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Förord
Det här är järnvägsplanen för nytt hamnspår 
till Gävle Hamn som ger direkt anslutning 
för söder- och västergående tåg samt en 
elektrifiering av befintligt spår. Denna plan 
bygger på den tidigare framtagna förstudien 

”Ny anslutning till Gävle Hamn”, 2010-01-15. 

Under 2009 tecknades ett avtal mellan Gävle 
kommun, Trafikverket (dåvarande Banverket) 
och Region Gävleborg om genomförande av 
projektet och sedan 2010 har arbetet med 
järnvägsplanen och tillhörande systemhandling 
pågått.

Gävle Hamn är i ett expansivt skede 
och beroende av väl fungerande 
transporter. Hamnen använder sig av flera 
samverkande transportslag för att nå 
sina kunder. Transporterna sker både på 
land och på vatten. Järnvägen är det mest 
energieffektiva transportslaget på land men 
har sina begränsningar till de platser där 
det finns järnväg. I den av staten framtagna 
Hamnstrategiutredning, har Gävle Hamn 
kvalificerat sig som en av 10 hamnar i Sverige 
som en strategiskt viktig container-, industri- 
och energihamn.

I denna järnvägsplan presenteras en 
elektrifiering av befintligt hamnspår 
och Bankens bangård samt en ny 
järnvägssträckning över Näringens 
industriområde.

Elektrifieringen av den befintliga 
sträckningen innebär att dagens diesellok 
byts ut mot miljövänligare ellok. Den 
nya järnvägsdragningen över Näringens 
industriområde innebär att tre lokalgator 
stängs för genomfartstrafik och att en 
plankorsning byggs för gång- och cykeltrafik 
längs Kanalvägen. Över Strömsbrovägen byggs 
en järnvägsbro samtidigt som Strömsbrovägen 
byggs om något och läggs i ett slutet tråg, något 
öster om befintligt läge.

I järnvägsplanen beskrivs hur järnvägen 
kommer att utformas i detalj, hur mycket mark 
som tas i anspråk och hur projektet kommer 
att genomföras. Trafikverket ställer i och 
med detta ut järnvägsplanen för att alla ska 
kunna ta del av den och för att berörda ska 
kunna yttra sig om planens utformning och de 
konsekvenser som planen för med sig.

Efter utställningen kommer Trafikverket att 
ta ställning till alla inkomna synpunkter. Efter 
bearbetning och eventuella justeringar av 
järnvägsplanen kommer Trafikverket ta beslut 
huruvida planen ska lämnas för fastställelse 
hos Trafikverkets enhet för planprövning, 
alternativ avvakta. I dagsläget saknas 
finansiering för projektet.

Gävle oktober 2012
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Läsanvisning
Järnvägsplanen består av ett flertal dokument 
och ritningar. Nedan redovisas de dokument 
som ingår i järnvägsplanen, syftet med varje 
dokument samt vilka dokument som kommer 
att fastställas och få rättsverkan.

Översiktskarta ny spåranslutning till Gävle 
Hamn

o Översiktskartan ger en översiktlig bild 
av den planerade anläggningen i plan.

Plankarta

o Plankartans huvudsyfte är att redovisa 
vilken mark som får tas i anspråk och 
den planerade järnvägens läge i plan. 
Plankartan fastställs och får rättsverkan.

Översiktskarta Servitut serviceväg genom 
Gävle Hamn

o Syftet med översiktskartan är att 
redovisa Trafikverkets behov av 
servitut inom Gävle Hamns fastighet. 
Översiktskarta Servitut serviceväg 
genom Gävle Hamn fastställs och får 
rättsverkan.

Plan-och genomförandebeskrivning (detta 
dokument)

o Syftet med planbeskrivningen 
är att i textform beskriva den 
planerade anläggningen, skälen 
till vald utformning samt ange de 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som järnvägsbyggaren åtar sig att 
genomföra. Syftet med genomför-
andebeskrivningen är att beskriva 
hur planen ska genomföras, på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. 
Planbeskrivningen fastställs och får 
rättsverkan.

Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB)

o Syftet med miljökonsekvens-
beskrivningen är att redovisa 
förutsättningarna med avseende på 
miljö, förslag på skyddsåtgärder samt 
miljökonsekvenser. Kraven på MKB 
regleras i 6 kap miljöbalken. MKB har 
godkänts av länsstyrelsen.

Fastighetsförteckning
o Syftet med fastighetsförteckningen är 

att redovisa de fastigheter som berörs 
av planförslaget och de fastighetsägare 
som till följd av detta är sakägare.

Samrådsredogörelse

o Syftet med samrådsredogörelsen är att 
redovisa hur samrådet bedrivits, vilka 
synpunkter som framkommit samt 
Trafikverkets svar på synpunkterna.

Gestaltningsprogram

o Syftet med gestaltningsprogrammet 
är att ange projektets 
gestaltningsprinciper. Vid planläggning, 
byggande och underhåll av järnväg ska 
en estetisk utformning eftersträvas.

För en mer teknisk beskrivning av projektet 
kommer det vid utställningsskedet att finnas 
en systemhandling att tillgå, framtagen av 
Trafikverket. Systemhandlingen utgör inte en 
formell del i järnvägsplanen.



IV

Sammanfattning
Bakgrund och motiv
Järnvägsplanen omfattar utformningen av en 
ny spåranslutning mellan Gävle godsbangård 
och befintlig järnväg till Gävle Hamn, 
Fredriksskansbanan. Järnvägsplanen omfattar 
också en elektrifiering av Fredriksskansbanan.

Genom att bygga ett nytt anslutningsspår 
och elektrifiera det befintliga hamnspåret 
möjliggörs för långsiktigt hållbara och 
kostnadseffektiva direkttransporter till Gävle 
Hamn.  När dieseldriften ersätts av eldrift 
till och från hamnområdet blir resultatet att 
gångtiden reduceras med 30-45 minuter per 
enkelresa. Alla tåg kan gå direkt till och från 
hamnen utan lokbyte eller lokvändningar, 
vilket i sin tur innebär lägre transportkostnader 
och minskad miljöbelastning. 

Direktanslutningen medför även att det frigörs 
kapacitet på Gävle godsbangård samt det så 
kallade ”spårkrysset” söder om godsbangården. 
Ökad kapacitet innebär att fler tåg får plats 
på spåren. ”Spårkrysset” är en getingmidja 
på Gävle godsbangård där många spår går 
genom samma punkt. Snabbare genomfart 
på bangården medför även ökad kapacitet på 
Ostkustbanan och Bergslagsbanan som idag är 
hårt belastade.

Planeringsprocess
Planeringen för den nya järnvägssträckningen 
följer den process som regleras enligt Lag 
om byggande av järnväg (SFS1995:1649). En 
förstudie har utförts i tidigare skede.

Järnvägsplanen reglerar den mark som 
behövs för utbyggnaden, både permanent och 
tillfälligt under byggtiden och här redovisas de 
skyddsåtgärder som kommer att fastställas och 
därmed utgör ett åtagande för Trafikverket att 
genomföra.

Parallellt med framtagande av järnvägsplanen 
arbetar Gävle kommun med en ny detaljplan 
för området, Näringen 3:1. Detaljplanen 
syftar till att justera gällande detaljplaner så 
att de överensstämmer med järnvägsplanen 
och beskriva de kommunala planfrågorna 
i området. Viktiga frågor som hanteras i 
detaljplanen är vägtrafik, ytor för dagvatten 
och hur företagen i området påverkas när 
markanvändningen ändras.

Utställning av järnvägsplan och detaljplan 
samordnas under hösten 2012.

Förutsättningar och utformning
Förslaget innebär nybyggnation av ett cirka 
en och en halv kilometer nytt elektrifierat 
enkelspår. Den nya sträckningen går genom 

industriområdet Östra Näringen, i väster 
ansluter spåret till Gävle godsbangård och 
i öster ansluter det till Lillåns bangård och 
Fredriksskansbanan. Delar av området 
innehåller mycket markföroreningar då 
området tidigare använts som stadens soptipp.

I norr gränsar planområdet till ett Natura 
2000-område, Testeboåns delta.

Längs sträckan passeras Strömsbrovägen som 
är en starkt trafikerad genomfartsväg och ett 
viktigt ledningsstråk. Järnvägen föreslås gå på 
bro över Strömsbrovägen, som sänks och läggs 
i ett nytt läge. Befintlig cykelbana följer vägen 
under järnvägen men flyttas till vägens västra 
sida, vilket medför att cykelbanan får en delvis 
ny sträckning på motsatt sida dagens cykelbana. 
En plankorsning med bomanläggning för gång- 
och cykeltrafik planeras vid Kanalvägen.

Förutom nybyggnationen så elektrifieras 
befintlig hamnbana, Fredriksskansbanan. 
Spåret sträcker sig från Gävle godsbangård, 
passerar mellan industriområdet Östra 
Näringen och bostadsområdet Öster, över Inre 
Fjärden på befintlig bank och järnvägsbro och 
fram till och med Bankens bangård vid Gävle 
Hamn.
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Markanspråk och effekter av järnvägen
För att kunna anlägga den nya järnvägen 
behöver mark tas i anspråk, dels med 
äganderätt för järnvägsanläggningen såsom 
spår och banvall, dels tillfälligt under 
byggtiden för exempelvis arbetsområden och 
etableringar. Dessutom behövs mark med 
servitutsrätt för trädsäkringsområden samt 
servicevägar. Den mark som omfattas utgörs 
i huvudsak av privata verksamhetsfastigheter, 
samt av statligt eller kommunalt ägd mark.

Den nya järnvägen kommer att utgöra 
en ny barriär i området. Gatusystemet i 
omkringliggande kvarter behöver byggas om. 
Ett flertal fastigheter kommer att lösas in och 
ett 20-tal byggnader kommer att rivas för att 
möjliggöra en byggnation av den nya järnvägen.

Genomförande
Anläggningskostnaden för den nya järnvägen 
och elektrifieringen av den befintliga 
Fredriksskansbanan beräknas till 277 Mkr 
(prisnivå 2011-06).

Projektet delfinansieras av Trafikverket, Gävle 
kommun och Region Gävleborg upp till en 
kostnad av 190 Mnkr, enligt framtagna avtal. 
För överskjutande del finns i dagsläget ingen 
finansiering. I Trafikverkets nu gällande 
nationella transportplan för åren 2010-2021 
finns inga medel avsatta till projektet.

Samråd och utställning
Under arbetets gång har ett flertal samråd 
hållits, med företag, allmänhet, föreningar, 
organisationer och myndigheter som berörs av 
planen.

Nu har Trafikverket ett färdigt förslag som 
ställs ut för att alla berörda ska kunna ta del 
av, samt yttra sig över, planens utformning 
och de konsekvenser som planen för med 
sig. Efter utställningen kommer Trafikverket 
att ta ställning till alla inkomna synpunkter. 
Efter bearbetning och eventuella justeringar 
av järnvägsplanen kommer Trafikverket att ta 
beslut om planen ska lämnas för fastställelse 
hos Trafikverkets enhet för planprövning 
alternativt avvakta då ingen finansiering finns 
för projektet i dagsläget.
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1. PLANBESKRIVNING

1.1 Bakgrund och motiv
Gävle Hamn är i ett expansivt skede och 
beroende av väl fungerande transporter. 
Hamnen använder sig av flera samverkande 
transportslag för att nå sina kunder. 
Transporterna sker både på land och på vatten.

Idag sker järnvägstransporterna till och från 
hamnen längs Fredriksskansbanan som löper 
över Näringens industriområde till Gävle 
godsbangård. Järnvägen är oelektrifierad 
och tågen drivs av diesellok. Från Gävle 
godsbangård sker transporterna vidare 
norrut via Ostkustbanan eller västerut via 
Bergslagsbanan. Innan tågen kan lämna 
bangården måste de byta lok för att växla 
mellan el- respektive dieseldrift. Tåg från 
söder och väster måste även byta körriktning. 
Lokbytet tar tid och plats på godsbangården 
som redan idag lider av kapacitetsbrist, dvs. 
det är trångt på spåren på grund av en hög 
trafikering.

Genom att bygga ett nytt anslutningsspår 
och elektrifiera det befintliga hamnspåret 
möjliggörs för långsiktigt hållbara och 
kostnadseffektiva direkttransporter till Gävle 

Hamn.  När dieseldriften ersätts av eldrift 
till och från hamnområdet blir resultatet att 
gångtiden reduceras med 30-45 minuter per 
enkelresa. Alla tåg kan gå direkt till och från 
hamnen utan lokbyte eller lokvändningar, 
vilket i sin tur innebär lägre transportkostnader 
och minskad miljöbelastning.

Direktanslutningen medför även att det frigörs 
kapacitet på Gävle godsbangård samt det så 
kallade ”spårkrysset” söder om godsbangården. 
Ökad kapacitet innebär att fler tåg får plats 
på spåren. ”Spårkrysset” är en getingmidja 
på Gävle godsbangård där många spår går 
genom samma punkt. Snabbare genomfart 
på bangården medför även ökad kapacitet på 
Ostkustbanan och Bergslagsbanan som idag är 
hårt belastade.

