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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 augusti 2012
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konsekvensbeskrivningen gör även en samlad 
bedömning av vilken betydelse de olika effekter 
som kan uppkomma har för människors hälsa, 
miljön och naturresurser.

Slutligen görs en avstämning mot berörda 
miljömål, miljökvalitetsnormer och allmänna 
hushållningsregler. Det fortsatta miljöarbetet 
inför och under byggskedet beskrivs kortfattat 
tillsammans med en beskrivning av hur 
projektet bör följas upp. Utförda samråd tas 
upp i ett eget kapitel.

Läsanvisning
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade 
verksamheten eller åtgärden kan medföra på 
bland annat människor, växter, djur, mark, 
vatten, luft, hushållning med mark, vatten och 
råvaror (se 6 kapitlet 3 § MB). Vidare är syftet 
att möjliggöra en samlad bedömning av dessa 
effekter på människors hälsa och miljön. I 
processen att ta fram en MKB har samrådet en 
betydande roll.

Denna miljökonsekvensbeskrivning 
ingår i järnvägsplan för utbyggnad av nytt 
anslutningsspår till Gävle Hamn. 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller 
en inledande del som beskriver syftet och 
omfattningen av projektet och järnvägsplanen. 
Här ingår en kortfattad redogörelse för tidigare 
utredningar, samråd och beslut. Kapitlet tar 
även upp vilka mål som ska uppnås och vilka 
avgränsningar som kan göras i miljökon-
sekvensbeskrivningen.

I följande kapitel beskrivs planområdet med 
omgivning samt kommunala planer innan 
dokumentet inriktar sig mot en beskrivning av 
miljökonsekvenser och skyddsåtgärder. Miljö-
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Sammanfattning
Stora infrastruktursatsningar och 
utbyggnadsprojekt pågår i anslutning till 
Gävle Hamn. Med den nya inseglingsleden 
ökar volymen gods och behovet av väl 
fungerande transporter. För att få ett komplett 
transportsystem till och från hamnen återstår 
en väl fungerande järnvägsanslutning. 
Trafikverket utarbetar nu en järnvägsplan för 
en direktförbindelse via järnväg till och från 
Gävle Hamn. Parallellt med Trafikverkets 
arbete driver Gävle kommun frågan om att ta 
fram en ny detaljplan för spårområdet över 
Näringen.

Idag sker hamnens järnvägstransporter 
med dieseltåg längs den oelektrifierade 
Fredriksskansbanan. Banan löper längs 
Näringen till Gävle godsbangård. Från 
godsbangården sker transporterna vidare 
norrut och söderut via Ostkustbanan eller 
västerut via Bergslagsbanan. 

Olika alternativa lösningar har studerats med 
målsättningen att skapa en direktanslutning 
till Gävle Hamn och samtidigt öka kapaciteten 
på Gävle godsbangård. Trafikverket beslutade 
i januari 2010 att gå vidare med Alternativ 1 
från förstudien. Under 2011 har även ett 
tilläggsbeslut gjorts om en mindre utökning 

av korridoren. Detta justerade alternativ 
motsvarar järnvägsplanens huvudalternativ.

Alternativet innebär i huvudsak byggnation av 
cirka en och en halv kilometer nytt elektrifierat 
spår genom Näringens industriområde med 
anslutningar till Fredriksskansbanan i öster 
och Gävle godsbangård i väster. En järnvägsbro 
byggs för passage av Strömsbrovägen. Befintligt 
spår på Fredriksskansbanan elektrifieras. När 
banan elektrifieras kan dieselloken ersättas av 
eldrivna lok. 

Med ett nytt anslutningsspår och elektrifiering 
av Fredriksskansbanan skapas en snabb 
direktanslutning till och från Gävle Hamn. 
Genom att behålla befintligt spår kan 
fortfarande trafik riktad norrut passera direkt 
genom godsbangården, utan att inkräkta på 
dess kapacitet. Elektrifieringen medför att 
momentet att byta lok inom godsbangården 
försvinner och att kapacitet därmed frigörs. I 
förlängningen innebär snabbare genomfart 
på godsbangården att kapaciteten kan öka 
på Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Gävle 
centralstation.

Nollalternativet innebär att inget nytt 
anslutningsspår byggs och att befintlig järnväg 
till hamnen inte elektrifieras. Trafikeringen 

till Gävle Hamn fortsätter som idag med 
dieseldrift, byte av lok och ändring av 
körriktning. Den bristfälliga kapaciteten 
tillgodoser inte hamnens förväntade 
transportbehov.  Hamnens framtida behov av 
transporter in mot land måste då försörjas med 
lastbil via Hamnleden och väg E4/80. 

Planområdet sträcker sig över industriområdet 
Näringen och Inre fjärden till Gävle 
Hamn. Området gränsar i nordost och 
längs den befintliga järnvägsbanken till 
Natura 2000-området Testeboåns delta.  
Bostadsområdena Öster och Gävle Strand 
ligger direkt söder om Fredriksskansbanan. 
Mellan åren 1925 och 1960 hade Näringen 
funktionen som stadens soptipp innan 
området fylldes ut och industriverksamheter 
etablerades här. Planområdet ligger utanför 
skyddsområde för vattentäkt men gränsar mot 
den primära skyddszonen för vattentäkten. 
Närheten till havet utgör en risk för 
översvämningar i ett område som redan nu har 
problem med dagvattenhanteringen. 

Länsstyrelsen har på grund av områdets 
komplexitet och projektets karaktär antagit 
att det kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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Inom projektet finns många miljöaspekter 
som kräver hänsynstagande vid planering, 
projektering och byggande. Under arbetets 
gång har många lösningar arbetats fram för 
att minska påverkan på hälsa och miljö i så 
hög grad som möjligt. Exempel på detta är 
att bygga det nya spåret på bank där så är 
möjligt för att minimera behovet av schakt i 
deponifyllningen, att minimera antalet pålar 
för grundläggningen av järnvägsbron, att 
ersätta pålning för järnvägsbankar med andra 
geotekniska förstärkningsmetoder samt att 
anpassa anläggande av kontaktledningsstolpar 
och bangård för att undvika arbete i 
vattenområde.

Landskapsbild
Järnvägsbron över Strömsbrovägen och den 
intilliggande nya järnvägsbanken kommer 
att bli ett nytt inslag i landskapsbilden. 
Dessa innebär, tillsammans med en 
påtaglig omstrukturering av Näringens 
verksamhetsområde, en stor förändring 
lokalt. Upplevelsen av det ”nya” Näringen kan 
göras positiv genom estetisk bearbetning och 
anläggande av nya grönytor.

Barriärer
Vägtransporter till och från Näringen sker 
i huvudsak norrifrån, via Hamnleden till 
Strömsbrovägen. Förutom tillfälliga störningar 
under byggtiden påverkas inte dessa 
huvudströmmar. Biltrafiken inom Näringen 
förändras, då tre gator stängs av. Gång- och 
cykelvägen längs med Strömsbrovägen behålls, 
men flyttas till västra sidan för att minska 
fastighetsintrång. En ny plankorsning för 
gående och cyklister anläggs. Korsningen 
förses med bommar, ljud och ljus.

Under byggtiden kommer begränsningar och 
störningar för framförallt biltrafik att råda. 
Befintligt vägsystem kommer att användas 
för byggtrafik. Framkomlighet för gående, 
cyklister och bussar kommer att prioriteras. 
Fredriksskansbanan planeras att vara i drift 
under i stort sett hela byggtiden.

Naturmiljö
Inga arbeten för järnvägen kommer att 
utföras inom vattenområde och i Natura 
2000-området.

Dagvatten
Näringen ligger i ett låglänt och 
översvämningsdrabbat område. Grundvattnet 
ligger marknära och följer havets fluktuationer. 
I framtiden finns scenarier för ännu högre 
vattenstånd och ökad risk för kraftig 
nederbörd. Detta ställer höga tekniska krav 
på järnvägens grundläggning och hantering 
av dräneringsvatten. Järnvägen får inte 
försvåra en framtida kommunal utbyggnad av 
dagvattensystemet.

Bankroppen kommer delvis att anläggas 
under havets medelvattenyta. I dessa områden 
kommer ingen dränering att läggas för att 
undvika att förorenat grundvatten sprids via 
bankroppen vid normala vattenstånd.  

Grundvatten och dricksvatten
Grundvattnet finns i två magasin längs 
Gävle-Valboåsens sidor, ett övre och ett 
undre magasin, som skiljs åt av ett lerlager. 
Det undre grundvattnet står i kontakt med 
grundvattnet och därmed dricksvattentäkten 
i åsen. Pålning av brostöd för planerad 
järnvägsbro över Strömsbrovägen innebär en 
perforering av det täta lerlagret som skiljer de 
två grundvattenmagasinen åt. Den påverkan 
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som kan identifieras är att grundvatten från 
det övre magasinet kan komma att rinna 
ned till det undre grundvattenmagasinet 
via mantelytan på anlagda pålar och på så 
sätt sprida eventuella föroreningar vidare. 
Risken får anses som relativt låg eftersom 
den täta jordens vidhäftning på sikt hindrar 
vattentransport längs pålen.

