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I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena,
minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen visar
Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats.
Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll
från möten finns diarieförda hos Trafikverket under ärendenummer TRV 2020/109286.

1 Sammanfattning
Samrådsredogörelsen redovisar de samråd som hållits i vägplanen för gång- och cykelväg
längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall.
Inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan har samrådsunderlaget varit ute på
samrådsremiss, mellan 6 november och 1 december 2020. Samrådsunderlaget har under
denna period funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida.
I detta skede har inga ytterligare samråd hållits.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har 2021-05-05 beslutat att åtgärden inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

2 Samrådskrets
Samråd har hållits med Hudiksvalls kommun, berörda myndigheter och organisationer samt
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådskretsen har definierats i enlighet med
Trafikverkets checklista TDOK 2013:0058.
Samrådskretsen har avgränsats utifrån vilka som kan komma att beröras beroende på vilken
sida av väg 583 som gång- och cykelvägen anläggs. Samråd har även hållits med utökad
krets med avseende på att projektet kan komma att innebära betydande miljöpåverkan.
Vidare har kretsen för särskilt berörda uppdaterats efter skedet samrådsunderlag från
alternativ öst och väst till endast alternativ öst till samrådshandlingen. Särskilt berörda har
identifierats genom framtaget vägområde.

3 Samråd
3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan
Samrådstiden var perioden 6 november till 1 december 2020. Samrådsunderlaget har under
denna period funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida.
Eftersom vägplanen berör kollektivtrafik har Kollektivtrafikmyndigheten omfattats av
samrådet. Inga synpunkter har lämnats under samrådstiden.

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har även fått samrådsremissen per brev. Länsstyrelsen har
inte inkommit med några synpunkter under samrådstiden.

3.1.2. Samråd med berörd kommun
Hudiksvalls kommun har även fått samrådsremissen per brev. Kommunen inkom med
yttrande daterat 2020-12-02.
Hudiksvalls kommun anser att det är mycket angeläget att skapa en gång- och cykelväg
mellan kommunens största tätorter Hudiksvall och Iggesund för att nå olika mål som
redovisas i samrådet. Det stämmer att kommunen föreslagit åtgärden men det är också
viktigt att nämna att den är utpekad i gällande länstransportplan. Kommunen föreslår att
Trafikverket kompletterar samrådsunderlaget med information om att åtgärden ingår i
länstransportplanen.
Kommunen lyfter att utgångspunkten i tidigare utredningsarbete har varit att den
föreslagna gång- och cykelvägen startar närmare Hudiksvall, strax söder om väg 84 i höjd
med Gammelbansvägen och lyfter i yttrandet flera skäl till detta.
Kommunen har påbörjat ett planprogram för södra infarten till Hudiksvall norr om väg 84,
omedelbart väster om väg 583. Det är mycket fördelaktigt om kommunens anslutning till nu
föreslagen gång- och cykelväg på väg 583 kan gå i samma stråk till och från Hudiksvall.
Kommunen föreslår att föreslagen gång- och cykelväg förlängs till strax norr om Sörrå för
att kunna ansluta till kommunal gång- och cykelväg längs Gammelbansvägen.
Kommunen delar Trafikverkets syn på att gång- och cykelvägen behöver vara säker och
upplevas trygg för trafikanterna. Kommunens inställning har hela tiden varit att väg 583
skulle kunna minskas för att ge utrymme åt en fysiskt separerad gång- och cykelväg på del
av tidigare vägbana/vägren. Kommunen kan inte bedöma dels om en sådan åtgärd är möjlig
utan stora konsekvenser för resterande bilväg och dels om de ekonomiska konsekvenserna
skulle bli mindre. Kommunen anser att frågan bör ställas ur resurshushållningsperspektiv
om det är möjligt med avseende på trafiksäkerhet att ta delar av befintlig väg i anspråk.
En fördel skulle vara att frigöra medel för att vägen kan byggas längre norrut mot Sörrå
vilket sannolikt gör projektet dyrare. Vidare kan detta också öppna för att tidigarelägga
projektet i länsplanen. Slutligen öppnar en sådan lösning för att det går att bygga mer gångoch cykelvägar på statliga vägnätet inom samma givna investeringsram. Kommunen anser
för sin del att det är angeläget att även gång- och cykelväg kan byggas utmed väg 84 mellan
Hudiksvall och Sörforsa för att nämna ett exempel. Om Trafikverket redan gjort denna
ekonomiska och byggtekniska avvägning bör detta redovisas tydligt i samrådsunderlaget.
Kommunen anser att frågan om att helt och hållet nyttja del av befintlig väg som ett
alternativ till att bygga en helt separerad gång- och cykelväg bör redovisas i underlaget.
Projektmålet om separering kan behöva omprövas.
Kommunen poängterar att vattenskyddsområdet vid Iggsjön är borttaget. Detta bör
åtminstone delvis påverka slutsatserna i avsnitt 6 om de två alternativa dragningarnas
eventuella miljöpåverkan. Kommunen föreslår att samrådet anpassas till denna information
om vattenskyddsområdet för Iggsjön.
Samrådet redovisar relativt kortfattat för- och nackdelar med en dragning väster om
respektive öster om väg 583. Kommunen delar synen att det finns för- och nackdelar med
båda alternativen. Det som bör nämnas till förmån för en västlig dragning är att det går att
nå flera viktiga målpunkter i Iggesund på den sidan. Till detta kommer att kommunen i sin
översiktsplan kan komma att peka ut utvecklingsområden norr om Iggesund på denna sida
vilket ytterligare förstärker detta val. Vidare kan troligen sträckan bli mer naturskön intill
sjöar vilket förstärker upplevelsen och kan vara ett mervärde för att öka cyklingen. För en