1.2 Omfattning och 
avgränsningar

Syftet med järnvägsplanen är att reglera 
detaljlokalisering och utformning av 
järnvägsanläggningen med de skyddsåtgärder 
som behövs med hänsyn till järnvägens 
omgivningspåverkan. Järnvägsplanen 
underlättar även markåtkomst för 
järnvägsanläggningen.

Järnvägsplanen omfattar utformningen 
av en ny spåranslutning mellan Gävle 
godsbangård och Lillåns bangård utmed 
Fredriksskansbanan. Järnvägsplanen omfattar 
också en elektrifiering av Fredriksskansbanan, 
från Gävle godsbangård och till och med 
Bankens bangård. Planen reglerar den 
mark som behövs för utbyggnaden, samt 
elektrifieringen, både permanent och tillfälligt 
under byggtiden.

Sakägare är de fastighetsägare och 
andra som berörs av järnvägsplanen. 
En fastighetsförteckning över alla 
fastigheter och rättigheter som påverkas av 
järnvägsbyggnationen är upprättad och utgör 
bilaga till järnvägsplanen. I förteckningen 
framgår hur berörda fastigheter påverkas. 

Avgränsningen av fastigheter i 
fastighetsförteckningen har gjorts utifrån 
de som berörs av permanent eller tillfälligt 
markintrång, fastigheter som gränsar till 
befintlig och ny bana samt de som berörs av 
väg- och ledningsomläggningar som krävs för 
genomförandet av planen. Inom avgränsningen 
ingår även de fastigheter som kan bli 
aktuella för buller- och vibrationsdämpande 
åtgärder. Sakägare är även andra som berörs 
av järnvägsplanen, såsom myndigheter, 
miljöorganisationer, föreningar m.m.  Dessa 
redovisas i samrådsredogörelsen
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Parallellt med framtagande av järnvägsplan tar 
Gävle kommun fram en detaljplan som reglerar 
erforderliga åtgärder i omkringliggande 
fastigheter (detaljplan Näringen 3:1- Näringen).

Projektet finns inte med i Nationell plan för 
transportsystemet 2010-2021, men utgör en 
viktig del av Gävle Hamns utveckling. Gävle 
Hamn är en av de prioriterade hamnar som 
nämns i den nationella transportplanen. Ett 
avtal har upprättats mellan Trafikverket, 
Gävle kommun och Region Gävleborg som 
reglerar genomförande av ny spåranslutning 
till Gävle Hamn, samt elektrifiering av befintlig 
Fredrikskansbana.

1.3 Mål och krav
Avgörande för projektets genomförande är 
att planerade åtgärder uppfyller uppsatta 
projektmål. Projektmålen för projektet styrs 
utifrån nationella mål såsom transportpolitiska 
mål samt miljökvalitetsmål och -normer. Som 
en bakgrund till målen finns en vision om 
ett långsiktigt hållbar  t transportsystem. Den 
grundläggande principen för investeringar i 
järnvägssystemet är att de ska bidra till att de 
transportpolitiska målen nås. Investeringarna 
ska också vara samhällsekonomiskt effektiva 
och långsiktigt hållbara.

Samhällets mål och krav
En grundläggande princip för investeringar i 
järnvägstransportsystemet är att de ska bidra 
till att de nationella samhällsmålen nås.

Transportpolitiska mål
Det av riksdagen antagna övergripande målet 
för transportpolitiken är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det 
övergripande målet stöds av ett funktionsmål 
och ett hänsynsmål. Funktionsmålet berör 

Funktionsmålet

Funktionsmålet handlar om att skapa 
tillgänglighet för resor och transporter. 
Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt 
ska transportsystemet vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, 
miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 
som ett hållbart transportsystem måste 
ta hänsyn till. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och till 
ökad hälsa.

resans eller transportens tillgänglighet medan 
hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 
hälsa.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 
Idag finns det miljökvalitetsnormer för olika 
föroreningar i utomhusluften, olika parametrar 
i vattenförekomster, olika kemiska föreningar i 
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som 
är relevanta för detta projekt.

•	 Luftkvalitet

•	 Omgivningsbuller

•	 Yt- och grundvatten

Nationella samt regionala och kommunala 
miljökvalitetsmål

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.

De nationella miljökvalitetsmålen har brutits 
ned och konkretiserats av Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län för att tillämpas och följas upp 
på regional nivå. Gävle kommun har tagit fram 
motsvarande kommunala miljömål.

Miljökvalitetsmålen redovisas och följs upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Projektets mål och krav
Trafikverket har definierat följande mål och 
krav på projektet:

•	 Att avlasta spårkrysset för att öka 
kapaciteten på Gävle godsbangård

•	 Att skapa en anslutning till Gävle 
Hamn som inte medför lokvändning 
för tåg till och från Bergslagsbanan och 
Ostkustbanan, riktning söderut. 

•	 Elektrifiering för att minimera 
användningen av diesellok.

•	 Tekniska standardkrav är:

o banorna ska elektrifieras

o spårets minsta kurvradie ska 
vara 200 meter (enligt dispens) 

o banan konstrueras för en 
största tillåtna hastighet om 
40 kilometer per timme, men 
kommer att trafikeras med 
maximalt 30 kilometer per 
timme 

o största tillåtna axellast 25 ton 
(begränsningar finns fortsatt på 
nuvarande bana) 

o spårets lutning får vara 
maximalt 12 promille.

•	 Att anslutningen till Gävle Hamn 
kapacitetsmässigt ska klara förväntad 
prognostiserad trafikökning från 
dagens 8 till 24 systemtåg tur och 
retur per dag år 2015. Av de 48 totala 
tågrörelserna per dygn beräknas 40 
följa längs det nya spåret.
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Figur 2 Förstudiekorridor alternativ 1
Förstudiekorridoren har kompletterats under 

2011 för att möjliggöra den nya justerade 
spårdragningen.
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1.4 Tidigare utredningar 
och beslut samt fortsatt 
planering

Planeringsprocessen
Planeringen av projektet följer den process 
som regleras enligt Lag (1995:1649) om 
byggande av järnväg samt Miljöbalken. 
Planeringsprocessen består av förstudie, 
järnvägsutredning (vid behov) samt 
järnvägsplan. Ofta föregås processen av ett 
idéskede som inte är lagreglerat. Parallellt 
med de olika planeringsstegen sker ett samråd 
där både Trafikverket och övriga samhället 
medverkar för att lämna synpunkter på 
föreslagen utformning.

Enligt lagen ska järnvägen planläggas och 
byggas på ett sätt som medför minsta möjliga 
påverkan för såväl närboende som miljön, men 
ändå uppfyller järnvägens ändamål och håller 
en skälig budget.

Idéstudie Gävle Hamn
Under 2007 togs en idéstudie (Dnr: F07-1942/
SA20) fram. Här studerades flera alternativa 
lösningar för att uppnå målsättningen med 

att avlasta infarten till Gävle bangård, öka 
kapaciteten och skapa en direktanslutning till 
Gävle Hamn.

I idéstudien ingick flera alternativa 
spårlösningar som skulle kunna leda 
trafik direkt från Ostkustbanan alternativt 
Bergslagsbanan ut till Gävle Hamn. 
Trafiken skulle passera utan att belasta 
spårkrysset söder om Gävle godsbangård. 
Idéstudien tittade även på lösningar som 
avlastar spårkrysset från motorvagnar från 
motorvagnsverkstaden.

Förstudie Ny anslutning Gävle Hamn
Inom ramen för förstudien (Dnr: F09-11185/
SA20) studerades alternativen från idéstudien 
vidare. Alla alternativ från idéstudien, utom 
utredningsalternativ 1, valdes bort i förstudien 
eftersom de inte klarade uppsatta mål.

Förstudien kompletterades med en variant av 
utredningsalternativ 1, utredningsalternativ 
1.1. Syftet med detta alternativ var att 
ytterligare avlasta spårkrysset. Både alternativ 
1 och 1.1 rymdes inom samma redovisade 
utredningskorridor i förstudien.

Det så kallade ”Alternativ 1” i förstudien 
innebar nybyggnation av en elektrifierad 
direktanslutning till Gävle Hamn, cirka 
två kilometer järnväg över Näringens 

industriområde. Spåret ansluter i väster vid 
Gävle godsbangård och i öster vid Lillåns 
bangård. Det nya spåret upplåts för anslutande 
tågtrafik söder- och västerut.

Alternativ 1:1 innebär att ännu ett spår byggs 
öster om godsbangården, för att ytterligare 
avlasta spårkrysset.

En förutsättning för båda alternativen har 
varit att befintlig järnväg, Fredriksskansbanan, 
bibehålls och elektrifieras, totalt ca åtta 
kilometer inklusive bangårdsspår. Detta för att 
behålla direktförbindelsen för anslutande tåg 
norrut.

Trafikverket har valt att inte gå vidare med 
alternativet 1.1. Det var tekniskt svårt att 
hitta en lösning som uppfyllde alternativets 
syfte. Kvar fanns enbart utredningsalternativ 1 
varför inget behov fanns för upprättande av en 
järnvägsutredning.

Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan

Länsstyrelsen Gävleborg har 2009-11-16 
beslutat att projektet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

I länsstyrelsens motivering av beslutet framgår 
att projektet kan få betydande miljöpåverkan 
på grund av dess karaktäristiska egenskaper 
med tanke på störningar och risker, dess 
lokalisering och de möjliga effekternas 
komplexa egenskaper. Länsstyrelsen framhåller 
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bland annat behovet av ny detaljplan samt 
eventuellt tillstånd för vattenverksamhet 
eller för verksamhet som kan påverka Natura 
2000-området Testeboåns delta.

Länsstyrelsen vill även att Trafikverket visar 
om det är möjligt att all trafikering till och från 
hamnen sker på det nya anslutningsspåret, dvs 
att befintligt spår tas bort. (se Trafikverkets 
svar under kapitel för Järnvägsplan)

Trafikverkets ställningstagande

Ett ställningstagande på förstudien togs 
2010-01-15 och löd:

Motiven till beslutet var att förstudien kan visa 
att alternativ 1 är det enda alternativet som 
uppfyller kraven på funktion, ekonomi, miljö, 
byggbarhet och samhällsnytta.

I beslutet lyftes några viktiga aspekter att 
beakta i fortsatt arbete med järnvägsplan.

•	 Miljökonsekvensbeskrivningen utförs 
i nära samarbete med länsstyrelse och 
kommun.

•	 Utformning/gestaltning av vägport och 
bankar vid Strömsbrovägen ägnas stor 
omsorg.

•	 Påverkan på landskapsbilden av 
elektrifieringen av Fredriksskansbanan 
över Inre Fjärden studeras noggrant.

•	 Förekomst av förorenad mark utreds.

•	 Möjliga etappindelningar utreds.

•	 Järnvägens geometri optimeras med 
beaktande av övriga intressen, såsom 
intrång och möjligheter till övrig 
planering av området.

•	 Signallösningar för Gävle godsbangård 
och hamnanslutningarna utreds.

•	 Fortsatt arbete ska ske i samråd med 
övrig samhällsplanering.

Tillåtlighetsprövning
Regeringen ska enligt lag pröva tillåtligheten 
av nya järnvägar avsedda för fjärrtrafik 
som är längre än 5 km. Tillåtligheten görs 
enligt kapitel 17 i Miljöbalken. Den nya 
bansträckningen till Gävle Hamn är kortare 
än 5 km, och kommer enbart trafikeras av 
godstrafik.

Optimering inom vald korridor
I inledningen av arbetet med järnvägsplanen 
studerades möjliga järnvägslinjer inom 
förstudiekorridoren för att hitta den linje som 
bäst uppfyller ställda mål och krav med minst 
konsekvens för människa och miljö. Här visade 
det sig att den bästa linjen, under en kort 
sträcka, hamnade en bit utanför den korridor 
som förstudien definierat. Korridoren måste 
därmed utökas något för att inrymma hela 
spårlösningen.

Samråd hölls med de som kunde antas bli 
berörda av korridorens utökning. Efter 
genomfört samråd gjordes bedömningen att 
en sådan lösning minimerar ingreppet i de 
verksamheter som finns inom industriområdet 
Näringen och därför är en välkommen 
justering av tidigare förslag.

”Med förstudien som grund beslutar 
Banverket att fortsätta arbetet med det 
enda kvarvarande alternativet.

•	 Nybyggnad av cirka 2 km 
nytt spår, inkl elektrifiering 
och behövliga växlar samt 
en vägport för passage av 
Strömsbrovägen.

•	 Elektrifiering av cirka 
8 km befintligt spår på 
Fredriksskansbanan. 

Nästa steg i planeringsprocessen 
blir att upprätta järnvägsplan inom 
korridoren för alternativ 1 inklusive 
elektrifiering av befintligt spår.”
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En komplettering till det tidigare 
ställningstagandet togs fram 2011-08-22. 
Beslutet löd:

Samråds- och utställelseprocessen med 
myndigheter, föreningar och sakägare ges 
en stor tyngd i planeringen av järnvägens 
utformning och valet av skyddsåtgärder. 
Järnvägsplanens syfte är också att ta i anspråk 
den mark, utrymme eller rättigheter som 
krävs för järnvägen och byggande av järnvägen. 
I järnvägsplan ingår även att beskriva hur 
planerad åtgärd ska genomföras.