För att kunna sänka ned Strömsbrovägen 
under den nya järnvägsbron måste ytligt och 
eventuellt förorenat grundvatten pumpas 
och ledas bort under byggtiden. Den övre 
grundvattenytan kommer att sänkas av 
tillfälligt.

Buller
Enligt utförda beräkningar får inga bostadshus 
eller undervisningslokaler ljudnivåer som 
överstiger gällande riktvärden för buller. Det 
nya spåret ligger på ett längre avstånd från 
bostäder än befintligt spår.

Byggtrafik kommer att ledas från Näringen och 
hamnområdet till Hamnleden. Hamnleden 
är anpassad för trafikering från hamnen och 
omges inte av bullerkänsliga bostadsområden. 

Förorenad mark
Inom Näringen är marken och grundvattnet 
förorenat. Det ytnära grundvattnet har kontakt 
med den före detta deponin. Det nya spåret 
byggs i huvudsak på bank för att undvika 
schakt i den förorenade deponifyllningen. 
Förorenade massor från övrig schakt kommer 
att behöva omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Risk och säkerhet
De största riskerna med avseende på liv och 
hälsa är associerade med plankorsningar. 
Signalreglerade bommar minskar 
sannolikheten för eventuell olycka. Järnvägen 
kommer att hålla en hög standard med 
omfattande säkerhetssystem, låg hastighet och 
god sikt.

Längs det nya spåret förutspås dagliga 
transporter av farligt gods. Risken att skada 
vattentäkten vid en tågolycka på det nya 
spåret bedöms som liten. Spåret ligger 
utanför skyddsområdet för vattentäkten. Ett 
förhållandevis tätt och ogenomsläppligt 
lerlager skiljer det övre marklagret mot det 
undre grundvattenmagasinet.
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Syftet med projektet är således att avlasta 
infarten till Gävle godsbangård, öka 
kapaciteten och skapa en direktanslutning till 
Gävle hamn, med miljövänlig energi.

1 Järnvägsplanen och 
projektet

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. Järnvägen är det mest energieffektiva 
transportslaget på land men har sina 
begränsningar till de platser där det finns 
järnväg. Vägtransporterna behövs som 
komplement.

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 ändra till 
el- respektive dieseldrift. De flesta tågen måste 
även byta körriktning. Lokbytet tar tid och 
plats på godsbangården som redan idag lider av 
kapacitetsbrist på grund av hög trafikering. 

Genom att bygga ett nytt anslutningsspår och 
elektrifiera det befintliga hamnspåret skapas 
en miljömässig direktanslutning till Gävle 
Hamn. Direktanslutningen medför minskade 
transporttider för godstransporter till och 
från hamnen. I och med detta frigörs också 
kapacitet på Gävle godsbangård samt det så 
kallade spårkrysset söder om godsbangården. 
Snabbare genomfart på bangården medför 
även ökad kapacitet på Ostkustbanan, 
Bergslagsbanan och Gävle centralstation som 
idag är hårt belastade.

1.2 Tidigare utredningar och beslut
Behovet av att skapa en direktanslutning till 
Gävle Hamn och därmed öka kapaciteten 
på Gävle godsbangård har identifierats i en 
idéstudie från 2007. I efterföljande förstudie 
som avslutades 2010 framstod förslaget 
att bygga ett nytt anslutningsspår och att 
elektrifiera det befintliga hamnspåret som en 
bra lösning. Trafikverket beslutade i januari 

2010 att gå vidare med det så kallade Alternativ 
1 från förstudien till järnvägsplan. Alternativet 
innebar att bygga ett nytt elektrifierat 
anslutningsspår, bygga en järnvägsbro 
över Strömsbrovägen och elektrifiera 
det befintliga hamnspåret, den så kallade 
Fredriksskansbanan. Alternativet ansågs vara 
det enda alternativet som uppfyllde kraven 
med avseende på funktion, ekonomi, miljö, 
byggbarhet och samhällsnytta.

Trafikverket har i beslut från 2011 gjort en 
komplettering till tidigare beslut i förstudien. 
Beslutet avsåg en utökning av korridoren som 
beslutades i förstudien för att inrymma lämplig 
spårlösning. Kartan i figur 1.2.1 visar den nya 
beslutade korridoren för gällande alternativ, 
Alternativ 1.



2

Figur 1.2.1 Förstudiekorridor alternativ 1
Förstudiekorridoren har kompletterats under 

2011 för att möjliggöra den nya justerade 
spårdragningen.
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1.3 Prövning och remissvar
Länsstyrelsen har yttrat sig om förstudien i 
beslut från november 2009. Länsstyrelsen 
antar att projektet kan antas medföra 
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 bland annat behovet 
av ny detaljplan samt eventuellt tillstånd för 
vattenverksamhet eller för verksamhet som 
kan påverka Natura 2000-området Testeboåns 
delta.

I miljökonsekvensbeskrivningen bör även 
ingå påverkan på stads- och landskapsbilden, 
dag- och grundvatten, förorenad mark, 
barriäreffekter, vägnätet, risk och säkerhet, 
buller och vibrationer, elektromagnetiska 
fält, masshantering, miljöpåverkan under 
byggtiden samt uppfyllande av miljömål, 
miljökvalitetsnormer och hänsynsregler.

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.

1.4 Fokus och avgränsningar

Geografisk avgränsning och influensområde

Området som omfattas av järnvägsplan har en 
hög komplexitet och innefattar i stora drag 
ett industriområde grundlagt på förorenade 
fyllnadsmassor och avfall. Här trängs ett flertal 
etablerade verksamheter och näringar som 
är i behov av en väl fungerande logistik för 
gods- och persontransporter. De närliggande 
bostadsområdena Öster och Gävle Strand 
samt Natura 2000-området ”Testeboåns 
delta” ställer höga skyddskrav. Närheten 
till havet utgör en risk för översvämningar i 
ett område som redan nu har problem med 
dagvattenhanteringen.

Bostadsområdena Öster och Gävle Strand 
samt Natura 2000-området ”Testeboåns 
delta” är exempel på objekt som ingår i 
järnvägsplanens influensområde, det vill säga 
ett område inom vilket miljöeffekter bedöms 
kunna uppkomma till följd av projektet. 
Influensområdets storlek varierar mellan olika 
miljöaspekter. Exempelvis buller kan påverka 
ett annat område än utsläpp till vatten. Under 
byggtiden kommer tillfälliga arbeten såsom 
trafikomläggningar och transporter att leda till 
störningar utanför järnvägsplanens område. 

Miljöaspekter 

Trafikverket har i samråd med Länsstyrelsen 
tagit fram förslag till avgränsningar i mil-
jökonsekvensbeskrivningen för att lägga 
tyngdpunkten på de stora konfliktfrågorna. 
Förslag till fokusområden, utan 
prioritetsordning, är:

•	 Förändringar avseende stad, landskap 
och barriärer

•	 Påverkan på natur- och vattenmiljö, 
framför allt Natura 2000-området 
Testeboåns delta

•	 Hantering av dagvatten

•	 Risken för föroreningsspridning till 
mark, yt- och grundvatten

•	 Skydd av grundvatten vid anläggande 
av järnvägsbro

•	 Masshantering och hantering av 
förorenad mark och vatten

•	 Risk och säkerhetsfrågor avseende 
farligt gods med mera

•	 Klimatpåverkan/översvämningsrisk

•	 Buller och vibrationer

•	 Övriga störningar och provisorier 
under byggtiden 
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Transportpolitiska mål
De transportpolitiska målen reviderades 2009. 
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 resans eller transportens 
tillgänglighet medan hänsynsmålet handlar om 
säkerhet, miljö och hälsa.

Projektmål
•	 Att skapa en direktanslutning till Gävle 

hamn.  
•	 Anslutningen till Gävle Hamn ska 

kapacitetsmässigt klara förväntad 
trafikökning.  

•	 Elektrifiering för att minimera 
användningen av diesellok.

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.

Inga kulturmiljöintressen har påträffats som 
kan komma att beröras av planerade åtgärder. 
Kulturmiljö kommer inte att tas upp vidare 
i miljökonsekvensbeskrivningen om ingen 
förändring inträffar under arbetets gång.

Det har konstaterats att järnvägen kommer att 
uppfylla säkerhetskrav för elektromagnetiska 
fält, 0,4 mikrotesla vid bostäder. Avståndet 
mellan järnväg och närmast liggande bostäder 
är stort (mer än 40 meter). Trafikverket 
brukar ange att bostäder bör ligga på ett större 
avstånd än 20 meter från järnvägen som en 
försiktighetsprincip. Påverkan på boende 
från elektromagnetiska fält kommer inte att 
utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Påverkan på eventuella verksamheter från 
elektromagnetiska fält behöver utredas vidare 
i nästa skede eftersom det är osäkert vilka 
verksamheter som kommer att finnas kvar.

