
läge där även väg E4 mest troligt kommer att gå parallellt med alternativet. Utvecklingsområden för bostäder tangerar även alternativet
i Gnarp. Korridoren går parallellt med ny väg E4 intill kommungränsen mot Hudiksvall, väster om Jättendal, väster om Bälingsjön, i
Gnarps dalgång samt längs en längre sträcka norr om Dyrån fram till
länsgränsen. Planskilda passager med ny väg E4 kommer mest troligt
ske i två lägen vid Bälingsjön och väster alternativt norr (en östlig
sträckning av den västra korridoren) om Gryttjetjärnen. Med avseende transporter med farligt gods utgör dessa områden riskobjekt.
Samlad bedömning
Störst risk bedöms finnas längst med det västliga alternativet sträckan
mellan Åmyran och Årskogen och då specifikt vid Gnarps dalgång
där det finns finjordar. Med byggnadstekniska åtgärder baserade på
fortsatta mer detaljerade utredningar i senare skeden bedöms identifierade risker kunna minimeras så att de blir acceptabla.
Åtgärder
•
Hänsyn bör tas till ras och skredriskerna vid grundläggning
och konstruktionsarbeten.
•
Geotekniska undersökningar och kartläggning av markförhållanden ska tidigt studeras inför kommande skeden med detalj- och
järnvägsplanering. Detta för att optimera utnyttjandet av områden
som är lämpliga för att anlägga dubbelspår med tillhörande anläggningar.
6.14 Hälsa och boendemiljö
Nollalternativet
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.
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I nollalternativet ligger Ostkustbanan med nya mötesstationer kvar i
befintligt läge. Det nyanlagda industrispåret till före detta Tjärnviks
trä kommer i sin helhet kunna användas för framtida verksamhet i
detta område.
Framtida och befintliga kapacitetsbegränsningar motiverar inte regional utveckling och kan på sikt medföra negativ befolknings- och
industriutveckling inom kommunen. Järnvägens konkurrenskraft
gentemot vägtrafiken kan komma att minska jämfört med idag eftersom det finns begränsningar i kapaciteten att öka antalet tåg. Nollalternativet gynnar därmed inte målen om minskade luftutsläpp och
minskad klimatpåverkan.
Alternativ öst och väst
Inget av alternativen kommer kunna nyttja mötesstationen i Jättendal.
I en östlig sträckning av alternativ 2 skulle delar av mötesstationen
Tjärnvik kunna nyttjas, övriga alternativ möjliggör inte detta.
I de båda alternativen kommer befintliga spår i Gnarp att tas bort,
vilket möjliggör centralt belägna utvecklingsområden i tätorten. Befintligt stationsläge kommer i samband med detta även flyttas. Detta
ger kommunen möjlighet att utreda ny lokalisering av stationslägen.
En sådan utredning kan medföra positiva effekter eftersom mark- och
vattenområden kan användas för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Det utbyggda dubbelspåret kommer att möjliggöra en ökad tågtrafikering med snabba restider, effektiva transporter och bekväma resor.
Risken för förseningar minskar betydligt med två spår. Den ökade
kapaciteten i kombination med ett attraktivare resande möjliggör att
fler resenärer och företag väljer tåget istället för bil eller lastbil. Om
tågtrafiken ökar i motsvarande grad som den regionala vägtrafiken
minskar uppnås en vinst för både miljön och klimatet.
I den fördjupade översiktsplanen finns olika förslag på framtida stationslägen. Utbyggnad av tågstationer i befolkningstäta och centrala
områden gör det möjligt för fler resenärer att få gång- eller cykelavstånd till tåget. Genom utlokalisering av tågstationer från centrala
lägen ökar pendlingen med bil och buss till stationerna jämfört med
om hållplatserna ligger i centrum. Båda alternativen motiverar regional utveckling vilket på sikt kan medför medföra positiva konsekvenser för kommunens befolknings- och industriutveckling.
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Samlad bedömning
Ökad kapacitet och snabba restider medger nya möjligheter för pendling och regional utveckling i jämförelse med nollalternativet.
Det västliga 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 samhällsplanering inte fullt ut kan uppnås.
Därför bedöms alternativet få små negativa konsekvenser för hälsan
och boendemiljön.