Miljökonsekvensbeskrivning upprättas som 
en del i järnvägsplanen för att utgöra underlag 
för en samlad bedömning av projektets 
konsekvenser på människors hälsa och på 
miljön. I miljökonsekvensbeskrivningen ingår 
även att ge förslag till skyddsåtgärder. Miljö-
konsekvensbeskrivningen ska godkännas av 
länsstyrelsen innan järnvägsplanen ställs ut.

När järnvägsplanen är fastställd följer 
en överklagandeperiod. Därefter kan 
järnvägsplanen vinna laga kraft.

I en järnvägsplan regleras bl.a. följande:

•	 Mark som ska tas i anspråk permanent

•	 Mark som ska tas i anspråk tillfälligt, 
samt tiden för ianspråktagandet

•	 Anläggningens utformning och 
lokalisering

•	 Åtgärder till skydd för störningar från 
järnvägen

•	 Stängning av plankorsningar

Systemhandling
Parallellt med framtagande av järnvägsplanen 
tas en systemhandling fram. Systemhandlingen 
ger en teknisk beskrivning av föreslagen 
anläggning och blir ett underlag inför 
framtagande av bygghandlingar och inför 
byggnation.

Systemhandlingen utgör inte en formell del i 
järnvägsplanen.

Bygghandling
Projektets slutliga tekniska utformning tas 
fram i en bygghandling innan byggande 
kan påbörjas. Bygghandlingen måste 
överensstämma med järnvägsplanen, endast 
obetydliga avvikelser tillåts.

Figur 3 Planeringsprocessen för järnväg

”Trafikverket beslutar att 
utredningskorridoren för ny anslutning 
till Gävle Hamn justeras enligt bifogad 
karta (Justerad korridor för ny 
anslutning till Gävle Hamn 2011-08-22)”, 
se sida 4.

Järnvägsplan
Järnvägsplan upprättas enligt förstudiens 
förordade alternativ, det vill säga med en ny 
spåranslutning mellan godsbangården och 
Lillåns bangård samt elektrifiering av befintligt 
spår till Gävle Hamn.

Genom att behålla det befintliga spåret 
möjliggörs separering av söder- och 
norrgående tåg. Om befintligt spår tas 
bort måste norrgående tåg växlas om på 
godsbangården. Nya växlar för norrgående 
trafik kräver stora ombyggnationer och 
utrymme på den redan idag hårt belastade 
bangården samt intrång i verksamhetsområden 
och vägsystem. Åtgärderna krävs oavsett 
om det endast är ett fåtal tåg som ska köras 
i norrgående riktning. Ombyggnationerna 
kommer att medföra ytterligare trängsel och 
förseningar på bangården.
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1.6 Riksintressen, Natura 
2000 och strandskydd

I miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel finns 
bestämmelser om skydd av områden som har 
så höga värden för natur- och kulturmiljö, 
friluftsliv och olika näringar etc. att de antas 
vara av nationellt intresse. Dessa områden 
kallas för riksintressen. Områdets värde eller 
betydelse får inte påtagligt skadas.

Nedan presenteras de områden som är aktuella 
för den här planen.

Riksintressen
Planområdet innefattar eller ansluter till 
ett flertal riksintressen. Ostkustbanan, 
Bergslagsbanan samt befintlig järnväg till 
och från hamnen, Fredriksskansbanan, utgör 
riksintressen för kommunikation enligt 
3 kapitlet miljöbalken. Även norra delen 
av Strömsbrovägen och Gävle Hamn är av 
riksintresse för kommunikation. Gävle Hamn 
är en av Sveriges tio största hamnar och 
Ostkustens största containerhamn.

Längs Strömsbrovägen har ett antal 
telecomföretag kanalisationsstråk och 
fiberkabel som matar norra Sverige med 
bredband, vilket också är av riksintresse.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla 
naturområden som är utpekade med stöd av 
EU-direktiv, art- och habitatdirektivet och 
fågeldirektivet. Till varje område finns en 
bevarandeplan.

Planområdet gränsar till Testeboåns delta 
som utgör riksintresse Natura 2000. Natura 
2000-området är en del av deltaområdet vid 
Testeboåns mynning och dess sydliga gräns 
går vid Fredriksskansbanans järnvägsbank 
över Inre Fjärden. Det flacka deltaområdet 
är uppbyggt av svämsediment från 
Testeboån. Deltats sydöstra fastmarksdel 
består av en låglänt, öppen våtmark, den så 
kallade Avasältan. Detta cirka 25 ha stora 
våtmarksområde är det som återstår av tidigare 
vidsträckta strandnära våtmarker mot Inre 
Fjärden. Strandskogarna vid Testeboåns utlopp 
domineras av fuktskogar av klibbal som också 
är mycket intressanta ur fågelsynpunkt. Även 
ur botanisk synpunkt är Avasältan av intresse 
eftersom motsvarande vegetation nu är 
försvunnen från övriga delar av Inre Fjärden 
och saknar motsvarighet i andra delar av länet. 
Vegetationen på sältan domineras på de grunda 
mestadels torrlagda sedimenten av gräs och 
lågstarrbälten, högstarrmader och längst ut 
gles säv.

Strandskydd
Från den 1 juli 2009 ska alla kommuner, enligt 
förändringar i miljöbalken m.fl. lagar, besluta 
om dispens och upphävande av strandskydd 
samt utöva tillsyn av strandskyddets 
efterlevnad. Strandskydd gäller generellt vid 
sjöar, vattendrag och kust. Testeboån har 200 
meters strandskyddsområde. Vid Gävles kust är 
strandskyddet utökat till 300 meter.

På Näringen, som till största delen är 
planlagd, är strandskyddet upphävt genom 
tidigare beslut av Länsstyrelsen. Längs den 
befintliga järnvägsbanken mot Inre fjärden 
råder strandskydd. Strandskyddet upphävs 
automatiskt inom järnvägsområdet via 
fastställande av järnvägsplanen.
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1.7 Kommunala planer

Översiktsplan
Planområdet omfattas av översiktsplanerna:

•	 Översiktsplan för Gävle stad, antagen 
2009-04-27

•	 Översiktsplan för Avan, Fredriksskans, 
antagen 2004-11-29

I översiktsplanen för Gävle Stad beskrivs 
östra Näringen som ett verksamhetsområde 
med Strömsbrovägen och järnvägen som 
de huvudsakliga transportvägarna. Delar av 
området ingår i skyddsområde för vattentäkt.

Planen flaggar för framtida förändringar 
av hamnens järnvägsanläggning. Planen 
föreskriver att området mellan hamnspåret 
och Alderholmen (Gävle Strand) bör ha sådana 
verksamheter som skärmar av buller från 
järnvägen och inte stör boendet. Området 
närmast naturreservatet och Strömmavägen 
bör ha sådan verksamhet som möjliggör 
utveckling av Testeboån och eventuellt 
boende. Området närmast Strömsbrovägen 
och övriga delar av östra Näringen kan 
utvecklas med ytterligare verksamheter, kontor, 
järnvägsanknuten verksamhet och idrott.

All verksamhet inom området måste följa vat-
tenskyddsföreskrifterna och klara buller från 
järnväg och vägar. Dagvattenhanteringen ska 
förbättras med fördröjningsdammar.

I översiktsplanen finns utpekade platser på 
Näringen som har getts högsta prioritet för 
dagvattenåtgärder.

Näringen är markerat som område som har stor 
sannolikhet att drabbas av översvämningar och 
hotas av 100-årsflöde.

I den fördjupade översiktsplanen 
för Avan-Fredriksskans, tillgodoses 
expansionsmöjligheter för verksamheter 
som behöver närhet till hamnen, områdets 
infrastruktur samt väg- och järnvägsanslutning. 
Planens syfte är att säkra Gävle Hamns 
utveckling samt att klarlägga den framtida 
markanvändningen i området.

Projektet Fredrikskansbanan, ny anslutning till 
Gävle Hamn anses vara förenligt med gällande 
översiktsplaner.

Områdesbestämmelser
Hamnområdet omfattas av 
områdesbestämmelser gällande 
hamnverksamhet. Inom ramen för begreppet 
hamnverksamhet ryms bland annat 
industrispår för hamnens behov.

Detaljplan
Parallellt med framtagande av järnvägsplanen 
arbetar Gävle kommun med en ny detaljplan 
för området, Näringen 3:1. Idag omfattas 
området av flera gällande detaljplaner från 
1964 och framåt.

Detaljplanen för Näringen 3:1 syftar till 
att justera gällande detaljplaner så att de 
överensstämmer med järnvägsplanen samt 
beskriva de kommunala planfrågorna i 
området. Viktiga frågor som hanteras är 
vägtrafik, ytor för dagvatten samt hur företagen 
i området påverkas när markanvändningen 
ändras.
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1.8 Samordning järnvägsplan 
och detaljplan

Enligt lagen om byggande av järnväg får en 
järnväg inte byggas i strid mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Detaljplanen regelerar 
användningen av mark- och vattenområden 
samt bebyggelse.

Fredriksskansbanan, ny spåranslutning till 
Gävle Hamn är ett samarbetsprojekt mellan 
Gävle kommun och Trafikverket. Järnvägsplan 
och ny detaljplan för delar av Näringen 
har tagits fram parallellt för att de skall 
överensstämma. Detaljplanen kommer att 
fastställas före järnvägsplanen.

I detaljplanen för Näringen 3:1 regleras 
omläggningen av de gator som krävs 
för projektets genomförande samt 
omhändertagande av dagvatten inom området, 
inklusive järnvägens dagvatten.

1.9 Angränsande projekt
Svenska staten har genomfört en 
Hamnstrategiutredning som presenterades 
2007. I utredningen har Gävle Hamn 
kvalificerat sig som en av de tio hamnar i 
Sverige som är strategiskt viktiga och föreslås 
prioriteras. För att uppfylla kommande 
säkerhetskrav och trafikökningar pågår 
stora infrastruktursatsningar i anslutning 
till hamnen. Vägen till och från hamnen 
har rustats och en ny inseglingsled kommer 
att muddras. Gävle hamn har påbörjat ett 
utbyggnadsprojekt som omfattar nya kajer, 
hamnplaner och magasin. Utbyggnader i 
kombination med ny inseglingsled ökar 
hamnkapaciteten från dagens 70 000 
containrar till 170 000 containrar. För att få ett 
komplett transportsystem till och från Hamnen 
återstår byggande av en väl fungerande 
järnvägsanslutning.

För Gävle rangerbangård planeras 
säkerhetshöjande åtgärder samt utbyte av 
befintligt ställverk.

1.10 Järnvägsplanens 
förutsättningar

Områdesbeskrivning
Planområdet sträcker sig över industriområdet 
Näringen och Inre fjärden till Gävle 
Hamn. Området gränsar i nordost till 
Natura 2000-området Testeboåns delta 
och naturreservatet kring deltat. Den 
befintliga järnvägsbanken över Inre Fjärden, 
Fredriksskansbanan, gränsar direkt mot 
Natura 2000-området och naturreservatet. 
Bostadsområdena Öster och Gävle Strand 
ligger direkt söder om den befintliga 
Fredriksskansbanan. Öster består av 
flerbostadshus som nyligen har genomgått en 
omfattande renovering. Gävle Strand består av 
både flerbostadshus och radhus, området är 
fortfarande under utbyggnad.

Mellan åren 1925 och 1960 hade Näringen 
funktionen som stadens soptipp innan 
området fylldes ut och industriverksamheter 
etablerades. Verksamheterna är huvudsakligen 
inriktade mot transport, lagerverksamhet 
och byggindustri. Verksamheterna varierar 
stort med avseende på antalet anställda och 
årsomsättning. 
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Bebyggelsen på Näringen består till största 
delen av låga byggnader, högst tre våningar. 
Kvaliteten på byggnaderna varierar kraftigt, allt 
från enkla temporära plåtskjul till byggnader 
av högre kvalitet. Industriområdet är historiskt 
sett relativt nytt varför inga skyddsvärda 
kulturlämningar har påträffats här.

Vägtransporter till och från Näringen sker 
i huvudsak norrifrån via Hamnleden och 
Strömsbrovägen, som trafikeras med cirka 
14 000 – 18 000 fordon/dygn, varav en stor 
del är tung trafik. Strömsbrovägen förbinder 
staden med de norra stadsdelarna och en gång- 
och cykelbana löper längs med vägen.

Den befintliga järnvägen, Fredriksskansbanan, 
löper mellan industriområdet Näringen och 
bostadsområdena Öster och Gävle Strand. 
Järnvägen passerar efter det genom Gävle 
Galvan AB:s  industrifastighet och vidare på 
bank/bro över Inre Fjärden ut mot Gävle 
Hamn. Längs järnvägsbankens norra sida löper 
en gång- och cykelstig.

Gävle Hamn ligger i inloppet till Gävle stad, i 
Inre Fjärden. Hamnen gränsar mot Barsagrund 
och förbindelsen via Fredriksskansbanans 
järnvägsbank mot Näringen. I hamnens 
omgivning mot nordost ligger Norrlandet med 
värdefull bebyggelse.