Friluftslivet i området är starkt knutet till 
Natura 2000-området Testeboåns delta 
och fisket längs järnvägsbanken över Inre 
fjärden. Påverkan på friluftslivet beskrivs 
under avsnitten om barriärer samt natur- och 
vattenmiljö.

Livslängd

Järnvägsanläggningens teoretiska livslängd 
beräknas till cirka 50 år.

1.5 Målsättning
Avgörande för projektets genomförande 
är att det uppfyller uppsatta projektmål. 
Projektmålen för projektet Gävle Hamn styrs 
utifrån nationella mål såsom miljökvalitetsmål 
och transportpolitiska mål. Se faktaruta intill. 
Som en bakgrund till målen finns en vision om 
ett långsiktigt hållbar  t transportsystem. Den 
grundläggande principen för investeringar 
i järnvägstransportsystemet är att de ska 
bidra till att de transportpolitiska målen 
nås. Investeringarna ska också vara 
samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt 
hållbara. Måluppfyllelse beskrivs i kapitel 5.
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1.6 Projektets omfattning och alternativ

1.6.1 Tidigare studerade alternativ
Inom ramen för idéstudie och förstudie har 
alternativa lösningar studerats för att uppnå 
målsättningen med att avlasta infarten till 
Gävle godsbangård, öka kapaciteten och skapa 
en direktanslutning till Gävle Hamn. 

I idéstudien ingick alternativa nya 
spårlösningar som skulle kunna leda 
trafik direkt från Ostkustbanan alternativt 
Bergslagsbanan utan att passera spårkrysset 
söder om Gävle godsbangård eller lösningar 
som avlastar spårkrysset från motorvagnar 
från motorvagnsverkstaden. Inget av dessa 
alternativ har klarat de uppsatta målen.

Till förstudien kvarstod korridoren Alternativ 1 
som kompletterades med en variant Alternativ 
1.1 för att ytterligare avlasta spårkrysset. Bägge 
dessa alternativ ryms inom samma redovisade 
korridor för järnvägen i förstudien.

Det så kallade ”Alternativ 1” i förstudien 
innebar:

•	 Nybyggnation av en elektrifierad 
direktanslutning till Gävle Hamn, cirka 
1,5 kilometer järnväg över Näringens 
industriområde. Spåret ansluter i väster 
vid Gävle godsbangård och i öster vid 
Lillåns bangård. Det nya spåret upplåts 
för söder- och västerriktad tågtrafik.

•	 Elektrifiering av befintlig 
hamnanslutning, Fredriksskansbanan, 
från Gävle godsbangård till ny bangård 
vid Gävle Hamn, totalt cirka sex 
kilometer inklusive bangårdsspår. 
Längs det befintliga spåret kommer 
trafik riktad norrut att gå.

Alternativ 1:1 innebär att ett till nytt spår byggs, 
öster om godsbangården, för att ytterligare 
avlasta spårkrysset söder om Gävle bangård.

En förutsättning för alternativen 1 och 1.1 har 
varit att befintlig järnväg, Fredriksskansbanan, 
behålls och elektrifieras. Detta för att 
upprätthålla direktförbindelsen norrut. Se figur 
1.2.1.

1.6.2 Motiv för att behålla befintligt spår

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.

1.6.3 Järnvägsplanens huvudalternativ

Järnvägsplanens alternativ motsvarar 
Alternativ 1 från förstudien och framgår av 
översiktskarta i figur 1.1.1.

Nytt spår

Alternativet innebär byggnation av cirka 
en och en halv kilometer nytt elektrifierat 
spår. Det nya spåret skär genom Näringens 
industriområde och ansluter i östra delen 
av Lillåns bangård till Fredriksskansbanan. I 
väster ansluter spåret till Gävle godsbangård. 
Spårlinjen har anpassats för att påverka 
Näringens industriområde så lite som möjligt.
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Befintligt spår

Befintligt spår längs Fredriksskansbanan 
elektrifieras vilket innebär att 
kontaktledningsstolpar kommer att placeras 
ut längs spårets ena sida. Avståndet mellan 
kontaktledningsstolparna är cirka 60 meter. 
Spåret sträcker sig cirka tre kilometer från 
spårkrysset till bangården vid Gävle Hamn, 
den så kallade Bankens bangård. 

Bangården sträcker sig öster om banken över 
Inre fjärden och in till hamnområdet. Inom 
bangården består spårområdet av tre spår. Här 
kommer kontaktledningsbryggor att sättas 
vilket innebär att stolpar för dessa sätts på båda 
sidorna om spåren. Längs bangårdens södra 
sida läggs en cirka 170 meter lång och tio meter 
bred tryckbank. Tryckbanken kommer att få en 
höjd på cirka en meter.

För att få plats med kontaktledningsstolpar 
sänks gång- och cykelstigen ned något 
i järnvägsbanken så att dess bredd kan 
upprätthållas. Se figur 1.6.3 Principsektion 
bankens bangård.

Järnvägsbro

I norra delen av Näringen byggs en järnvägsbro 
för passage av Strömsbrovägen. Bron utförs 
som en trågbalkbro av betong och grundläggs 

på åtta grova pålar. Vägbanan sänks ned 
i ett vattentätt betongtråg under bron. 
Grundläggningsarbetena för bro och bankar 
förutsätter att grundvattenytan sänks av under 
pågående schakt.

1.6.4 Alternativa utformningar

Sträckningen av järnvägen i plan och 
profil är beslutad. Däremot finns olika 
lösningar för byggmetoder och val av 
grundläggningsmetoder som måste studeras 
vidare i bygghandling. Behovet av pålning 

Figur 1.6.3 Principsektion bankens bangård

Kontaktledningsbrygga

Bankens bangård

som förstärkning vid övergången mellan 
bro och bank är exempel på detta. För 
järnvägsbankarna diskuteras olika förslag 
av geotekniska förstärkningsåtgärder såsom 
lättfyllning och överlast. Överlast är ett bra 
alternativ om byggtiden är lång.

Längs järnvägsbanken kan pålning för 
fundamenten till kontaktledningsstolparna bli 
aktuellt.

Utformning av kontaktledningarnas anpassas 
till fåglarnas in- och utflygning till anslutande 
Natura 2000-område ”Testeboåns delta”.
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1.6.5 Bortvalda utformningar i järnvägsplan

Grundläggningen av järnvägsbron över 
Strömsbrovägen har varit föremål för 
ett flertal utredningar om förslag till 
utförande. Målet har varit att uppnå gällande 
grundläggningskrav och samtidigt minimera 
risken för att påverka dricksvattentäkten. 
Grundläggning av bron med flera mindre 
pålar ansågs kunna ge upphov till en högre 
grumlingsrisk i grundvattnet och avfärdades av 
den anledningen. Grundläggning inom spont 
istället för grundvattensänkning ansågs också 
utgöra en grumlingsrisk och har därför utgått 
från vidare utredning. 

Eftersom pålning utgör en risk för grumling 
av grundvattnet har grundläggningsmetoder 
med pålning även uteslutits som åtgärd vid 
förstärkning av järnvägsbankar i området kring 
Strömsbrovägen.

Det har även funnits olika lösningar för 
placering av kontaktledningsstolparna på södra 
respektive norra sidan av järnvägsbanken över 
Inre fjärden. Förslaget att anlägga dem på 
norra sidan avfärdades på grund av närheten 
till Natura 2000-området och intrånget på 
gång- och cykelbanan.

Olika metoder för grundläggning av 
kontaktledningsstolpar har studerats. Borrning 

medför ett mindre ingrepp i marken och 
kan företrädesvis väljas vid grundläggning 
i förorenad jord eller nära vattenområde. 
Alternativet att schakta för grundläggning har 
därför valts bort i dessa områden.

1.6.6 Nollalternativ

Nollalternativet innebär att inget nytt 
anslutningsspår byggs och att befintlig 
järnväg till hamnen, Fredriksskansbanan, inte 
elektrifieras. Fredriksskansbanan behålls 
med ordinär drift- och underhållsskötsel. 
Trafikeringen till Gävle Hamn fortsätter som 
idag med dieseldrift, byte av lok och ändring av 
körriktning. Trafikeringen kommer att vara i 
stort sett oförändrad jämfört med idag.

1.6.7 Trafikering

Järnvägen ut till hamnen trafikeras idag med 
16 dieseldrivna tåg per dygn (dvs åtta tåg tur 
och retur). I framtiden finns behov av 48 tåg 
per dygn, dvs 24 tåg tur och retur. Om det 
nya spåret byggs ut bedöms 40 tåg av dessa 
följa längs det nya spåret och åtta tåg gå via 
befintliga Fredriksskansbanan. När banan 
elektrifieras kan dieselloken ersättas av 
eldrivna tåg. Hastigheten kommer att uppgå 

till 30 km i timmen. Framtida trafikering 
baseras på Vägval 2015 och omfattar 
prognosår 2020. Trafikprognosen för 2020 
är en investeringsstrategi för framtiden för 
Trafikverkets kommande investeringar.