7.

Miljökvalitetsnormer

Buller
Miljökvalitetsnormer för buller är inte tillämpbara i Nordanstigs
kommun.
Luftkvalitet
Under drifttiden av en järnväg påverkas luftkvaliteten främst av partikelspridning som uppkommer genom slitage från tåg och räls. Under
byggskedet tillkommer luftutsläpp från maskiner och transportfordon
såsom avgaser och bränslekomponenter, slitagepartiklar och uppvirvlat damm från jorden. Utsläppen bedöms inte bli så stora att miljökvalitetsnormer överskrids inom ramen för projektet.
Vattenstatus
Flertalet åar och sjöar berörs av den aktuella fördjupningen till översiktsplanen och dessa ingår i ytvattenförekomster som har gällande
miljökvalitetsnormer inom det svenska vattenförvaltningsarbetet.
Vattenförekomsterna har i dagsläget varierande ekologisk status, från
dålig till god. Vid anläggande av nya trummor i vattendragen, liksom
nya järnvägsbroar, måste det därför säkerställas att den fysiska påverkan i vattendragen inte förstärks, utan om möjligt minskar, för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.
Grundvattenförekomsterna inom projektområdet har god kvalitativ
och kvantitativ status i dagsläget. Störst risk för grundvattenpåverkan inom projektet finns i samband med ny järnvägssträckning som
kräver bergskärning samt i anlutning till nya portar under järnvägen.
Risk för föroreningsspridning från arbetsfordon, utrustning o.s.v. ska
dock beaktas inom projektet.
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8.

Påverkan på miljömålen

För påverkan på miljömålen se tabell till höger.

9.

Samlad bedömning samtliga aspekter

Under respektive sakområde finns en samlad bedömning. I bilaga 1
samlas samtliga aspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen av påverkan, effekter och konsekvenser för
utbyggnadsalternativen har jämförts med nollalternativet. Den grova
skalan medför att varje bedömningsgrad får ett stort omfång och att
mindre skillnader mellan alternativen inte framgår. Det är därför viktigt att inte enbart bilda sig en uppfattning om de olika alternativen
genom att läsa tabellen nedan. Färgrutorna i tabellen ska inte summeras.
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Miljömål

Uppfyllelse av mål

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 energibesparande
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 båda alternativen kommer järnvägen att passera små och stora
vattendrag. Beroende på exakt utformning av passagerna och
vidtagna skyddsåtgärder under byggskedet blir påverkan mer eller
mindre betydande för fisk och andra djur.

Myllrande
våtmarker

Båda alternativen gör intrång i våtmarker enligt Länsstyrelsens
våtmarksinventering, vilket påverkar miljömålet negativt.

Säker strålmiljö

Båda alternativen medför ett ökat avstånd från bebyggelse i samband
med skyddsåtgärder mot buller. Vid nybyggnad kan 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

Båda alternativen tar skogsmark i anspråk. Hänsyn tas i planeringsoch byggskedet till skyddsvärd skog och grova träd. Intrången i
skogsmark är negativt för miljömålsuppfyllelsen.

Ett rikt
odlingslandskap

Båda alternativen tar mindre arealer av odlingsmark i anspråk.
Intrången i odlingslandskap är negativ för måluppfyllelsen.

God bebyggd
miljö

Alternativ 1 gör intrång i den skyddsvärda kulturmiljön i Jättendal,
vilket är negativt för måluppfyllelsen. Genom planerade
skyddsåtgärder för bland annat säkerhet och buller bedöms
utbyggnadsalternativet bidra till uppfyllande av miljömålet.

Tabell 3 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
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Bilagor
Bilaga 1 Samlad bedömning
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Bilaga 2 Miljökvalitetsnormer
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