Geotekniska och hydrologiska 
förutsättningar

Planområdet ligger strax utanför det primära 
skyddsområdet för Gävle – Valboåsens 
grundvattentäkt. Täkten utgör en viktig 
grundvattenresurs som nyttjas som kommunal 
dricksvattentäkt i Gävle.

Närheten till havet utgör en risk för 
översvämningar i det låglänta området som 
redan har problem med dagvattenhanteringen. 
I framtiden finns scenarier för ännu högre 
vattenstånd och ökad risk för kraftig nederbörd.

Näringen, öster om Strömsbrovägen, är 
uppbyggd på fyllnadsmaterial som en rest av 
den soptipp och kommunala deponi som fanns 
här mellan åren 1925-1960. Tippen tog emot 
hushållssopor, industrisopor och byggavfall.  
Deponifyllnaden överlagras av ett cirka en 
meter djupt lager av sand, silt och grus.

Väster om Strömsbrovägen består marken av 
sand eller siltig sand och i gränsen här emellan 
blandas dessa material.

Under deponifyllnaden finns ett lager med silt 
och lera med en mäktighet av cirka 6-7 meter 
och under det morän och berg (sannolikt 
sandsten).

Grundvattnet finns i två magasin, ett 
övre och ett undre, som åtskiljs av lagret 
med lera och silt. Den övre och det undre 
grundvattenmagasinet har ingen hydraulisk 
kontakt med varandra.

Nivån i det övre magasinet ligger 0,5 – 1,5 meter 
under markytan och följer årstidsvariationerna 
då den ökar vid vårens snösmältning och 
sedan sjunker under sommaren. Vid höga 
havsvattennivåer trycks havsvatten in i 
dagvattensystemet längs Beckasinvägen, ända 
upp emot Strömsbrovägen.

Under silten och leran, på ett djup av cirka 
tio meter under markytan, finns det undre 
grundvattenmagasinet beläget i Gävleåsens 
vattenförande material (sand/grus). 
Detta grundvatten har kontakt med åsen 
(vattentäkten) och följer havets fluktuationer.

Miljötekniska förutsättningar
Planerat spår korsar Näringens industriområde 
och diverse fastigheter där varierande 
industriverksamhet har pågått sedan 1950-talet.

Industriområdet är beläget ovanpå en nedlagd 
kommunal deponi som mellan åren 1925 och 
1960 tog emot hushållssopor, industrisopor och 
byggavfall.
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Figur 4 Illustration av generell 
jordlagerföljd och vattennivåer med 

Gävleåsen i väst och havet med 
järnvägsbanken i öst.



13

Ingen övergripande markundersökning har 
utförts på Näringens industriområde, men 
det finns ett antal mindre undersökningar 
utförda på privata fastigheter. I det översta 
fyllnadsmaterialet återfinns bly, zink och 
bensen i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för industriområden. I 
deponiutfyllnaden med sopor antas att fler 
föroreninger förkommer, bland annat metaller, 
oljekolväten, polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) och dioxiner är vanligt förekommande i 
deponier.

Grundvattnet i det övre magasinet har kontakt 
med den före detta deponin, vilket medför att 
det finns föroreningar även i grundvattnet. 
Undersökningar påvisar förhöjda halter bensen, 
PAH, nickel, oljekolväten och dioxiner, jämfört 
med hälsobaserade riktvärden.

För mer information hänvisas till Miljökon-
sekvensbeskrivningen.

Korsande ledningar
Den nya järnvägen korsar ett stort markförlagt 
ledningsstråk längs Strömsbrovägen. Här 
finns ledningar för el, vatten, avlopp, 
fjärrvärme och kommunikation (telecom och 
bredbandskablar).

Ett antal telecomoperatörer har 
kanalisationsstråk och fiberkabel som 
matar norra delarna av Sverige, vilket är av 
riksintresse.

I Krickvägen finns markförlagda ledningar för 
el, vatten och avlopp.

I Beckasinvägen finns markförlagda ledningar 
för el, vatten, avlopp och fjärrvärme.

I Kanalvägen finns markförlagda ledningar för 
el, vatten och avlopp.

Inga luftledningar påverkas i området.

Befintlig järnväg
Den befintliga järnvägen, Fredriksskansbanan, 
är ett oelektrifierat enkelspår med begränsad 
standard. Banan passerar Strömsbrovägen på 
järnvägsbro, fortsätter på en upphöjd bank till 
Lillåns bangård, passerar sedan Inre fjärden på 
kort bro samt bank före anslutning till Bankens 
bangård och Gävle Hamn.

Det finns ett äldre stickspår inom Näringen 
som inte nyttjas idag. Detta spår tas bort inom 
projektet och en del av dess sträckning nyttjas 
för den nya banan.

Trafikering
Järnvägen ut till hamnen trafikeras i nuläget 
med 16 dieseldrivna tåg per dygn (dvs åtta tåg 
tur och retur). I framtiden finns behov av 48 
tågrörelser per dygn, dvs 24 tåg tur och retur 
(prognosår 2020). Om det nya spåret byggs 
ut bedöms 40 tågrörelser av dessa följa längs 
det nya spåret och åtta tågrörelser gå via den 
befintliga Fredriksskansbanan.

Idag måste alla tåg söder- och västerifrån byta 
körriktning på godsbangården för att nå Gävle 
Hamn. Alla tåg måste också växla mellan el- 
och dieseldrivna lok.

Till Gävle Hamns anläggning går dels 
systemtåg, d v s tåg med enhetlig last 
exempelvis flygbränsle eller containrar, 
dels vagnslaster, d v s tåg med blandad last 
exempelvis sågade trävaror, skrot, kemikalier, 
containrar etc. Idag går systemtågen via 
godsbangården trots att de inte behöver 
rangeras, dels för byte av lok (el/diesellok), 
dels för att byta körriktning.

Enligt nuvarande tidtabell ankommer och 
avgår godståg både norrut, söderut och 
västerut. De flesta tågen går till/från Hallsberg, 
Sundsvall och Borlänge.

Dagliga transporter sker av farligt gods, 
flygbränsle, till Arlanda.
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Figur 5 Järnvägsplanens gränser
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1.11 Planerad 
järnvägsutformning

Övergripande utformning
Järnvägsplanens alternativ motsvarar 
Alternativ 1 från förstudien.

Alternativet innebär i huvudsak nybyggnation 
av ett cirka en och en halv kilometer nytt 
elektrifierat enkelspår. I väster ansluter spåret 
till Gävle godsbangård och i öster ansluter det 
till Lillåns bangård utmed Fredriksskansbanan.

Det nya spåret skär genom Näringens 
Industriområde. En ny järnvägsbro byggs för 
passage av Strömsbrovägen. En plankorsning 
med bomanläggning för gång- och cykeltrafik 
planeras vid Kanalvägen. Banans högsta punkt 
är vid den nya bron över Strömsbrovägen.

Drygt 20 byggnader rivs. Alla byggnader nyttjas 
för industri, kontor eller restaurangverksamhet. 
Inga bostadsfastigheter påverkas.

Förutom nybyggnationen så elektrifieras 
befintlig hamnbana, Fredriksskansbanan. 
Spåret sträcker sig från Gävle godsbangård till 
och med Bankens bangård vid Gävle Hamn.

Järnvägsbanken

Bankens bangård

Barsagrund

Inre fjärden

Teckenförklaring
Nya GC-vägar

Nya bilvägar

Servitut
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Trafikverkets mark
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Ny järnvägsbro över Strömsbrovägen.
Vägen får delvis ny sträckning och 
gång- och cykelvägen flyttas till 
västra sidan.

Befintlig gångväg utmed 
järnvägsbanken behålls.

Servitut för serviceväg
ut till Hamnleden.
Se separat översiktsritning.

Tryckbank.
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Bana
Den nya järnvägen får en minsta kurvradie på 
200 meter och en största lutning på cirka 12 
promille. Trafikeringen utförs som växlingsväg 
inom Gävle driftsplats¹, största tillåtna 
hastighet för trafiken är därmed 30 kilometer 
per timme. Banans största tillåtna axellast blir 
25 ton och största tillåtna vikt per meter 8 ton.

Spårets geometri uppfyller inte uppsatt krav 
på minsta radie för spår med betongsliprar. 
Dispens har sökts och beviljats inom 
Trafikverket enligt beslut 2010-09-03. På grund 
av den låga hastigheten bedöms de sidokrafter 
som kan uppkomma inte leda till några 
säkerhetsproblem och eftersom området är 
tätbebyggt skulle det medföra stora kostnader 
att klara den standard som föreskrivs i normala 
fall (minsta kurvradie på 250 meter).

Spårlinjen för den nya järnvägen styrs i 
planläge främst av möjlig anslutningspunkt 
vid godsbangården, möjliga kurvradier och de 
befintliga byggnaderna med högre ekonomiskt 
värde på Näringens industriområde.

Linjeföringen i höjdled har anpassats till att 
begränsa schakt i förorenad mark, samt att 
korsa Strömsbrovägen planskilt.

SPÅR

SLÄNT 1:1,5

KONTAKTLEDNING

FASTIGHETSGRÄNS

SLÄNT 1:2

FLACK SLÄNT MED 
EV. PLANTERING

EV. STÄNGSEL
STÄNGSEL

MOT VERKSAMHET 
(KVARTERSMARK I DP)

MOT GRÖNOMRÅDE 
(NATUROMRÅDE I DP)

Figur 6 Principsektion ny bana

¹ Banan är en del av Gävle godsbangård och trafiken styrs 
som på en bangård
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Spåret byggs skarvfritt (med 60E1 räl och 
fastclip befästning). Två nya växlar läggs in, 
den ena där det nya spåret ansluter till Gävle 
godsbangård och den andra där det nya spåret 
ansluter till befintligt spår på Lillåns bangård.

Åtta befintliga växlar, inklusive intilliggande 
spår rivs på Gävle rangerbangård för att göra 
plats för det nya spåret. Fyra spår kortas av och 
förses med stoppbock, ett spår ansluts till det 
nya spåret. Härmed stängs också anslutningar 
mot industrispår till fastigheterna Näringen 8:3, 
Näringen 8:4 samt Näringen 8:5. Till Näringen 
4:18 stängs en befintlig anslutning medan 
övriga två behålls. Alternativa spårlösningar 
som ersättning för den borttagna anslutningen 
mot Näringen 4:18 har tagits fram och 
samråtts med fastighetsägaren. De alternativa 
lösningarna redovisas på plankartan.

Geoteknik
Vid anläggande av järnvägsbanken till bron 
över Strömsbrovägen finns risk för sättningar. 
För att reducera ojämna sättningar och 
storleken på den totala sättningen förslås att 
bankens tyngd avlastas genom skyddspålning 
närmast bron, att banken byggs med hjälp 
av lättfyllning (cellplast) och att marken 
förbelastas. Förbelastning innebär att det i 
området läggs upp jord- och bergmassor till en 
höjd av cirka 3 meter under cirka 1,5 år. På så 
sätt sker merparten av förväntad sättning redan 
före byggnationen. Förbelastningsmassorna tas 
sedan bort och banken byggs med ett lättare 
material.

Utmed Bankens bangård anläggs en cirka 170 
meter lång cirka 10 meter bred tryckbank på 
södra sidan om järnvägen. 

Inga geotekniska åtgärder vidtas för befintlig 
Fredrikskansbana.

Fundament för kontaktledningsstolpar utförs 
borrade där grundvattennivån är hög och/eller 
där miljöbelastad mark finns.

För att minimera schakt i miljöbelastad 
mark ersätt frostskyddslager av grus med 
frostskyddsisolering.

Markanläggning
Från öster går nya järnvägen från Lillåns 
bangård i marknivå fram till Strömsbrovägen 
där banken är cirka 4 meter hög som mest. 
Från järnvägsbron sänks profilen till marknivå 
vid anslutning mot Gävle godsbangård i väster.

Där järnvägsanläggningen gränsar mot 
kvartersmark anläggs stängsel som skydd mot 
obehörigt spårspring.

För befintlig järnväg utförs grundläggning av 
kontaktledningsfundament, både borrade och 
grävda.
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Avvattning
Planområdet ingår i Gästrike Vattens 
verksamhetsområde för dagvatten.

I dag finns problem med omhändertagande 
av dagvatten i området. Det beror på högt 
grundvatten i fyllnadsmassorna och att 
havsvatten går in i området och fyller 
exempelvis dagvattenledningar i den södra 
delen. Befintliga ledningar är fullt utnyttjade. 
Ingen rening finns för vägdagvattnet inom 
området.

Järnvägens dagvatten ansluts till den 
kommunala dagvattenhanteringen vid 4 
punkter utmed järnvägen, vid km:tal 199+050, 
i närheten av Beckasinvägens vändplan, vid 
km:tal 199+500, mellan Krickvägen och 
Strömsbrovägen, vid järnvägsbron över 
Strömsbrovägen samt strax intill anslutningen 
mot Gävle Godsbangård.

Gävle kommun har som ambition att anlägga 
renings- och fördröjningsdammar för 
dagvatten i anslutning till den nya järnvägen.

Under byggtiden av järnvägsbron över 
Strömsbrovägen kommer grundvatten att 
pumpas upp tillfälligt. Grundvattnet renas och 
släpps på det kommunala dagvattenssystemet.