1.6.8 Projektets samband med andra projekt

Svenska staten har genomfört en 
Hamnstrategiutredning som presenterades 
2007. I denna utredning 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 medger 
en kraftigt ökad godshantering. För att få ett 
komplett transportsystem till och från hamnen 
återstår byggande av en väl fungerande 
järnvägsanslutning.
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1.7 Regelverk och styrande processer

1.7.1 Planeringsprocessen för järnväg

Planeringen av en ny järnväg och åtgärder 
på befintligt järnvägssystem följer en 
planeringsprocess som regleras av Lagen 
om byggande av järnväg. Processen 
omfattar i normala fall idéstudie, förstudie, 
järnvägsutredning, tillåtlighetsprövning 
och järnvägsplan. Därefter kan upprättande 
av bygghandlingar och så småningom 
byggande starta. Beroende på projektets 
art och omgivningspåverkan kan avvikelser 
förekomma. Omfattningen av detta projekt 
kräver ingen tillåtlighetsprövning eller 
järnvägsutredning.

Figur 1.7.1 Planeringsprocessen för järnväg

Projektet befinner sig nu i skede järnvägsplan. 
I järnvägsplan ingår en miljökonsekvensbe-
skrivning som ska godkännas av Länsstyrelsen. 
Under hela processen deltar kommuner, 
länsstyrelser, allmänhet och andra berörda 
förutom Trafikverket. I varje planeringsskede 
hålls samråd som blir alltmer konkreta och 
detaljerade för varje skede. Synpunkterna 
från samråden är värdefulla för den fortsatta 
projekteringen. För mer information om 
planeringsprocessen och miljökonsekvensbe-
skrivning, se www.trafikverket.se.
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2  Omgivningen och planer 
för området

2.1 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 
flerfamiljshus som nyligen har genomgått 
en grundlig renovering. Gävle Strand är 
fortfarande under utbyggnad.

Mellan åren 1925 och 1960 hade Näringen 
funktionen som stadens soptipp innan 
området fylldes ut och industriverksamheter 
etablerades här. Verksamheterna är 
huvudsakligen inriktade mot transport, 
lagerverksamhet och byggindustri. Variationen 
är stor med avseende på antalet anställda och 
årsomsättning. 

Bebyggelsen på Näringen består till största 
delen av låga byggnader med som 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. En gång- och 
cykelbana löper längs med vägen.

Den befintliga järnvägen, Fredriksskansbanan, 
sträcker sig mellan industriområdet Näringen 
och bostadsområdena Öster och Gävle Strand 
(tidigare Alderholmen), genom Gävle Galvan 
AB:s  industrifastighet och vidare över Inre 
fjärden på bank 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.

Under fyllnadsmassorna i Näringen nås havet 
av Gävle -/Valboåsen som utgör en viktig 
grundvattenresurs. Planområdet ligger utanför 
skyddsområdet för vattentäkt men gränsar mot 
den primära skyddszonen.

För mer utförlig beskrivning, se kapitel 3. Se 
även karta i figur 1.1.1 samt figur 2.1.1.
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Figur 2.1.1 Skyddade områden
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2.2 Kommunala planer

2.2.1 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. Den 
föreskriver att området mellan hamnspåret 
och Alderholmen (numera Gävle Strand) 
bör ha sådana verksamheter som skärmar av 
buller från järnvägen och inte stör boendet. 
Området närmast Natura 2000-området 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 (området kring Gävle 
Hamn), tillgodoses expansionsmöjligheter 
för verksamheter som behöver närheten till 
hamnen, områdets infrastruktur samt väg- och 
järnvägsanslutning. Planens syfte är att säkra 
Gävle Hamns utveckling samt att klarlägga den 
framtida markanvändningen i området.

Figur 2.2.1 ÖP Gävle Stad 
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2.3 Riksintressen
Området innefattar eller ansluter till ett flertal 
riksintressen: Ostkustbanan, Bergslagsbanan 
liksom järnvägen till och från hamnen, den 
så kallade Fredriksskansbanan. Dessa 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 finns ledningar som utgör 
riksintresse.

Testeboåns delta utgör riksintresse Natura 
2000.

2.4 Andra skyddade områden
Testeboåns delta utgör även naturreservat och 
ligger nära planområdet. Gävle/Valboåsen 
utgör skyddsområde för vattentäkt och 
gränsar till planområdet. Gränsen för primärt 
skyddsområde för vattentäkt framgår av kartor 
i figurerna 2.1.1 och 2.5.1.

2.2.2 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 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 trafik, ytor 
för dagvatten och hur företagen i området 
påverkas när markanvändningen ändras.

2.2.3 Områdesbestämmelser

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

2.2.4 Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom 
industriområdet Näringen. Längs den 
befintliga järnvägsbanken mot Inre fjärden 
råder strandskydd.

Figur 2.2.2 Program för detaljplan
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att deponiutfyllnaden med hushållssopor längs 
med planerad järnvägslinje inte förekommer 
ytligt (cirka 1 meter under markytan och nedåt) 
och att fyllningen ovanför generellt utgörs av 
sand, silt och grus. Föroreningar förekommer 
ställvis i fyllningen. Bly, zink och bensen 
förekommer i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM (Mindre 
Känslig Markanvändning) som gäller på 
industriområden (WSP, 2011). 

I deponiutfyllnaden med hushållssopor antas 
att fler föroreningar förekommer i halter över 
MKM. Bland annat metaller, oljekolväten, 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
dioxiner är vanligt förekommande i deponier. 
Inga miljötekniska markundersökningar finns 
dock att tillgå. Deponin inventerades enligt 
MIFO fas 1 år 2004 och enligt fas 2 år 2005 
och 2007 (EK Miljökonsult) och fastigheterna 
ovanpå inventerades enligt MIFO fas 1 år 2005 
(Gävle kommun).  Eventuella föroreningar 
på fastigheterna som påverkas av planerat 
projekt har huvudsakligen klassats som 
måttlig till stor risk för människors hälsa och 
miljö. Själva deponin har klassats som stor 
risk för människors hälsa och miljö. Detta 
med hänsyn till närheten till den kommunala 
grundvattentäkten och naturskyddsområdet.

Trafikverket har även låtit utföra en 
miljöteknisk undersökning i befintligt spår 
längs Fredriksskansbanan 2011. I tre av åtta 
provtagna och analyserade punkter i befintligt 
spår överstiger analysresultaten riktvärden för 
MKM avseende metaller.

Enligt geotekniska markundersökningar 
förekommer sulfidlera och sulfidhaltid lera 
under fyllningen inom området Näringen. 
Under järnvägsbanken över Inre fjärden 
förekommer sulfidlera och sulfidhaltig gyttja.

2.5.2 Förorenat vatten

Undersökningar av grundvattnet inom 
Näringens deponiområde påvisar förhöjda 
halter bensen, PAH, nickel, oljekolväten 
och dioxiner, jämfört med hälsobaserade 
riktvärden. Gävle kommun har utfört 
provtagning av grund- och ytvatten enligt 
ett kontrollprogram för perioden 2009-2011, 
med syfte att mäta förekomst av föroreningar 
i området som kan påverka den kommunala 
vattentäkten eller Testeboån negativt (Hilding 
Sjölund Miljökonsult AB, 2009 & 2010). Tio 
grundvattenrör finns utplacerade uppströms, 
nedströms och i deponin. Miljötekniska 
undersökningar avseende deponins 
grundvatten och dess föroreningsinnehåll har 
även utförts 2005 och 2007 av EK Miljökonsult.

2.5 Förorenad mark, sediment och vatten
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.  Deponins centrala delar och 
delen närmast Strömsbrovägen utgörs av 
framförallt hushållsavfall, medan delarna 
närmast Testeboån huvudsakligen utgörs av 
rivningsrester och byggavfall. Två igenfyllda 
kanaler löper längs områdets norra och södra 
sida och olokaliserade oljegropar förekommer 
(Gävle kommun, 2005). Området har sedan 
fyllts ut och jämnats av i olika etapper för att 
möjliggöra utbyggnad av industriområdet. För 
karta över deponiutbredning samt igenfyllda 
kanaler, se figur 2.5.1.

2.5.1 Förorenad mark

Ingen övergripande markundersökning 
har utförts på Näringens industriområde. 
Det finns ett antal mindre undersökningar 
utförda på privata fastigheter inom området. 
Miljö- och geotekniska markundersökningar 
för aktuellt projekt har utförts i etapper av 
Trafikverket under 2010 och 2011. Dessa visar 



14

I Trafikverkets hydrogeologiska utredning för 
planerad järnvägsbro vid Strömsbrovägen har 
grundvattenrör installerats. Ett rör som har 
kontakt med den övre akvifären samt ett rör 
som har kontakt med den undre akvifären har 
provtagits. Dioxin påträffades i halter över ett 
holländskt, hälsobaserat riktvärde i den övre 
akvifären (WSP, 2011). Inga miljöbaserade 
riktvärden för grundvatten finns.  

De ytvattenprover som har tagits i Testeboån i 
samband med kommunens undersökningar har 
inte visat på någon påverkan från deponin.