östlig dragning talar framför allt att det går att göra säkrare anslutningar till Hudiksvall
eftersom anslutningen till och från staden sker på den östra sidan.
Kommunen föreslår att Trafikverket noterar vad kommunen anför som argument för en
västlig respektive östlig dragning.
Trafikverket svarar: Synpunkten gällande kommunens länstransportplan beaktas i
kommande skede av vägplanen.
Utgångspunkt för projektet har varit att så långt möjligt separera gång- och cykeltrafiken
från vägtrafiken med skiljeremsa och att i detta tidiga skede utreda förutsättningarna för
detta på vardera sida om väg 583. Anledningen är att det bedöms bli en säkrare lösning
att ha en separerad gång- och cykelväg än att ha en gång- och cykelväg i direkt anslutning
till den befintliga vägen.
Väg 583 ska kunna användas som omledningsväg vid de tillfällen E4 är avstängd.
Anpassning av vägen kommer att göras på de platser där gång- och cykelvägen inte kan
separeras.
Synpunkter som berör kommande detaljprojektering tas med till kommande skeden av
vägplanen.

3.1.3. Samråd med Försvarsmakten
Försvarsmakten har även fått samrådsunderlaget genom brev. Försvarsmakten anger i
yttrande 2020-11-25 att de inte har något att erinra i rubricerat ärende.
Trafikverket svarar: Trafikverket har noterat informationen.

3.1.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Under samrådstiden inkom följande synpunkter:

Sveriges Geologiska undersökning - inkom 2020-11-19
SGU har valt att inte ge några platsspecifika synpunkter på befintligt underlagsmaterial. De
vill dock generellt påpeka att vid val av anläggningsmetod har typ av jordart, jorddjup och
bergart samt grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnadssynpunkt. Dessa
parametrar bör, till exempel, användas för optimal placering, design och storleksbestämning
för att erhålla högsta säkerhet, från en teknisk- och miljösynpunkt, men även för att minska
behovet av bergmaterial och transport. SGU anser att krossat berg eller morän ska användas
istället för naturgrus.
För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter,
berggrund, grundvatten, geologiska naturvärden samt georisker, som skred och sura
sulfatjordar, med syftet att planera sträckning och anläggningsteknik, samt begränsa
påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar de till sin checklista
Trafikverket svarar: Trafikverket tackar för yttrandet och har noterat informationen.