Grundvatten
Längs industriområdet Näringens västra 
delar sträcker sig Gävle-Valboåsen i 
nordostlig riktning. Åsen utgör en viktig 
grundvattenresurs som nyttjas som kommunal 
dricksvattentäkt och som omfattas av 
skyddsområde för dricksvattentäkt.

Grundvattnet längs åsens sidor finns i två 
magasin, ett övre och ett undre, som åtskiljs 
av lera och silt. Den övre grundvattenytan 
har inte konstaterats ha någon direkt 
hydraulisk kontakt med grundvattnet i 
åsen, vilket innebär att dess nivå framför 
allt är nederbördsberoende Nivån i det övre 
magasinet ökar vid vårens snösmältning och 
sjunker sedan under sommaren. Det undre 
magasinet har kontakt med åsen (vattentäkten) 
och havet.

Det övre och det undre grundvattenmagasinet 
står inte i direkt hydraulisk kontakt med 
varandra, vilket har noterats genom att 
grundvattennivåerna i de två magasinen 
inte samvarierar. Lerlagret, som skiljer 
de två magasinen åt, bedöms därför vara 
förhållandevis tätt.

Den norra delen av planområdet gränsar 
till den primära skyddszonen för Gävle – 
Valboåsens grundvattentäkt.

Det är vid grundläggning av ny järnvägsbro 
över Strömsbrovägen som påverkan på 
grundvatten och grundvattentäkten kan 
komma att ske. Läs kapitel om järnvägsbro.

Elanläggning
Befintlig Fredrikskansbana elektrifieras från 
Gävle godsbangård till Gävle Hamn. Nytt 
spår elektrifieras från Gävle godsbangård 
till Lillåns bangård och anslutningen mot 
Fredrikskansbanan.

Elektrifiering av Fredrikskansbanan innebär en 
risk för att fiskespön kan bli strömförande vid 
kontakt med elledningarna. Genom skyltning 
med tydlig information kan risken undvikas.

Passagen mellan byggnaderna vid Gävle Galvan 
AB´s anläggning (Näringen 18:6 och 18:7) är 
trång. Dispens för elektrifiering har sökts hos 
Elsäkerhetsverket för avsteg från ELSÄK: 
FS 2008:1, med ändringar 2010:1 7e kapitlet 
3§. Här anges att en kontaktledning ska dras 
så, att det horisontella avståndet mellan 
spänningsförande del och en byggnad eller 
någon byggnadsdel, i vilken ledningen inte ska 
införas, uppgår till minst 5 meter när det är 
vindstilla.
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På grund av spårets befintliga läge mellan 
Gävle Galvans byggnader kommer detta inte att 
klaras. Spåret ligger idag excentriskt placerat 
mellan två långa byggnader.  Rivning är inte 
aktuellt då verksamheten (galvanisering) 
som bedrivs är omgärdad av höga miljökrav. 
Baxning (mindre flytt) av spåret mellan husen 
är teoretiskt möjlig men innebär att östra 
änden av Lillåns bangård måste byggas om 
samt att det blir svårt eller omöjligt att ansluta 
till järnvägsbron över Inre Fjärden, strax öster 
om Gävle Galvan AB. Bedömningen är det 
inte är ekonomiskt försvarbart att baxa spåret 
med hänsyn till de tillkommande åtgärder som 
måste utföras i varje ände av spåret.

Elsäkerhetsverket har beviljat dispensen 
(beslut 2012-02-17) under förutsättning att 
följande åtgärder vidtas.

•	 Pelarna för traversen som står närmast spåret 
rivs och traversen kortas så att ingen del 
kommer för nära. 

•	 Transformatorn vid km 198+200 flyttas och 
fundamentet för transformatorn rivs så att den 
inte är för nära. 

•	 Stolpar placeras mellan husen, för att undvika 
de trånga passagerna mellan husen.

•	 Kontaktledningsstolpe 5 placeras närmare 
spåret (3,25 m c/c stolpe till spårmitt) än vanligt 
(3,35 m) för att uppfylla avståndet mellan 
återledningen och huset söder om spåret.

•	 Projektering av kontaktledningen sidoläge 
kommer ske så att avståndet till husen blir 
maximal. 

•	 På husens fasader som vetter mot spåren finns 
inga dörrar. I de fall öppningsbara fönster finns 
kommer dessa att göras ej öppningsbara.

•	 Sträckningen kommer att sektioneras för att 
möjliggöra underhåll på byggnaderna och andra 
aktiviteter däremellan.

•	 Placera ett tydligt hinder på marken mellan hus 
och spår för att förhindra att arbetsmaskiner 
kommer in på området. 

•	 Fläktar på huset norr om spåret flyttas till taket

•	 Spårområdet avskiljs med ett staket genom hela 
industrifastigheten och vid körporten på norra 
byggnadens västra sida sätts ett högre staket upp. 

•	 Staglina till skorsten mellan byggnader tas bort.

•	 Anslag med varning för spännningsförande 
anläggning sätts upp på takens ändar samt på 
mitten för byggnaden söder om spåret.

•	 Det får inte vara möjligt att beträda taket på 
något sätt, t.ex. genom luckor eller fasta stegar.

•	 För arbete på taken samt fasaden som vetter 
mot järnvägsanläggningen, ska fastighetsägaren 
skriftligt informeras och godkänna de lagar och 
regler som Elsäkerhetsverket och Trafikverket 
givit ut.

•	 Vid allt arbete där det finns risk att komma in 
i närområdet föreligger det en elektrisk fara, 
vilket innebär att arbetet ska ske under ledning 
av en elarbetsansvarig. 

Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 Påverkan på kontor 
och verksamheter från 
elektromagnetiska fält.

•	 Översyn av maximal fri höjd 
under kontaktledningen vid 
Gävle Galvans plankorsning. 
Enligt Trafikverkets regler 
gäller 4,8 meter, men Gävle 
Galvan önskar 5 meter för att 
kunna frakta vissa produkter.
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Figur 7  Principsektion järnvägsbro
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Signalanläggning
Tre ställverk berörs på Gävle driftsplats; Gävle 
personbangård, Gävle godsbangård och Gävle 
rangerbangård.

Gävle godsbangård och spåren till hamnen 
signaleras optiskt (skyltar), de är inte utrustade 
med ATC². Högsta tillåtna hastighet för tågen 
blir därmed 30 km/h.

Spåret dimensioneras för tåglängden 750 m.

Ny vägskyddsanläggning med helbommar 
utförs för gång- och cykeltrafik vid Kanalvägen.  
Befintliga vägskyddsanläggningar inom Gävle 
Galvans område (Näringen 18:6 och 18:7) 
behålls.

Järnvägsbro

Konstruktion ovan mark

Järnvägsbron över Strömsbrovägen byggs som 
en trespannsbro av betong. Strömsbrovägens 
passage under järnvägen kan därmed upplevas 
ljus och luftig.

För mer information, se tillhörande 
Gestaltningsprogram.

I och med att grundvattennivån är relativt hög 
i aktuellt område samt att Strömsbrovägen 
måste läggas i några meters skärning är det 
lämpligt att begränsa konstruktionstjockleken 
för bron. Genom att utföra brons överbyggnad 
som ett tråg, där trågets sidor i huvudsak 
är bärande samt att bygga bron som en 
trespannsbro där gång- och cykelvägen längs 
Strömsbrovägen förläggs i ett ändspann, kan 
mittspannet göras så kort som möjligt och 
konstruktionstjockleken hållas nere.

Konstruktionen blir en trågbalkbro av betong 
med ändskärmar, i tre spann. Bron byggs för ett 
spår. För vägtrafiken gäller en fri bredd om 8,0 
meter för Strömsbrovägen och en fri höjd om 
minst 4,7 meter för vägtrafiken samt 3,0 meter 
för gång- och cykelvägen, som därmed kan 
ligga kvar i dagens nivå.

Konstruktion under mark, järnvägsbro

Planerad järnvägsbro vid Strömsbrovägen 
behöver grundläggas med hjälp av pålning mot 
fast botten för att klara brons och järnvägens 
stabilitet och säkerhet under drift.

Grundvattnet under bron finns i två magasin, 
ett övre och ett undre som åtskiljs av ett lager 
av lera och silt. Det övre grundvattenmagasinet 
är påverkat av den gamla deponi och 
soptipp som finns i området och innehåller 
föroreningar (se kapitel om Grundvatten samt 
Miljötekniska förutsättningar). Det undre 
grundvattenmagasinet är en del av Gävleåsens 
dricksvattentäkt och står inte i hydraulisk 
kontakt med det övre magasinets grundvatten.

För att minimera risken att pålarna för 
med sig förorenat vatten från det övre 
grundvattenmagasinet till det undre magasinet 
med dricksvatten föreslås att bron grundläggs 
med ett fåtal grövre rörpålar, istället för 
traditionellt hundratals smalare pålar. Slagna 
pålar föredras framför borrade pålar. Under 
arbetet med pålningen kommer grundvattnet 
i det övre magasinet tillfälligt att pumpas bort, 
för att ytterligare minska risken att det sprids 
ner till det undre grundvattenmagasinet. Det 
grundvatten som pumpas upp tas om hand, 
renas och släpps ut i dagvattensystemet.

 ² Automatisk tågkontroll (ATC). Ett säkerhetssystem som 
finns på nästan alla svenska järnvägar med persontrafik. 
Systemet övervakar att tågen håller rätt hastighet och 
förhindrar att ett tåg kör förbi en röd signal om inte 
lokföraren skulle ingripa.
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Metoden med ett fåtal grövre pålar istället 
för hundratals smalare ger större möjlighet 
att övervaka pålningen med hjälp av 
kontrollprogram.

Konstruktion under mark, tråg under bro

Strömsbrovägen får en lägre profil under 
järnvägsbron jämfört med idag och placeras 
i ett vattentätt tråg av betong. Tråget blir 107 
meter långt. Fri öppning i tråget blir 8,0 meter.

Grundläggning av planerat tråg utförs som 
kompensationsgrundläggning vilket innebär 
urgrävning och att tråget inte kommer att pålas.  
Genom att lägga vägen i ett tråg behöver inte 
grundvatten från det övre magasinet pumpas 
bort under driftsfasen, men under byggtiden 
behöver grundvattnet avsänkas till en nivå 
strax under grundläggningsdjupet.

Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 Grundläggningsförutsättningar 
för bro och tråg.

•	 Estetiska krav på konstruktionen.

Omläggning av ledningar
Den nya järnvägen korsar ett stort markförlagt 
ledningsstråk längs nuvarande Strömsbrovägen.  
Ledningsstråket måste flyttas då de direkt 
berörs av den nya järnvägsbanken.  Fjärrvärme 
samt el\optokablar förläggs på den östra sidan 
av Strömsbrovägens nya läge, medan vatten- 
och avloppsledningar förläggs på den västra 
sidan.

Anslutande vatten- och avloppsledningar från 
närliggande områden leds om för att inte 
hamna under nya järnvägsbanken.

Den nya järnvägsbankens läge innebär även 
att befintlig nätstation utmed Strömsbrovägen 
flyttas till en ny plats något längre söderut.
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Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 Omfattning och hantering av 
förorenad mark/massor

Omläggning av vägar samt gång- och 
cykelvägar

Det nya spåret kommer att dela av Östra 
Näringens industriområde. Vägsystemet 
anpassas till de nya förhållandena så att 
kommunikationerna i området ska fungera.

Den omläggning av vägar som krävs för ett 
genomförande av projektet regleras i Gävle 
kommuns detaljplan Näringen 3:1.

Kanalvägen

Kanalvägen delas av den nya järnvägen. Väster 
om det nya spåret föreslås en ny förbindelse till 
Beckasinvägen. Vägen öster om det nya spåret 
och fram till Gävle Galvans fastighet (Näringen 
18:6) stängs för fordonstrafik, men kvarstår för 
gång- och cykeltrafik. En passage av järnvägen 
med bomanläggning för gång- och cykeltrafik 
anläggs vid Kanalvägen.

Beckasinvägen
Beckasinvägen delas av den nya järnvägen. 
En ny vägförbindelse mellan Beckasinvägen 
och Kanalvägen längs det nya spårets västra 
sida föreslås. På den östra sidan föreslås en 
vändplan. 

Skydds- och säkerhetszoner
I järnvägsplanen ingår servitut för trädsäkring. 
Det innebär att ett cirka 20 meter brett område 
vid sidan om järnvägen hålls fritt från träd som 
är så höga att om de faller, riskerar att falla 
ned och skada järnvägsanläggningen. Området 
beräknas från närmsta spårmitt.

Servitut för trädsäkring gäller på mark 
utmed järnvägen, avsedd för grönyta enligt 
detaljplanen.

Vissa verksamheter på Näringens 
industriområde förvarar gas i olika former. 
Under nästa skede kommer Trafikverket 
inventera och utreda behov av skyddsåtgärder 
för utrymmen som förvarar gas, med hänsyn 
till elektrifieringen av banan. Trafikverket 
kommer att, i samråd med fastighetsägaren 
och berörd tillsynsmyndighet genomföra 
erforderliga åtgärder.

Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 att inventera och utreda behov 
av skyddsåtgärder för utrymmen 
som förvarar gas

Förorenade massor
Vid anläggandet av järnvägen kommer vissa 
förorenade massor att grävas bort och lämnas 
som avfall.