2.5.3 Förorenat sediment

År 1999 undersöktes metaller i sediment, 
vattenflora och makrofauna vid ett antal lokaler 
i Inre fjärden (Hansson, 1999). I området direkt 
utanför Näringen och Gävle Galvan uppmättes 
höga halter av zink, bly, koppar, krom och 
kadmium. Avvikelsen var stor till mycket 
stor jämfört med nationella bakgrundshalter 
i sediment. I området var botten syrefri och 
makrofauna saknades. 

Höga blyhalter uppmättes i undersökningen 
både söder och norr om järnvägsbanken. Norr 
om banken, i området utanför Avan, var både 

makrofaunan och vattenfloran artrik. Söder 
om banken, vid Barsagrundet, var artantalet 
mycket mindre.

Sedimenten utanför dagvattenutloppen vid 
Näringens industriområde undersöktes 2006 
(WSP). Höga halter av främst koppar, zink, 
bly, krom, oljekolväten och PAH uppmättes. 
Halterna var höga jämfört med övriga 
Testeboån, men i nivå eller lägre än halter som 
uppmätts i Inre fjärdens sediment.

I samband med miljöteknisk undersökning 
av markprover längs järnvägsspåret till Gävle 
Hamn 2011 (WSP) undersöktes även sediment 
i två provpunkter längs södra sidan banvallen 
över Inre fjärden. Det västra provet hade låga 
till måttligt höga halter av metaller, PAH och 
PCB, medan alifater, aromater och BTEX inte 
återfanns. Det östra provet hade däremot 
mycket höga halter av både metaller, PAH och 
PCB. Metallhalterna var högre än de närmast 
omkringliggande provtagningspunkterna 
från undersökningen 1999, men i nivå med 
uppmätta halter i farleden vid Gävle Hamn. 
Zink- och kopparhalterna låg även i nivå med 
uppmätta halter vid Gävle Galvan 1999. I det 
östra sedimentprovet 2011 återfanns även 
alifater >C12-C35 och aromater >C10-C35, 
däremot återfanns inte BTEX.
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Figur 2.5.1 Tidigare utfyllnader
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löper en frekvent använd gång- och cykelväg. 
Strömsbrovägens närmiljö präglas starkt 
av trafik och verksamheter i dess direkta 
omgivning. Asfaltsytor i form av vägar 
och parkeringsplatser dominerar med 
inslag av mindre gräsytor. Enstaka träd 
finns i vägområdets närhet och påtagliga 
nivåskillnader saknas, så överblickbarheten är 
god.

I söder utgör Fredriksskansbanan en tydlig 
barriär mellan Näringens industriområde 
och bostadsområdena Öster och Gävle Strand. 
Banan medför även en försämrad tillgänglighet 
för boende till Natura 2000-området vid 
Testeboåns mynning. Plankorsningarna 
med bommar i den sydvästra respektive 
nordöstra delen av Gävle Galvans anläggning 
gör järnvägens barriärverkan något mindre 
påtaglig. Järnvägens separerande effekt 
kvarstår dock för tillgängligheten mellan 
bostadsområden och Natura 2000–området. 

Natura 2000-området ligger i skymundan, dolt 
bakom industriområdets byggnader och plank, 
och alldeles intill Gävle Galvans verksamma 
anläggning. Dess sparsamma entré hittas 
endast av den som aktivt söker den.

Den visuella kopplingen mellan Öster och 
Näringens industriområde samt den befintliga 

Figur 3.1.1 Strömmavägen, väl tilltagna 
vägbredder möjliggör uppställning av trailers

Figur 3.1.2 Trutvägen, industriverksamhet präglar 
områdets karaktär

Figur 3.1.3 Plankorsning med bommar nordöst 
om Gävle Galvan

3 Miljökonsekvenser och 
skyddsåtgärder

3.1 Stad, landskap och barriärer

3.1.1 Förutsättningar

Läget mellan Näringens industriområde, 
järnvägsbanken med dess nära kontakt 
till havet och Testeboåns delta samt Gävle 
Hamn ger en variation i landskapet inom 
järnvägsplaneområdet. Bostadsområdena 
Öster och Gävle Strand, som angränsar aktuellt 
område i söder, har i sin tur skilda karaktärer.

Näringens industriområde
Näringens industriområde präglas starkt av 
industristängsel, stora öppna asfalts- och 
grusytor, en gatustruktur som gynnar tung 
trafik och ger plats för uppställning av trailers. 
Här finns bebyggelse av varierad kvalitet 
alltifrån temporära plåtskjul till mer gedigna 
byggnader uppförda företrädesvis i tegel. 

Vägtrafik till och från Näringen sker i 
huvudsak via Hamnleden och Strömsbrovägen. 
Strömsbrovägen förbinder centrala staden 
med de norra stadsdelarna. Längs vägen 
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Fredriksskansbanan är extra påtaglig vintertid, 
då grönskan gått i vila. Gävle Strand ligger 
närmare havet och har mindre kontakt med 
Näringens industriområde då en gräsbeklädd 
vall med ett träplank bryter den visuella 
kontakten.

Järnvägsbanken och Inre fjärden 
Det påverkade men ändå så orörda 
vattenlandskapet, präglas av vida utblickar 
och dess nära kontakt med havet. Från 
järnvägsbanken kan man se Testeboåns 
mynning samt Alderholmen med Nyhamn.

I samband med att järnvägsbanken 
upprättades i slutet av 1800-talet byggdes 
en öppning i banken och över denna en fast 
bro för att främja fiskvandringen. Oavsett 
bron har banken en begränsande effekt på 
fiskvandringen från Testeboåns mynning 
till Yttre fjärden och Gavleån. Bron utgör 
dessutom en barriär för större båttrafik till 
och från Testeboån genom sin låga höjd. Längs 
järnvägsbankens norra sida löper en gång- och 
cykelstig. Trästaketet som separerar gång- 
och cykelstigen från spårområdet smälter 
väl in i omgivningen till skillnad från det 
metallstängsel som återfinns längs begränsade 
sträckor, på bron och längs sträckningen 
närmast Gävle Hamn, vid Bankens 

bangård. Upplevelsen av den långsträckta 
järnvägsbanken med dess förhållandevis låga 
bro i vy från Alderholmen samspelar väl med 
omgivningen. 

Gävle hamn
Hamnområdet vid Fredriksskans omgärdas 
av naturmark in mot land med få utblickar. 
Utblickarna från hamnområdet riktas istället 
mot havet. Området omgärdas av stängsel och 
är inte öppet för allmänheten. Dess karaktär 
präglas starkt av hamnens expansiva och 
pågående verksamhet med stora öppna ytor 
med plats för omlastning och förvaring, silos 
och oljecisterner för magasinering, containrar, 
kranar och fartyg. Fredriksskansbanan 
förgrenar sig inom hamnområdet för att 
tillgängliggöra flertalet terminalen för 
omlastning från tåg till båt eller vice versa.

Figur 3.1.4 Vattenlandskapet vid järnvägsbanken

Figur 3.1.5 Bro vid järnvägsbanken

Figur 3.1.6 Fredriksskansbanan ansluter Gävle 
Hamn (Bankens bangård)
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Figur 3.1.7 Perspektivskiss nya järnvägsbron över 
Strömsbrovägen, vy från norr

3.1.2 Miljökonsekvenser

Inom Näringens industriområde och 
Gävle Hamn som redan idag präglas av 
industrikaraktär påverkas inte landskapsbilden 
nämnvärt av den nya järnvägen som i sig 
förstärker karaktären av det industriella. Den 
höga järnvägsbanken närmast Strömsbrovägen, 
som planeras för att undvika onödiga schakter 
i grundvatten/förorenad mark, kan störa 
siktlinjer och förändrar den öppna karaktären 
i området. Den visuella upplevelsen av 
banken kan dock mildras genom föreslagna 
skyddsåtgärder.

Det nya spåret kommer direkt att påverka 
fastigheter inom Näringens industriområde 
men även indirekt genom de förändringar 
som planeras för gatustrukturen till följd av 
det nya spåret. För biltrafiken inom området 
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 fastigheter 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 och ge 
ekonomiska konsekvenser.

Förlängningen av Strömmavägen intill Natura 
2000-området påverkar inte landskapsbilden 
i någon betydande mening eftersom den 
utförs i ytterkanten av det redan befintliga 
industriområdet. 

Ny järnvägsbro över Strömsbrovägen är ett 
stort ingrepp i landskapet. Vid planering av 

bron samt flytten av Strömsbrovägen som bron 
medför har god genomsikt eftersträvats. En 
symmetrisk trespannsbro planeras, med slänter 
och avsatser på bägge sidor av bropelarna där 
gående och cyklister kan passera. Gång- och 
cykelvägen planeras ligga i dagens nivå, vilket 
främjar en ljus och trygg passage. Genom god 
gestaltning i broutformning och omgivande 
miljö kan positiva effekter uppnås genom att 
dagens öppna och lättöverskådliga rum med 
industrikaraktär får en mer grönskande och 
händelserik utformning.
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Utblickarna från järnvägsbanken över Inre 
fjärden påverkas inte mycket eftersom de cirka 
åtta meter höga stolparna anläggs med ett 
stort avstånd, cirka 60 meters avstånd mellan 
stolparna. För den som blickar ut från Nyhamn 
mot Avan smälter stolparna väl in mot den 
mörka och dominerande skogsridån i fonden 
(se illustration i figur 3.1.9).