Hudiksvallsbygdens naturskyddsförening - inkom 2020-11-30
Hudiksvallsbygdens naturskyddsförening anser att del av nuvarande vägbana bör användas
för att anlägga en gång- och cykelväg, på lämpligt sätt separerad mot biltrafiken. Att anlägga
en separat gång- och cykelväg utanför nuvarande vägbana skulle dels ta naturmark i anspråk
och dels skapa ännu mer hårdgjord mark, vilket är ett problem i området med vattentäkt.
Detta skulle strida mot flera av de miljömål som både vägverket och kommunen har att
förhålla sig till. Vi bedömer att den negativa påverkan på naturmarken är mycket större än
den vinst som uppnås genom att lägga gång- och cykelvägen separat jämfört med att anlägga
den i befintlig vägbanekant. Till saken hör också att vägkanten på 583:an som regel är bred.

Trafikverket svarar: Utgångspunkt för projektet har varit att så långt möjligt separera
gång- och cykeltrafiken från vägtrafiken med skiljeremsa och att i detta tidiga skede
utreda förutsättningarna för detta på vardera sida om väg 583. Anledningen är att det
bedöms bli en säkrare lösning att ha en separerad gång- och cykelväg än att ha en gångoch cykelväg i direkt anslutning till den befintliga vägen. Detaljerad utformning av gångoch cykelvägen görs i kommande projektering.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har bekräftat att vattenskyddsområdet vid Iggsjön är
upphävt.

Norrhälsninge Räddningstjänst – inkom 2020-11-30
Norrhälsninge Räddningstjänst har i yttrande meddelat att de inte har något att erinra i
ärendet.
Trafikverket svarar: Trafikverket har noterat informationen.

Statens geotekniska institut, SGI – inkom 2020-12-02
SGI avstår från att delta i samrådsskedet.
Trafikverket svarar: Trafikverket har noterat informationen.

Skogsstyrelsen – inkom 2020-12-11
Skogsstyrelsen har i yttrande meddelat att de inte har några synpunkter.
Trafikverket svarar: Trafikverket har noterat informationen.

3.1.5. Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda
I samband med samrådet har följande synpunkter inkommit:
Lokalisering av gång- och cykelväg
Synpunkt har inkommit där det västliga alternativet förordas, dels då det innebär minst
påverkan på fastighet, dels då det bedöms som mer trafiksäkert.
Synpunkt har inkommit där det östliga alternativet förordas, detta då parkering och brygga
som regleras via servitut kan komma att påverkas negativt av ett västligt alternativ.
Trafikverket svarar: Trafikverket tackar för synpunkterna och tar med sig informationen.
I detta skede har Trafikverket inte beslutat om vilken sida gång- och cykelvägen ska
förläggas utan endast utrett förutsättningarna på båda sidor om vägen.
Intrång på fastigheter
Yttrande har inkommit om möjlig påverkan av brunn på fastigheten och även påverkan av
uppfart och parkering som skulle kunna påverkas av eventuell sprängning av berg.
Trafikverket svarar: Provtagning av dricksvattenbrunnar utförs före och efter byggnation
för att kontrollera eventuell påverkan av vattenkvalitet.
Påverkan på fastigheter kommer att beaktas i kommande skeden av projektet.
Miljö
I ett yttrande framförs oro över att vattenmiljön kan komma att påverkas negativt om det
västliga alternativet väljs.
Trafikverket svarar: Om ett västligt alternativ väljs kommer skyddsåtgärder för att
minimera påverkan av vattenmiljön att inarbetas i vägplanens
miljökonsekvensbeskrivning/miljöbeskrivning. För åtgärder i vatten kan tillstånd eller
anmälan om vattenverksamhet komma bli aktuellt.

Övriga upplysningar
I ett yttrande lämnas en upplysning om att det finns en grusväg mellan Dellåkvarn och
Idenor som för några år sedan var i bra skick.
Ett yttrande föreslår att gång- och cykelvägen borde byta namn till något modernare som
”aktivitetsväg”.
Trafikverket svarar: Trafikverket tackar för informationen om grusvägen mellan
Dellåkvarn och Idenor och för synpunkten om namnbyte.

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget
Detta avsnitt kommer att kompletteras i den fortsatta planläggningsprocessen.
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