Schaktmassorna provtas i samråd med 
tillsynsmyndigheten, för att bestämma 
lämplig hantering och omhändertagande. 
Förorenade massor transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. Massor som klarar 
föroreningskraven och är av användbar kvalitet 
ska i möjligaste mån återanvändas inom 
projektet.
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Figur 8  Ny dragning av Strömsbrovägen
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Krickvägen

Krickvägen delas av den nya järnvägen och 
kommer att stängas av mellan Trutvägen 
och Strömmavägen. Vägområdet väster 
om järnvägen föreslås bli naturmark och 
vägområdet öster om järnvägen föreslås bli 
kvartersmark.

Strömsbrovägen

En del av Strömsbrovägen, samt intilliggande 
cykelväg, läggs om för att möjliggöra för ny 
järnvägsbro. Strömsbrovägen sänks ner, men 
flyttas också österut för att få till tillräcklig fri 
höjd under bron utan att behöva göra en alltför 
djup schakt för vägen.

Gång- och cykelstråket flyttas till den västra 
sidan av Strömsbrovägen, från Strömmavägen 
till Krickvägen, för att minska konflikter 
med utfarter och intrånget på närliggande 
fastigheter.

Järnvägsbron ger en fri höjd om 4,7 meter 
för vägtrafiken (rampernas lutning ska ej 
överstiga 6 procent) och 3 meter för gång- och 
cykeltrafiken som därmed kan ligga kvar på 
dagens nivå. Strömsbrovägen läggs i tråg 
under järnvägsbron, och får en fri bredd för 
vägtrafiken om 8 meter.
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Strömmavägen

Strömmavägen påverkas inte direkt av den 
nya järnvägen, men den kommer att förlängas 
från Krickvägen till Beckasinvägen då 
Krickvägen stängs av och Beckasinvägen delas 
av järnvägen. En förlängning av Strömmavägen 
behövs för att nå alla fastigheter öster om nya 
järnvägen. 

Serviceväg / gång- och cykelstig på 
järnvägsbanken 
Trafikverket fastställer en grusbelagd 
serviceväg för att möjliggöra underhåll av 
järnvägen på järnvägsbanken utmed Inre 
Fjärden. Servicevägen tillåts även fortsatt 
nyttjas som en gång- och cykelstig för 
allmänheten.

Figur 9  Perspektivskiss ny järnvägsbro 
över Strömsbrovägen i vy från norr
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Byggvägar
Utlastning och borttransport av förorenad 
jord och rivningsmassor kommer ske med 
lastmaskiner, lastbilar och dumprar. Därutöver 
tillkommer transporter av byggmaterial till 
och från anläggningen samt arbetsresor för 
personal. Huvuddelen av byggtrafiken planeras 
gå via Strömsbrovägen, Hamnleden och vidare 
ut mot väg E4. Viss trafik kommer även att gå 
via Hamnleden från hamnområdet.

Etableringsytor
Under byggtiden krävs flera etableringsytor 
längs sträckan för omläggning av ledningar, 
uppställning av arbetsbodar, arbetsfordon och 
annat arbetsmaterial, samt rening av vatten 
som tillfälligt pumpas upp vid grundläggning 
av järnvägsbron.

Etableringsytorna regleras som tillfällig 
nyttjanderätt i järnvägsplanen.

Masshantering
Masshanteringen kan inte lösas i 
järnvägsplaneskedet. Mer fördjupade 
undersökningar måste göras inför byggskedet. 

Massbalans eftersträvas men inte förrän 
i byggskedet kommer en tillförlitlig 
masshanteringsplan att ta fram.

deras längd betydelse. Maximalnivån påverkas 
inte av att flödet av tåg ökar, men antalet 
händelser med höga ljudnivåer ökar.

Riksdagen har i proposition 96/97:53 antagit 
riktvärden för buller vid permanenta bostäder 
som gäller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur, däribland 
järnväg. Banverket (nuvarande Trafikverket) 
och Naturvårdsverket har, i samarbete med 
Boverket, specificerat dessa och kompletterat 
med riktvärden för vibrationer samt riktvärden 
för buller gällande fritidsbostäder, vårdlokaler, 
utbildningslokaler, arbetslokaler för tyst 
verksamhet, rekreationsytor i tätort samt 
friluftsområden.

Dessa riktvärden har sammanställts och 
redovisas i ”BULLER och VIBRATIONER 
från spårburen linjetrafik - Riktlinjer och 
tillämpning”, Banverket Dnr. S02-4235/SA60, 
nedan kallad bullerpolicyn (www.trafikverket.
se). Bullerpolicyn ligger till grund för det här 
projektet.

När riktvärdena tillämpas vid bedömning 
av buller och vibrationer från järnvägstrafik 
skiljer man på tre planeringsfall; ”Nybyggnad 
av bana”, ”Väsentlig ombyggnad av bana” samt 

”Befintlig bana”.

Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 Masshantering och massbalans

Buller och vibrationer
Bullerberäkningar har utförts för att se hur 
omfattande järnvägsbullret blir i framtiden och 
om skyddsåtgärder för buller behöver vidtas. 
Två alternativ har beräknats. Ett nollalternativ 
för år 2020 med utökad tågtrafik på befintlig 
bana, samt en framtidsprognos för år 2020 
med befintlig (elektrifierad) bana och ny 
spåranslutning över Näringen.

Vid beskrivning och bedömning av tågbuller 
används begreppen ekvivalent ljudnivå och 
maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är ett 
tidsmedelvärde och för tåg vägs oftast ljudet 
samman under ett dygn. Maximal ljudnivå är 
ett mått på den högsta ljudnivån som uppstår. 
Avgörande för den maximala ljudnivån är 
främst typ av tåg och dess hastighet. För den 
ekvivalenta ljudnivån har även antalet tåg och 
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Elektrifiering av Fredriksskansbanan bedöms 
som ”Befintlig bana” medan byggnation av 
en ny spåranslutning från godsbangården till 
Lillåns bangård bedöms som ”Nybyggnad av 
bana”.

För planeringfallet befintlig bana finns enbart 
riktvärden gällande bostäder redovisade i 
bullerpolicyn. Riktvärdena avser maximal 
ljudnivå inomhus (avser utrymme för sömn 
och vila) samt ekvivalent ljudnivå utomhus 
(allmänt i bostadsområdet), inget särskilt 
riktvärde för uteplats finns. Beräknade 
ljudnivåer utmed Fredriksskansbanan visar att 
inga av dessa riktvärden överskrids, varken i 
nollalternativet eller i framtidsalternativet.

Den nya järnvägen passerar genom 
industriområdet Näringen. För planeringsfallet 
nybyggnad av järnväg är därmed enbart 
riktvärden för arbetslokaler för tyst miljö 
aktuellt. Beräknade ljudnivåer utmed 
nysträckningen visar att dessa riktvärden 
inte överskrids, under förutsättning att alla 
husfasader klarar en dämpning av ljudet 
med 30 dB(A) (fasaddämpningen antas i 
normalfallet vara 30 dBA(A) eller mer). I 
senare skeden bör man inventera var det 
finns arbetslokaler för tyst verksamhet, och 
kontrollera ljudnivån inomhus vid tågpassage. 
Om inte riktvärdet innehålls bör åtgärder 
övervägas.

Inga arbetslokaler för tyst verksamhet ska 
dock behöva utsätts för ljudnivåer över 65 
dB(A) som maximal nivå. För att klara detta 
kan åtgärder behöva vidtas utan att de är 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Vibrationer och stomljud har inte utretts. 
Riktvärden för vibrationer enligt bullerpolicyn 
gäller enbart för bostadshus och vårdlokaler. 
Utmed befintlig bana finns bostadshus på 
ett avstånd av ca 35 meter. Utmed befintlig 
sträckning sker ingen förändring av tågtrafiken 
jämfört med idag. Omfattningen av eventuella 
vibrationsstörningar utmed befintlig bana får 
utredas i senare skede. 

Utmed det nya anslutningsspåret över 
Näringen berörs inga bostadshus, skolor 
eller vårdlokaler. Markförhållandena utmed 
nysträckningen varierar vilket medför att 
beräkningar av förväntade vibrationsstörningar 
från den nya järnvägssträckningen 
blir omfattande och svårbedömda. För 
nysträckningen upprättas ett kontrollprogram 
för att identifiera och kontrollera uppkomna 
vibrationer i närliggande byggnader efter att 
spåret tagits i trafik. Vid behov utreds för varje 
enskilt fall en lämplig skyddsåtgärd i samråd 
med fastighetsägaren.

Att utreda vid fortsatt projektering:

•	 Inventering av lokaler för tyst 
verksamheter samt kontroll 
av fasadens bullerreducerande 
förmåga för innehållande av 
gällande inomhusriktvärden

•	 Kontrollprogram för identifiering 
av kännbara vibrationer och 
stomljud
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1.12 Miljöåtgärder 
(skyddsåtgärder)

Till järnvägsplanen hör en miljökonsekvensbe-
skrivning. Syftet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekt effekter som den planerade 
verksamheten eller åtgärden kan medföra på 
bland annat människor, växter, djur, mark, 
vatten, luft samt hushållning med mark, vatten 
och råvaror. Vidare är syftet att möjliggöra 
en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön.

I miljökonsekvensbeskrivningen har föreslagits 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att 
förebygga störningar och olägenheter på hälsa 
och miljö. Nedan redovisas de skyddsåtgärder 
som kommer att fastställas och därmed utgör 
ett åtagande för Trafikverket att genomföra. 
För mer information hänvisas till miljökon-
sekvensbeskrivningen.

Landskapsbild och gestaltning
Intill den nya järnvägsbron över 
Strömsbrovägen ska buskar eller lågväxande 
träd planteras, som ramar in bron och tonar ner 
järnvägsbankens skala.

Buskar och lågväxande träd i järnvägens närhet 
får inte kunna bli så höga att de, om de faller, 
riskerar att nå järnvägsanläggningen.

Risk och säkerhet
Spårområde förses med stängsel för att 
förhindra tillträde och spårspring.

Skyddsnät placeras utmed järnvägsbron över 
Strömsbrovägen för att förhindra att makadam 
eller föremål faller från tåg och ned på vägen.

Plankorsningar förses med ljud- och 
ljussignalreglerade bommar.

Varningsskyltar för elförande ledningar sätts 
upp längs järnvägsbanken över Inre fjärden. 
Genom skyltning med tydlig information kan 
risken att fiskespön blir strömförande vid 
kontakt med elledningarna undvikas.

Dagvatten
Dränering läggs endast över högsta 
medelvattenytan (cirka +0,91 meter, enligt 
rikets höjdsystem, RH2000). 

Arbetsmiljö
Belysning anläggs, samt att spåravstånd 
anpassas, på Bankens bangård för att 
säkerställa en god arbetsmiljö.

Med anledning av dispens från 
Elsäkerhetverket för elektrifiering mellan 
befintliga byggnader vid Gävle Galvan 
måste flera skyddsåtgärder vidtas för att 
säkerställa en god arbetsmiljö – se kapitel om 
Elanläggning.

Under byggskedet
Information 
Inför arbeten som alstrar buller, vibrationer 
och stomljud ska information gå ut till 
närboende, verksamma i området och andra 
berörda.

Information om hur trafiken påverkas under 
byggskedet ska tidigt gå ut till allmänheten och 
verksamma inom Näringen.
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Tydliga informationsskyltar avseende tillfälliga 
vägomläggningar inom Näringen sätts upp vid 
infarterna till området under byggtiden.

Trafikering 
En gång- och cykelväg utmed Strömsbrovägen 
kommer att hållas öppen under hela byggtiden. 
Framkomligheten för busstrafik prioriteras. 

Dagvatten 
Hantering och eventuell rening av dagvatten 
från arbetsområdet och länsvatten sker i 
samråd med tillsynsmyndigheten.

Grundvatten 
Under tiden pålning sker för järnvägsbron 
kommer det övre grundvattenmagasinet att 
sänkas av genom kontinuerlig pumpning och 
bortledning av grundvatten. Detta görs för att 
undvika spridning av förorenat grundvatten 
från det övre grundvattenmagasinet till det 
undre.

Uppföljning av eventuell grumling och/eller 
förorening under pålnings-, grävnings- och 
schaktningsarbeten under grundvattenytan 
sker kontinuerligt enligt ett kontrollprogram. 
Detta för att snabbt kunna avbryta arbeten och 
skydda dricksvattentäkten.

En beredskapsplan tas fram som omfattar en 
händelse av att grumling och/eller förorening 
inträffar.

Miljökontroll och skyddsberedskap 
Kontrollprogram upprättas avseende 
grundvatten, jord och länsvatten.

Vid arbeten längs järnvägsbanken över Inre 
fjärden samt vid Barsagrund får ingen körning, 
schakt, fyllning eller annan påverkan ske i 
strand- och vassområden.

Befintliga värden, såsom träd och byggnader 
som ska bevaras, markeras och spärras av så att 
de skyddas från påkörning.
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1.13 Markanspråk med motiv
För att kunna anlägga järnvägen behöver mark 
tas i anspråk som permanent järnvägsmark 
eller för tillfälligt nyttjande under byggtiden.