I övrigt kommer antalet tåg som trafikerar 
Fredriksskansbanan öster om den nya 
anslutningspunkten för nytt spår att öka 
vilket förstärker banans separerande effekt 
både för Gävle Galvans verksamhet och 
kommunikationen mellan bostadsområdena 
Öster och Gävle Strand med Natura 
2000-området, Näringen och järnvägsbanken. 
Ljudnivån i området kommer även att 
förändras (se kapitel 3.6 Buller och vibrationer). 
Fler tågpassager och en annan ljudnivå 
påverkar upplevelsen av järnvägsbanken och 

dess stillsamma kontakt med havet både för 
gående och för cyklister på järnvägsbanken, 

Figur 3.1.9  Illustration nya kontaktledningar 
och stolpar, vy från Nyhamn mot Avan

•	 Staket i trä smälter in bättre än metall 
längs järnvägsbanken över Inre fjärden.

•	 Kanalvägen kan formas till ett 
tilltalande gång- och cykelstråk och bli 
ett positivt inslag i industriområdet.

•	 Entréer till Natura 2000-området 
skapas med tydliga siktlinjer som 
bjuder in.

samt för iakttagaren från Avan eller Nyhamn.

3.1.3 Föreslagna skyddsåtgärder

•	 Buskplanteringar intill ny järnvägsbro 
ramar in bron och tonar ner 
järnvägsbankens skala.

Figur 3.1.8 Principsektion tre-
spannsbro, kvällstid
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AVSTÄNGD VÄGSTRUKTUR
En uppdelning av industriområdet i en 
östlig och en västlig del ger försämrad 
tillgänglighet för biltrafiken

NY GC-VÄG
Förbättrad tillgänglighet 
till Natura 2000 och 
järnvägsbanken

NY JÄRNVÄGSBRO
Ett stort ingrepp i området. 
Genom god gestaltning kan 
positiva effekter uppnås genom 
att dagens öppna och lättöverskådliga 
rum med industrikaraktär får en mer 
grönskande och händelserik utformning.

FLER TÅG
Ger ökat buller och 
förstärkt barriärverkan

NY JÄRNVÄG
En ny barriär i området som
förstärker områdets 
industriella karaktär
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Figur 3.1.11 Påverkan: Stad, 
landskap och barriärer
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3.2 Natur- och vattenmiljö

3.2.1 Förutsättningar

Testeboåns delta

Testeboån och Inre fjärden utgör riksintresse 
Natura 2000 och omfattas även av 
naturreservat för Testeboåns delta. Det 
skyddade vatten- och strandnära området 
ligger nordost om Näringen. Gränserna till 
Natura 2000-området och naturreservatet 
följer längs den befintliga järnvägsbanken i 
Inre fjärden.

Det flacka deltaområdet är uppbyggt av 
svämsediment från Testeboån. Deltats fasta 
mark i sydost består av en låglänt, öppen 
våtmark, den så kallade Avasältan. Detta cirka 
25 hektar stora våtmarksområde är det som 
återstår av tidigare vidsträckta strandnära 
våtmarker mot Inre fjärden. Stora delar av 
deltat har genom åren fyllts ut och ingår nu 
i Näringens industriområde. Andra delar har 
använts som kommunal soptipp. 

Under 1800-talet, när Avasältorna ännu 
hävdades, och fram till 1950-talet var 
Testeboåns delta en betydande rastlokal för 
vadare och andra våtmarksbundna fåglar. 
Genom igenväxning och utfyllnad har deltats 

betydelse som rastlokal avtagit, men det är 
fortfarande en mycket intressant fågelbiotop. 
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. 

Testeboån har en rik fiskfauna och 
mynningsområdet utgör ett viktigt lekområde 
för vimma och kustsik. Åmynningen är även 
en viktig förbindelselänk för uppvandrande lax 
och öring till lekområdena högre upp i ån. 

Fiske bedrivs från järnvägsbanken över Inre 
fjärden och med båt i Inre fjärden. Fiskeförbud 
råder vid järnvägsbron. Vissa restriktioner 
finns för fisket, såsom att man inte får lägga nät.

Närheten till innerstaden och 
lättillgängligheten gör att Testeboåns delta 
också är mycket viktigt ur friluftslivssynpunkt. 
I fördjupad översiktsplan för Avan - 
Fredriksskans ingår området kring deltat som 
intressant för ”tätortsnära friluftsområde”.

Enligt bevarandeplanen för Testeboåns delta 
är det viktigt att vattenkvaliteten är god och att 
omgivningarna hålls naturliga med strandskog/
svämskog och våtmarker. I deltat påverkas 
vattenkvaliteten negativt av dagvattenutsläpp, 
förorenade sediment och läckage från 
deponierna. Dessa faktorer, tillsammans med 
åns låga medelvattenföring, är faktorer som 
kan bidra till minskad fiskvandring upp i ån då 
redan låga läckage av t.ex. vissa metallsalter 
ger en starkt avvikande smak på vattnet, vilket 
kan göra att fisken väljer en annan väg. Andra 
hot mot värdena i Natura 2000-området 
är exempelvis närliggande exploatering, 
markavvattning, muddring, vandringshinder 
eller annan störning på djurlivet. Fåglarnas 
häckningstid är känslig.

I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull 
natur i Gävleborg” värderas området vid 
Testeboåns delta som ett klass 2-objekt 
(mycket högt naturvärde).

Barsagrund

Barsagrund, som ligger öster om Näringen 
längs befintligt spår mot hamnen, har pekats 
ut som ett lokalt naturvärde av betydelse 
enligt fördjupad översiktsplan för Avan 

– Fredriksskans. Barsagrund utgörs av en 
konstgjord udde, uppbyggd av muddermassor. 
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Udden har lämnats orörd vilket har medfört att 
en urskogsliknande lövskog har utvecklats här. 
Stranden är omgärdad av vass. Området utgör 
en viktig miljö för insekts- och fågelfaunan.

Enligt ornitologer utgör vassruggarna i 
anslutning till järnvägsbanken över Inre 
fjärden häckningsplats för skäggdopping.

Övrigt
Inom industriområdet Näringen eller i 
hamnområdet finns inga skyddsvärda 
naturmiljöer.

3.2.2 Miljökonsekvenser

Inget direkt intrång kommer att göras i 
naturreservatet och Natura 2000-området 
Testeboåns delta. Inget spår eller vägar 
kommer att anläggas här. Kontaktledningar 
för elektrifiering av befintlig järnväg kommer 
att grundläggas på järnvägsbankens södra sida. 
Inga arbeten sker inom vattenområde.

Sjöfåglar såsom svanar och skäggdoppingar 
har en relativt flack stigningsvinkel. Hinder 
såsom kontaktledningar kan störa fåglars in- 
och utflygning. Vid järnvägsbanken över Inre 
fjärden finns gott om utrymme på ömse sidor 
om banken vilket gör att fåglarna borde hinna 
nå tillräcklig höjd innan kontaktledningarna. 

Detta kommer att utredas vidare i 
detaljprojekteringen.

I pågående detaljplanarbete planerar 
kommunen att lösa in industrimark närmast 
entrén till Natura 2000-området som kommer 
att omvandlas till grönområde och parkeringar. 
Entrén till Natura 2000-området kommer på så 
sätt att tydliggöras. 

Fiske kommer att kunna bedrivas längs den 
norra sidan av järnvägsbanken över Inre 
fjärden. Fler tågpassager längs järnvägsbanken 
kan störa rekreationsvärdet. Det kan kännas 
mindre trivsamt att vistas vid järnvägsbanken. 

Den nya spåranslutningen byggs närmare 
Natura 2000-området i västra delen av området 
vilket innebär att bullret från järnvägen ökar 
i den delen. Bullernivåerna klingar snabbt av 
mot Natura 2000-området. Se vidare om buller 
i kapitel 4.6.

Dräneringsvatten från järnvägen är relativt 
rent så länge inga oljeutsläpp eller utsläpp från 
olyckor med exempelvis farligt gods sker.  Den 
nya järnvägen tillför jämförelsevis en mycket 
liten andel föroreningar till Inre fjärden vid 
normal drift. Om en olycka med farligt gods 

sker finns risk för föroreningsspridning till 
Inre fjärden.

I den norra delen av Barsagrund kommer en 
cirka tio meter bred tryckbank att medföra ett 
intrång i landområdet. Tryckbanken läggs i 
direkt anslutning till spårområdet. 

3.2.3 Föreslagna skyddsåtgärder

•	 Kontaktledningar längs befintlig 
järnvägsbank över Inte fjärden 
utformas om möjligt för att hindra 
fåglar att flyga in i dem, t ex genom att 
göra dem väl synliga för fåglar. 

•	 Dräneringsvatten bör ledas 
till kommunens föreslagna 
fördröjningsdamm. Dammen bör 
kunna stängas av för att kunna samla 
upp vatten från eventuell olycka med 
farligt gods.

•	 Strand- och vassområden längs 
järnvägsbanken över Inre fjärden och 
vid Barsagrund lämnas opåverkade.
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NATURA 2000 & NATURRESERVAT
Inget direkt intrång. 

FLER TÅG
Järnvägens barriärverkan påverkar 
tillgängligheten till friluftsområdet 
vid Testeboåns delta för boende 
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Figur 3.2.1  Påverkan natur och vatten
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NATURA 2000 & NATURRESERVAT
Inget arbete i vatten utförs

ELEKTRIFIERING
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fåglars inflygning.
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3.3 Grundvatten och dricksvatten

3.3.1 Förutsättningar

Grundvatten

Gävleåsen sträcker sig i nordostlig riktning 
längs västra delen av Gävle godsbangård, väster 
om projektområdet. I markytan är åsen cirka 
100-200 meter bred och har en mäktighet av 
10-15 meter under grundvattenytan. Åsen utgör 
en viktig grundvattenresurs som nyttjas som 
kommunal dricksvattentäkt.

Grundvattnet finns i två magasin längs åsens 
sidor, ett övre och ett undre, som skiljs åt av ett 
lerlager. Lerlagret bildades som en svallkappa 
när landhöjningen lyfte Gävleåsen ur havet 
efter den senaste istiden. Undersökningar  
från 1970-talet visar att lerlagret lutar ut 
från åsen. Lerlagrets mäktighet varierar och 
har uppskattas till mellan tre till fem meter 
utifrån undersökningar på platsen för planerad 
järnvägsbro över Strömsbrovägen. 

Utifrån både äldre och nutida mätningar 
av grundvattennivån bedöms lerlagret 
vara relativt tätt och utgöra en hydraulisk 
barriär mellan det övre och det undre 
grundvattenmagasinet. Det undre grundvattnet 
står i förbindelse med grundvattnet i åsen 

genom friktionsmaterial av sand och silt under 
lerlagret. En hydraulisk kontakt mellan havet 
och det undre grundvattenmagasinet kan 
noteras genom nivåmätningar i grundvattenrör, 
men var denna kontakt sker är inte identifierat. 
Möjligen sker även viss infiltration av vatten 
från Testeboån till åsen, där ån skär igenom 
åsen norr om Näringen.

Grundvattnets trycknivå från det undre 
magasinet ligger cirka 1,5-2 meter under 
markytan (trycknivån avser den nivå som 
grundvattnet skulle ställa sig på om det inte 
hindrades av tät lera), se figur 3.3.1. Vid platsen 
för planerad järnvägsbro vid Strömsbrovägen 
ligger den övre grundvattenytan cirka 0,5-1 
meter under markytan.

Figur 3.3.1  Illustration av mark och 
grundvattenytor i väst-östlig riktning.
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Det övre grundvattenmagasinet har, i både 
äldre och nutida undersökningar, inte 
konstaterats ha någon hydraulisk kontakt 
med det undre grundvattenmagasinet eller 
med grundvattnet i åsen, vilket innebär att 
dess nivå framför allt är nederbördsberoende. 
Den nederbörd som infiltrerar marken på 
Näringen rinner inte till åsens grundvatten 
utan rinner av på lerans överyta mot havet. 
Lokalt uppdämda nivåer i marken förekommer 
på grund av trösklar i leran och på grund av det 
avfallsmaterial som har använts vid utfyllnaden 
av Näringen.

Det övre grundvattnet på centrala Näringen 
samvarierar med havets nivåförändringar 
då de ligger nära varandra. Detta blir tydligt 
när havets nivå stiger högt. Då pressas 
havets vatten in, via dagvattensystemet 
längs Beckasinvägen, ända upp emot 
Strömsbrovägen (se vidare avsnitt 3.4 om 
dagvatten nedan).

Det ytnära grundvattnet nära markytan är till 
stor del infiltrerat dagvatten som kan vara 
förorenat av vatten från den före detta deponin. 
Provtagning av grundvatten vid läget för bron 
visar generellt låga föroreningshalter i det övre 
grundvattenmagasinet. Förekomsten av dioxin 
i grundvattnet kommer att utredas vidare.

Den planerade järnvägsbrons 
grundläggningsdjup vid Strömsbrovägen 
är cirka 3,5 meter under befintlig markyta, 
vilket innebär cirka sex meter över det undre 
grundvattenmagasinet och cirka 1,5 meter 
under det undre grundvattenmagasinets 
trycknivå (d.v.s. den nivå som grundvattnet 
skulle ställa sig på om det inte hindrades av tät 
lera). Under järnvägsbron läggs körbanan i ett 
tråg som hindrar att det ytnära grundvattnet 
rinner in på körbanan.

Detaljer och fördjupning finns i PM 
Grundvattenförhållanden i bilaga 1.

Dricksvatten

Gävle-Valboåsen utgör en viktig 
grundvattenresurs som utnyttjas som 
kommunal dricksvattentäkt och omfattas av 
skyddsområde för dricksvattentäkt. Gränsen 
för det närliggande skyddsområdet ligger 
cirka 100 meter norr/nordväst om planerad 
schakt för järnvägsbro, se figur 2.5.1. Som 
ovan nämnts, har grundvattnet i åsen kontakt 
med det undre grundvattenmagasinet 
bredvid åsen men däremot inte med det 
övre grundvattenmagasinet. Det är alltså 
samma grundvattenmagasin som ligger under 
leran vid planerad järnvägsbro som det som 
vattenskyddsområdet avser att skydda från 
förorening.

Närmaste uttagsområdet för dricksvatten 
i Gävleåsen finns drygt 300 meter väst/
nordväst om planerad bro. I detta område är 
grundvattennivån som lägst och grundvatten 
strömmar till, framför allt från nordost och 
sydväst. Grundvattennivån vid uttagsområdet 
är på ungefär samma nivå som havets yta, 
varför uttagsområdet och havet tillsammans 
utgör de två hydrauliska lågpunkter dit 
merparten av vattnet i området dräneras/
rinner.

Gävleåsen sydväst om uttagsområdet nyttjas 
för en omfattande ut- och inpumpning av 
grundvatten för dricksvattenproduktion. 
Bland annat tillförs vatten i åsen en knapp 
kilometer väster om Näringen. In- och 
utpumpningsförhållandena i denna del av 
Gävleåsen är komplexa och varierande.

3.3.2 Miljökonsekvenser

Planerad järnvägsbro över Strömsbrovägen 
inklusive tråg och ramper kommer att anläggas 
i de övre marklagren ner till cirka 3,5 meter 
under befintlig markyta. Under järnvägsbron 
läggs körbanan i ett vattentätt tråg som hindrar 
att det ytnära grundvattnet rinner in på 
körbanan.
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Pålning av brostöd till fast botten innebär en 
perforering av det täta lerlagret som skiljer de 
två grundvattenmagasinen åt. Den påverkan 
som kan identifieras är att grundvatten från 
det övre magasinet kan komma att rinna 
ned till det undre grundvattenmagasinet 
via mantelytan på anlagda pålar och på 
så sätt sprida eventuella föroreningar 
vidare. Detta beror på att den hydrauliska 
nivåtryckskillnaden är cirka en meter högre 
i det övre magasinet än i det undre. Lera är 
dock ett material som tätar mot pålar inom ett 
antal månader och detta motverkar ett flöde 
längs mantelytan. Om tätningseffekten inträffar 
kommer den att bestå även på lång sikt.

Provtagning av grundvatten vid läget för 
bron visar generellt låga föroreningshalter 
i det övre grundvattenmagasinet, även om 
förekomst av dioxiner kommer att utredas 
vidare. Grundvattenströmningen i det övre 
grundvattenmagasinet bedöms huvudsakligen 
vara riktad från bron mot deponiområdet, eller 
med andra ord bort från dricksvattentäkten, 
men flödesmönstren är komplexa och 
svårtolkade.

Ingen skyddsduk kommer att anläggas under 
det nya järnvägsspåret, eftersom det redan 
finns ett tätt lerlager som skyddar det undre 
grundvattenmagasinet.

Konsekvenser under byggskedet beskrivs i 
avsnitt 4.8 nedan.

3.3.3 Föreslagna skyddsåtgärder

•	 Identifiera och utreda metoder/
skyddsåtgärder för att minska den 
långsiktiga risken för spridning av 
föroreningar längs pålars mantelytor 
vid bro över Strömsbrovägen, vilket 
kan ske genom att antingen minska det 
möjliga flödet längs pålars mantelytor 
och/eller att minska den hydrauliska 
drivkraften, t.ex. genom att:

o Klä pålar med krage.

o Sänka av grundvattennivån i det 
övre magasinet till nivån för det 
undre magasinets tryckyta.

o Förändra det övre 
grundvattenmagasinets 
kemiska sammansättning 
genom att kontinuerligt 
tillföra vatten med lägre 
föroreningshalter.