Samtliga områden och fastigheter som 
berörs av ianspråktagande enligt äganderätt, 
servitutsrätt och tillfälligt nyttjanderätt 
framgår av tillhörande plankartor samt 
fastighetsförteckningen.

Den mark som i framtiden avses utgöra 
permanent järnvägsmark ( järnvägsfastigheten) 
överensstämmer till omfattning och gränser 
med gällande detaljplaner som gränsar 
till järnvägsplanen, se plankarta Gränser 
detaljplan/järnvägsplan.

De områden som tas i anspråk som tillfälligt 
nyttjande under byggtiden avses inte bli 
järnvägsmark utan återgår efter byggtiden till 
nuvarande, eller enligt detaljplanen reglerad 
markanvändning.

Permanent markanspråk – äganderätt
Mark som behövs permanent för 
järnvägsanläggningen och inte kan 
samutnyttjas med annan markanvändning tas i 
anspråk med äganderätt.

•	 serviceväg genom Fredriksskans 2:8 
(Gävle Hamn) för att nå spåranläggning 
vid Bankens bangård, se karta Översikt 
Servitut serviceväg genom Gävle Hamn.

Totalt tas 34 660 m2 mark i anspråk med 
servitutsrätt.

Tillfälligt markanspråk - nyttjanderätt
Mark som behövs tillfälligt under byggtiden 
och en tid därefter tas i anspråk med tillfällig 
nyttjanderätt.

•	 arbets- och etableringsområden

•	 tillfälliga upplag av massor

•	 omläggning av markförlagda ledningar

•	 mark till reningsanläggning för rening 
av grundvatten

Totalt tas 44 225 m2 mark i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt under byggtiden.

Trafikverket avser att ta mark i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt under hela byggtiden, 
som är beräknad till cirka 4 år, samt ytterligare 
en månad för att ha tid att åtgärda eventuella 
anmärkningar som framkommer vid 
slutbesiktningen. 

Innan byggstart kommer avtal att tecknas med 
berörda fastighetsägare.

Mark som tas i anspråk med äganderätt är:

•	 nytt järnvägsspår från Gävle 
godsbangård till Lillåns bangård, 
inklusive stängsel, kontaktledningsan-
läggning, banvall, diken, dräneringar 
och slänter

•	 befintligt järnvägsspår med start på 
Lillåns bangård och fram till och med 
Bankens bangård, inklusive stängsel, 
kontaktledningsanläggning, banvall, 
diken, dräneringar och slänter

•	 tryckbank söder om Bankens bangård

Totalt tas 53 593 m2 mark i anspråk med 
äganderätt.

Permanent markanspråk - servitutsrätt
Mark som behövs permanent för 
järnvägsanläggningen men som kan 
samutnyttjas med annan markanvändning tas i 
anspråk med servitutsrätt. 

Mark som tas i anspråk med servitutsrätt är:

•	 järnvägsbron över Strömsbrovägen

•	 järnvägsbron över Inre Fjärden

•	 områden för trädsäkring 
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1.14 Effekter av järnvägen

Funktion och trafik på järnväg
Ett nytt elektrifierat anslutningsspår till 
hamnen möjliggör att det lok som kört tåget 
till Gävle också kan fortsätta ut till hamnen. 
När Fredriksskansbanan också elektrifieras 
kan alla tåg köra direkt till hamnen, oberoende 
av varifrån de kommer. Härmed kan 
tågrörelserna i spårkrysset vid infarten till 
Gävle godsbangård reduceras från upp till fyra 
rörelser per tåg till endast en rörelse per tåg. 
Det här reducerar transporttiden med minst 
60 minuter för varje heltåg till/från hamnen. 
Den minskade transporttiden samt det färre 
antalet passager genom spårkrysset ger stora 
kapacitetsvinster samtidigt som risken för 
störningar och förseningar minskar.

Med två spår ut till Gävle Hamn ökar också 
kapaciteten i det antal tåg som kan nå hamnen 
per dygn. Idag trafikeras Fredriksskansbanan 
av 16 dieseldrivna tåg per dygn (8 tåg tur 
och retur). I framtiden finns behov av 48 
tågrörelser till och från hamnen per dag (24 tåg 
tur och retur). Av dessa tågrörelser beräknas 
40 följa den nya sträckningen ut mot hamnen, 
och 8 gå via Fredriksskansbanan. En sådan stor 
ökning klarar inte befintlig Fredriksskansbana 
ensamt.

Funktion och trafik på väg
Inom Näringen kommer det nya spåret att bli 
en påtaglig barriär. För biltrafiken kommer 
tillgängligheten att försämras i och med att 
Krickvägen, Beckasinvägen och Kanalvägen 
stängs för biltrafik i dess östra förlängningar.

Det nya spåret separerar Näringens 
industriområde i två delar där den östra delen 
matas från Strömmavägen och den västra från 
Strömsbrovägen. Den nya gatustrukturen 
medför att tillfartsvägar och entréer till ett 
antal fastighet måste justeras eller flyttas.  
För de verksamheter som är mer eller 
mindre beroende av dagens tillgänglighet 
till Strömsbrovägen och hamnar inom den 
östra delen av Näringen kan den nya banans 
separerande effekt bli påtaglig.

Markanvändning
En utbyggnad enligt järnvägsplanen innebär att 
mark kommer att tas i anspråk för äganderätt 
och servitut samt tillfälligt nyttjande under 
byggtiden. Det innebär markintrång på 
ett flertal fastigheter, se plankarta samt 
fastighetsförteckning. Den mark som 
omfattas utgörs i huvudsak av privata 
verksamhetsfastigheter, en mindre andel 
utgörs av statligt eller kommunalt ägd mark.

Fastigheterna som berörs regleras så att goda 
lösningar för infartsvägar och funktionella ytor 
för verksamheterna kan ordnas.

Miljö och hälsa
Effekter och konsekvenser med avseende på 
miljö och hälsa redovisas i miljökonsekvensbe-
skrivningen.

Risk
Effekter och konsekvenser med avseende på 
risk och säkerhet redovisas i miljökonsekvens-
beskrivningen.
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Samhällsekonomi
Under förstudieskedet togs en 
samhällsekonomisk analys fram för projektet. 
Beräkningen visade på en mycket hög 
samhällsekonomisk lönsamhet, med en 
lönsamhet (nettonuvärdeskvot) på cirka + 1,6.

För att ett projekt ska anses som 
samhällsekonomiskt lönsamt ska värdet av 
effekterna som projektet genererar överstiga 
investeringskostnaden. Då fås en NNV-kvot 
som är större än 0.

När arbetet med ny spåranslutning till Gävle 
Hamn har fördjupats under järnvägsplanen 
har en ny kalkyl tagits fram som visar på 
en högre anläggningskostnad för projektet 
än vad som beräknades i förstudieskedet. 
För att få aktuell lönsamhet för projektet 
har den samhällsekonomiska analysen 
uppdaterats med hänsyn till den nya framtagna 
anläggningskostnaden.

I förstudien gav föreslagna åtgärder ett 
nettonuvärde på cirka +300 miljoner kronor. 
Eftersom omfattningen av åtgärderna 
inte ändrats från förstudien är nyttorna i 
projektet lika och härrör sig främst från 
att transporttiden reduceras med minst 60 
minuter per heltåg till och från hamnen. Detta 
medför reducerade tågdriftskostnader och 

tidsvinster för godskunderna. Men det finns 
ytterligare positiva nyttor som inte gått att 
kvantifiera såsom att systemet blir mindre 
känsligt för störningar, att underhållsarbete 
förenklas då befintligt spår behålls samt att 
belastningen i det hårt ansträngda spårkrysset, 
strax söder om Gävle godsbangård, minskar 
avsevärt.

Den bedömning som nu gjorts, med en 
anläggningskostnad om 277 Mnkr (prisnivå 
2011-06) och de i förstudien framtagna 
nyttorna medger att projektet fortfarande 
uppvisar en god lönsamhet med en 
nettonuvärdeskvot på cirka +0,8.
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1.15 Uppfyllande av mål, 
regler och normer

Transportpolitiska mål

Övergripande mål

Den nationella transportpolitiken anger som 
det övergripande målet att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.

Järnvägsplanen stöder det övergripande målet 
genom byggande av en mer effektiv lösning för 
transporter till och från Gävle Hamn.

Funktionsmålet

Tillgängligheten till transporter på järnväg kan 
sägas öka när fler godståg kan gå ut till Gävle 
hamn.

Genom det nya anslutningsspåret samt 
elektrifieringen av det befintliga spåret till 
Gävle Hamn bidrar detta projekt till en positiv 
utveckling av hamnen och de näringar som är 
knutna till denna.

Hänsynsmålet

En ny järnväg med hög standard medverkar till 
en trafiksäkrare järnväg.

Genom planerade skyddsåtgärder och genom 
att undvika intrång i skyddsvärd naturmiljö är 
projektet förenligt med ställda mål om miljö 
och hälsa.

Trafikverkets projektmål

Avlasta spårkrysset och öka kapaciteten på 
Gävle godsbangård

Den nya spårdragningen över Näringen medför 
att tåg från söder och väster inte behöver 
lokvända på Gävle godsbangård utan kan gå 
direkt ut till Gävle hamn. Därmed avlastas 
spårkrysset samt att kapaciteten ökar på 
godsbangården när tågrörelserna minskar.

Elektrifiering för att minimera användningen 
av diesellok

Både den nya anslutningen samt befintlig 
bana ut till Gävle Hamn elektrifieras, vilket 
medför att dagens byte till diesellok på Gävle 
godsbangård inte behövs, utan godstågen kan 
köra ända till Bankens bangård med eldrift.

Tekniska standardkrav

Föreslagen utformning klarar de för projektet 
uppsatta tekniska standardkraven. 

Trafik och kapacitet
Föreslagen utformning medger 
att anslutningen till Gävle Hamn 
kapacitetsmässigt kommer klara förväntad 
prognostiserad trafikökning från dagens 7 
systemtåg till 24 systemtåg per dag år 2015. 
Vagnslasttrafiken förväntas uppgå till 3 tåg per 
dag.

Miljömål och normer
Nationella samt regionala/lokala 
miljökvalitetsmål samt miljöbalkens 
hänsynregler redovisas och följs upp i miljö-
konsekvensbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 
1999. Idag finns det miljökvalitetsnormer för 
olika föroreningar i utomhusluften, olika 
parametrar i vattenförekomster, olika kemiska 
föreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. Nedan redovisas påverkan 
på de miljökvalitetsnormer som är relevanta 
för detta projekt.
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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 för kväveoxider (NO2) 
och partiklar (PM10) överskrids inom ramen 
för projektet. Arbetsområdets läge vid havet 
medger god ventilation.

Omgivningsbuller
Enligt utförda bullerberäkningar kommer inte 
miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller 
att överskridas på grund av trafiken på det nya 
anslutningsspåret. 

Under byggtiden kommer gällande riktvärden 
för buller vid arbetsplatser att följas (NFS 
2004:15 Buller från byggplatser).

Yt- och grundvatten

Två grundvattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer finns avgränsade enligt 
vattendirektivet i området för den planerade 
järnvägen, en i sedimentära berget (SE 
673104-157612) och en i isälvsavlagringen 
(Valboåsen SE 672544-156524).

Valboåsen har idag ”Otillfredsställande kemisk 
grundvattenstatus”. Den planerade järnvägen 
utgör en risk som tillsammans med andra 
källor på Näringen kan förorena grundvattnet. I 
övrigt kommer inte grundvattenförhållandena 
på Näringen att förändras, förutom under 
byggtiden för planerad järnvägsbro, då 
grundvattenytan sänks tillfälligt. Se 
även kapitel 4.8, avsnitt ”Grundvatten”. 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten finns 
gällande Inre fjärden (SE 604055-171248). Inre 
fjärden uppnår inte god kemisk ytvattenstatus 
enligt miljökvalitetsnormerna. En total översyn 
av dagvattnet på Näringen görs i samband 
med kommunens detaljplanearbete som pågår 
parallellt med järnvägsplan. Dräneringsvattnet 
utgör en mindre del av det totala vatten som 
belastar Inre fjärden. En fördröjningsdamm 
planeras inom ramen för kommunens 
dagvattenutredning att anläggas på 
kommunens mark. I denna kommer att finnas 

möjlighet att även ansluta dräneringsvatten 
från järnvägen. I fördröjningsdammen 
finns möjlighet att fördröja och kontrollera 
eventuella föroreningar i dräneringsvattnet, 
innan vattnet leds ut till Inre fjärden. 
Sammantaget förväntas inte gällande normer 
för yt- och grundvatten påverkas.
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2. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2.1 Organisatoriska frågor

Järnvägsplaneprocess och tidplan
Framtagandet av järnvägsplanen påbörjades 
under 2010 och samrådet varade från hösten 
2010 till vintern 2011. Under tiden hölls två 
samrådsmöten med berörda fastighetsägare 
och allmänhet. Två samrådsmöten har hållits 
med länsstyrelsen, den 15 september 2010 
och den 9 juni 2011, ärendet har dessutom 
föredragits på länsstyrelsens plansamråd den 
28 november 2011.

Gävle kommun är samarbetspart i projektet 
och kontinuerlig dialog har hållits mellan 
parterna.

För ytterligare information om samrådet 
hänvisas till Samrådsredogörelsen.

Utställningen av järnvägsplanen, samt Gävle 
kommuns detaljplan över området samordnas 
under hösten 2012.

Handlingarna finns tillgängliga under några 
veckor och synpunkter kan lämnas. Efter 
utställningen upprättar Trafikverket ett PM 

Trafikverket är ansvarigt för såväl planering 
som genomförande och kommer att handlägga 
frågor om marklösen, detaljprojektering och 
genomförande inklusive upphandling av 
konsulter och entreprenörer. Under byggtiden 
kommer Trafikverket att utföra projekt- och 
byggledning samt kontroll av arbetet.

Arbetet med markåtkomst har påbörjats i 
järnvägsplan. Det huvudsakliga arbetet med 
markförvärv och upprättande av avtal kommer 
att ske när järnvägsplanen har fastställts och 
vunnit laga kraft. Lantmäterimyndigheten 
anlitas för att utföra fastighetsbildningsåtgär-
der, se vidare kapitel om fastighetsrättsliga 
frågor.

där alla synpunkter sammanfattas, bemöts 
och kommenteras och eventuella förändringar 
av planen görs. Länsstyrelsen ska sedan 
yttra sig över planen innan den skickas in för 
fastställelseprövning.

Trafikverket fastställer järnvägsplanen. 
Beslutet kan överklagas till regeringen. 
Järnvägsplanens genomförande ska vara 
påbörjad inom 5 år från utgången av det år 
planen vunnit laga kraft, i annat fall upphör 
planen att gälla.

I dagsläget är tidplanen för fastställelse och 
genomförande osäker då finansiering som täcker 
hela projektet saknas, se vidare kapitel om 
ekonomiska frågor nedan.

Organisation och planering av arbetet
Denna järnvägsplan har tagits fram 
av Trafikverket i ett så kallat utökad 
samverkansprojekt. Arbetet har bedrivits 
i samråd med länsstyrelsen i Gävleborgs 
län, Region Gävleborg samt Gävle kommun.  
Samråd har också skett med allmänheten, 
organisationer, berörda företag och andra 
intressenter.
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Kompletterande undersökningar
Inför upprättande av bygghandlingar finns 
behov av vidare utredningar av: 

•	 Påverkan på kontor och verksamheter 
från elektromagnetiska fält.

•	 Inventering och behov av 
skyddsåtgärder för utrymmen som 
förvarar gas.

•	 Grundläggningsförutsättningar för bro 
och tråg.

•	 Estetiska krav på konstruktionen.

•	 Omfattning hantering av förorenad 
mark/massor

•	 Masshantering och massbalans

•	 Inventering av arbetslokaler för tyst 
verksamheter samt kontroll av fasadens 
bullerreducerande förmåga för att klara 
gällande riktvärden

•	 Kontrollprogram för identifiering av 
kännbara vibrationer och stomljud

2.2 Tekniska frågor
Under byggtiden kommer ett flertal olika 
arbeten att utföras i området. Arbetena 
kommer att ske etappvis för att på smidigaste 
sätt lösa trafikering och verksamheter i 
området. I vissa fall måste provisoriska 
lösningar göras under tiden byggarbeten pågår.

Nedan redovisas exempel på arbeten som 
kommer att pågå.

•	 rivningsarbeten

•	 vägomläggning Strömsbrovägen med 
nya infarter

•	 ny järnvägsbro över Strömsbrovägen

•	 förbelastning av mark inför byggande 
av järnvägsbank till järnvägsbro

•	 vägomläggningar för Strömmavägen, 
Krickvägen, Beckasinvägen och  
Kanalvägen, inklusive nya infarter

•	 nytt spår från Gävle Godsbangård till 
Lillåns bangård

•	 elektrifiering av Fredriksskansbanan

•	 inkopplingsarbeten, med kontroll och 
besiktning
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2.3 Ekonomiska frågor

Anläggningskostnad
Anläggningskostnaden för den nya järnvägen 
och elektrifieringen av den befintliga 
Fredriksskansbanan beräknas till 277 Mkr med 
50 % sannolikhet och prisnivå 2011-06.

Projektet delfinansieras och förskotteras 
av Gävle kommun enligt framtagna avtal, se 
kapitel nedan.

Finansiering
I dagsläget finns inga medel avsatta till 
projektet i Trafikverkets nu gällande nationella 
transportplan för åren 2010-2021.

Avtal
Dåvarande Banverket, Gävle kommun, Region 
Gävleborg samt Gävle Hamn AB ingick 
den 2009-05-25 en avsiktsförklaring för 
genomförande av projektet.

Avsiktsförklaringen omfattar 
detaljplaneläggning, markreglering, 
genomförande av marklösen samt projektering 
och byggande av de i planen redovisade 
åtgärderna.

Mellan berörda parter ovan ingicks sedan 
ett genomförandeavtal 2009-10-30. I 
genomförandeavtalet anges att Trafikverket 
(dåvarande Banverket) skall utföra eller låta 
utföra alla de åtgärder inom det statliga 
åtagandet som omfattas av avtalet samt att 
Gävle kommun svarar för framtagande av 
detaljplaner. Därutöver ska Gävle kommun 
och Region Gävleborg medfinansiera statens 
åtgärder. Följande kostnadsfördelning antogs:

Om totalkostnaden understiger 190 
Mnkr fördelas kostnaden enligt följande 
procentandelar; Trafikverket 70 %, Gävle 
kommun 10 % och Region Gävleborg 20 %.

Om ett överskridande av kalkyl/budget skulle 
bli aktuellt kan Trafikverket efter samråd med 
parterna besluta om att minska omfattningen 
av åtgärderna i projektet. Gävle kommun 
respektive Region Gävleborg åtagande är dock 
maximerat till summorna ovan.

Medfinansieringen förutsätter att åtgärderna 
är genomförda senast år 2016 och respektive 
part ansvarar för att investeringsmedel finns 
tillgängliga i den takt som investeringsbehov 
uppstår.

I dagsläget finns ingen finansiering för 
överskjutande 87 Mnkr, vilket innebär att 
tidplanen för projektets genomförande ej är 
fastställd.

Avtalspart

Trafikverket 133 Mnkr

Gävle Kommun 19 Mnkr

Region Gävleborg 38 Mnkr

Totalt 190 Mnkr



39

2.4 Behov av tillstånd
Under järnvägsplanens framtagande har 
följande behov av tillstånd och dylikt 
identifierats. Ytterligare tillstånd/anmälningar 
etc. kan komma att identifieras i senare 
planeringsskeden. Listan ska således inte 
betraktas som heltäckande.

•	 Rivningslov för de anläggningar som 
ska rivas. Plan och bygglagen.

•	 Bygglov för uppförande av ny 
järnvägsbro. Plan och bygglagen.

•	 Marklov för schakt vid ny järnvägsbro. 
Plan och bygglagen.

•	 Marklov för anläggande av tryckbank. 
Plan och bygglagen.

•	 Tillfällig och permanent 
grundvattensänkning vid ny 
järnvägsbro. Miljöbalken

•	 Hantering av avfall och förorenat avfall. 
Miljöbalken.

•	 Arbete inom förorenat område. 
Miljöbalken.

•	 Tillstånd enligt vattenskyddsfö-
reskrifterna för Gävle Valboåsens 
grundvattentäkt.

•	 Överenskommelser för omläggning och 
rivning av ledningar

•	 Marklov från Gävle kommun

•	 Lantmäterimyndighetens beslut om 
förtida tillträde, tillfälligt nyttjande av 
väg med mera. 

•	 Länsstyrelsens beslut om tillfälligt 
nyttjande av mark.

•	 Anmälan till Länsstyrelsen om arbete i 
vatten

•	 Överenskommelser med markägare 
om tillträde till mark (permanent och 
tillfälligt).

2.5 Fastighetsrättsliga frågor
Trafikverket kan med stöd av fastställd 
järnvägsplan lösa in den mark som behövs 
permanent för järnvägsändamål, erhålla 
nödvändiga servitutsrättigheter samt ta mark 
i anspråk för tillfälliga behov under byggtiden. 
Tiden för tillfälligt nyttjande under byggtiden 
upphör 1 månad efter slutbesiktning av den nya 
anläggningen.

Trafikverket eftersträvar att i första hand 
lösa markåtkomsten genom frivilliga 
överenskommelser med berörda 
fastighetsägare. För näringsfastigheter kan 
särskilda utredningar behöva göras i syfte att 
nå överenskommelse om ersättningsnivåer och 
andra skadeförebyggande åtgärder. I dessa fall 
kan värderingarna komma att beställas direkt 
av Trafikverket.

I fastighetsförteckningen redovisas vilka som 
berörs av järnvägsplanen och hur respektive 
fastighet påverkas.

Lantmäteriet kommer att genomföra 
erforderliga värderingar av mark, intrång 
och eventuellt övrig skada i de fall 
överenskommelse inte kan träffas frivilligt.

Samtliga fastighetsbildningar som 
järnvägsplanen medför kommer att utföras av 
Lantmäteriet.
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Järnvägsplanens rättsverkan
Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket 
genom beslut. När järnvägsplanen har 
fastställts medger den förutsättningar 
för markåtkomst och genomförande 
av järnvägsplanen. Av planen framgår 
vilka markområden som behöver tas i 
anspråk permanent med äganderätt eller 
servitut och vilka som behövs för tillfälligt 
nyttjande under byggtiden. Vid överklagan 
av fastställelsebeslutet prövas frågan av 
regeringen. Planen blir juridiskt bindande när 
beslutet vunnit laga kraft.

I praktiken innebär en fastställd järnvägsplan 
att: 

•	 Järnvägsbyggaren ges rätt att lösa 
in mark som behövs permanent för 
järnvägen. Markförvärv kan ske 
genom frivillig överenskommelse eller 
genom beslut av Lantmäteriet. All 
fastighetsbildning genomförs inom 
ramen för lantmäteriförrättning.

•	 Järnvägsbyggaren är skyldig att lösa 
in mark som behövs permanent för 
driften av järnvägen.

•	 Järnvägsbyggaren ges rätt att tillfälligt 
ta den mark som behövs under 
byggskedet i anspråk med nyttjanderätt. 

•	 Det är förbjudet att utan tillstånd från 
Trafikverket uppföra byggnad eller 
vidta andra åtgärder som kan försvåra 
användningen av område som enligt 
järnvägsplanen behövs för järnvägen.

Behov och åtkomst av mark
Marken kan tas i anspråk permanent eller 
med tillfällig nyttjanderätt. Trafikverket är 
ersättningsskyldigt för mark som tas i anspråk 
permanent motsvarande den minskning av 
marknadsvärdet som uppkommer för de 
berörda fastigheterna. Ett tillägg på 25 % av 
marknadsvärdeminskningen ska även utgå. 
Motsvarande gäller vid inlösen av en hel 
fastighet. Ersättning kan också utgå för annan 
skada som uppstår på grund av järnvägsbygget.

Även för tillfälliga intrång ska ersättning 
utgå om det innebär en skada för pågående 
markanvändning inom berörd del av 
fastigheten.

Mark som behövs permanent för järnvägen

Trafikverket söker lantmäteriförrättning för 
att lösa den mark och upplåta de servitut som 
behövs permanent för järnvägens drift. Inom 
ramen för förrättningen kan överenskommelse 
träffas som underlag för lantmäteribesluten, 
alternativt kan frågorna avgöras av 
lantmäterimyndigheten genom beslut enligt 
gällande mark- och fastighetslagar. 

Mark som behövs tillfälligt under byggtiden

Mark kommer även att behövas tillfälligt under 
järnvägens byggskede, exempelvis till upplag, 
byggvägar, etableringar och arbetsområden 
under byggtiden.

Vid behov av tillfällig nyttjanderätt 
försöker Trafikverket i första hand träffa 
frivilliga överenskommelser med berörda 
fastighetsägare. I särskilt brådskande fall kan 
länsstyrelsen fatta beslut om att marken får 
tas i anspråk omedelbart. Om Trafikverket 
och fastighetsägaren inte kommer överens 
om ersättningens storlek beslutar Mark- 
och miljödomstolen om vilken ersättning 
Trafikverket ska betala.

Återställande av den mark som tillfälligt nyttjas 
hanteras i avtal med fastighetsägaren.
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Ersättning

Ersättning för det intrång och eventuella 
övriga skador som kan uppkomma vid 
järnvägsplanens genomförande och byggande 
ska motsvara förändringen i påverkad 
fastighets marknadsvärde eller påverkan på 
berörd rättighetshavare av annat slag.

När frivilliga överenskommelser finns 
tecknade mellan Trafikverket, berörda 
fastighetsägare och rättighetshavare kommer 
dessa i de fall där ersättning är relaterad till 
en fastighet att läggas fast genom beslut i 
lantmäteriförrättning.

I de fall frivilliga överenskommelser inte 
kan nås kommer Lantmäterimyndigheten 
att värdera markintrånget för varje fastighet 
och rättighetshavare. Ett värderingsunderlag 
upprättas som ligger till grund för fortsatt 
förhandling.
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