3.4 Dagvatten

3.4.1 Förutsättningar

Näringens industriområde är uppbyggt på 
finsediment mellan Gävleåsen och Inre 
fjärden och, som på grund av landhöjning 
och utfyllnad, vuxit ut åt öster. I början 
av 1800-talet låg ungefär halva området 
under vatten och havet nådde upp till en 
linje ungefär i sträckningen Förrådsgatan/
Strömsbrovägen. När området omdanades 
från jordbruk till industriområde på 1950-talet 
utgjordes området väster om Förrådsgatan/
Strömsbrovägen av åkermark. Den östra delen 
är delvis försumpat utfyllnadsområde som 
ligger i nivå med havet. Från 1950-talet och ett 
par decennier framåt fylldes området ut och ny 
mark byggdes upp.

Dagvattensystemet omfattar ett område 
som stäcker sig ända bort mot Sätrahöjden i 
norra delen av Gävle. Dagvatten avrinner i ett 
system med självfall ned till Strömsbrovägen 
och vidare till Beckasinvägen. Mitt på 
Beckasinvägen, centralt i området, ligger 
dagvattensystemets lägsta nivå. Därefter ligger 
dagvattensystemet i motlut den sista delen mot 
utloppet. 
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I stort sett ligger hela dagvattensystemet på 
Näringen (delen öster om Strömsbro-vägen) 
under havets medelvattennivå som ligger på 
cirka +0,15 meter (RH 2000).

Dagens dagvattensituation är ett stort 
problem och kan till stor del hänföras till hur 
området har fyllts ut. Den centrala delen av 
industriområdet är idag instängt genom att 
marken närmast havet ligger högre än marken 
innanför och nederbörd kan inte rinna av som 
ytavrinning. I samband med kraftiga regn kan 
inte vattenmängden från alla ytor avbördas 
tillräckligt snabbt i befintligt dagvattensystem 
och problemet förvärras när havet står högt. 
Resultatet blir översvämning i fastigheterna 
på området främst Beckasinvägen/
Strömsbrovägen.

3.4.2 Miljökonsekvenser

Dagens problematiska dagvattensituation och 
översvämningar beror av andra faktorer än 
av de ytor som en planerad järnväg upptar. 
Möjliga tekniska åtgärder för området som 
helhet är en kombination av utbyggt rörsystem 
och pumpstationer. En huvudorsak till varför 
en kommunal teknisk dagvattenlösning i 
området dröjer är framför allt höga kostnader, 
brist på ytor för dagvattenhantering och 
fördröjning samt i viss mån tekniska 

svårigheter. En konsekvens av ny järnväg är 
att utbyggnaden av dagvattensystemet kan 
försvåras ytterligare. Denna miljökonsekvens-
beskrivning tar endast upp hanteringen av 
dagvatten som bildas av nederbörd inom 
järnvägsområdet. Övrigt dagvatten behandlas 
inom ramen för kommunens detaljplan.

Bankroppen kommer delvis att anläggas under 
havets medelvattenyta. Detta gäller framför 
allt delen mellan Beckasinvägen och Lillåns 
bangård. Eftersom dränering under havsnivån 
skulle medföra att dräneringssystemet skulle 
vara vattenfyllt större delen av året kommer 
ingen dränering att läggas här. Dränering 
kommer inte att läggas under högsta 
medelvattenytan (+0,91 meter i RH 2000). 

Om ingen dränering läggs i nivå med det 
förorenade grundvattnet (som i stort sett 
sammanfaller med havets nivå) finns ingen 
risk att förorenat grundvatten sprids via 
bankroppen. Förorenat vatten kommer att 
tränga in i banvallen men inte spridas vidare.

Sträckan mellan Krickvägen och 
Beckasinvägen ligger högre i terrängen. 
Här kan dränering läggas utan risk för 
grundvatteninträngning vid medelvattennivå. 
Vid höga vattenstånd kan förorenat vatten nå 
upp till högre liggande dränering och spridas 
via dräneringssystemet, innan vattennivån åter 
sjunker undan. 

En fördröjningsdamm med 
avstängningsmöjligheter kan även fungera 
som uppsamlingsdamm för vätskor från 
olyckor med farligt gods. Dessa kan enbart 
ta emot vatten från de delar av banvallen 
som har dränering. I lägre liggande områden 
som saknar dränering finns inga möjligheter 
att samla upp och ta hand om läckage från 
farligt gods. I dessa områden finns ingen 
teknisk lösning som är ekonomiskt godtagbar i 
förhållande till sannolikheten för att en sådan 
olycka ska inträffa här.

3.4.3 Föreslagna skyddsåtgärder

•	 Vid byggande och planering av ny 
järnväg över Näringen tas hänsyn till 
att inte försvåra en framtida utbyggnad 
av dagvattensystemet.

•	 Dräneringsvatten från järnvägen leds 
till kommunens dagvattensystem. 
Dagvattensystemet bör anslutas till en 
fördröjningsdamm med tät botten och 
avstängningsmöjligheter. 

•	 Dränering läggs endast över högsta 
medelvattenytan, cirka +0,91 meter 
(RH 2000).  

•	 Dagvatten från pumpstationen vid 
tråget under järnvägsbron pumpas till 
kommunens dagvattensystem.
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3.5 Klimat och översvämning
Vi står inför omfattande klimatförändringar. 
Hur stora de kommer att bli och hur vi kommer 
att drabbas vet vi inte i detalj. I arbetet med 
järnvägsplanen som omfattar en anläggning 
med livslängd på 50 år och mer är detta en 
viktig aspekt att resonera kring för att uppnå 
ett robust trafiksystem.

3.5.1 Förutsättningar

Klimatet går mot att bli varmare och mer 
nederbördsrikt. Nederbördsmängden beräknas 
öka för alla årstider utom för sommaren och 
häftiga regn blir allt vanligare.

Värmen gör att vegetationsperioden blir 
längre och under vintern kommer snön att 
ligga kortare tid och sjöarnas is kan utebli. 
Avrinningen kommer troligtvis att minska 
på grund av minskad vårflod och ökad 
avdunstning. Även om medelavrinningen 
minskar i länet så förväntas det ändå bli ökade 
flöden orsakade av extrem nederbörd. 

Höjda havsnivåer

Östersjöns havsnivå påverkas av den globala 
havshöjningen. Höjningen blir som störst i 
södra Sverige eftersom bl.a. landhöjningen 
i de norra delarna till viss del kompenserar 

havsnivåhöjningen. Idag är medelvattennivån 
cirka +0,15 meter (RH 2000). Havsytan 
fluktuerar med drygt två meter. Högsta 
högvattenytan, +1,6 meter, är den nivå som 
SMHI uppskattat som högsta vattenytan under 
de senaste 100 åren.

Klimatanalyser innehåller ett stort mått av 
osäkerhet. Olika scenarier för klimatet har 
stor spridning men trender kan utläsas ur 
beräkningsresultaten. Enligt en utredning av 
SGI i samarbete med SMHI är ett riktvärde 
för den framtida medelvattennivån i havet en 
höjning av havsnivån med 50-60 cm jämfört 
med dagens förhållanden. I beräkningarna har 
hänsyn tagits till landhöjningen. Riktvärdet 
gäller för Gävleborgs län.

Till år 2100 är det alltså sannolikt att havsytans 
medelnivå stiger och att höga vattenstånd blir 
vanligare. De högsta vattenstånden skulle i 
extrema fall kunna bli dryga två meter högre än 
dagens medelvattennivå, dvs +2,15 (RH2000).

Översvämningar

Inom Näringens industriområde finns i 
dagsläget problem med översvämningar 
vid kraftiga skyfall, främst sommartid. Det 
beror dels på att dagvattensystemet blir 
överbelastat, dels av att ytavrinningen inte 
fungerar som den ska samt av att marknivån 

ligger lågt i förhållande till havet. Området 
är instängt genom att marken närmast havet 
ligger högre än marken innanför. De lägsta 
marknivåerna ligger på cirka +0,9 meter, dvs 
under högsta högvattenytan. Höga vattenstånd 
i kombination med mycket nederbörd är en 
olycklig kombination för området.

3.5.2 Miljökonsekvenser

Höjdnivån på det nya spåret styrs av 
befintliga höjder vid anslutningspunkt 
Gävle godsbangård samt Lillåns bangård. 
Konsekvensen som kan uppkomma är att 
spåret på grund av dess låga höjd svämmas 
över av stigande havsnivåer och banan 
står outnyttjad för spårtrafik. Elektriska 
anläggningar är känsliga för vatten och kan slås 
ut.

Häftiga regn och plötsligt förhöjda flöden 
i Testeboån kan orsaka genomspolning 
av bankroppen och undergrunden, med 
försämrad bärighet som följd. Dessutom kan 
erosionsskador uppkomma vid brostöd och 
anslutande bankar.

Ökad temperatur vintertid minskar risken 
för rälsbrott, medan den ökade temperaturen 
under sommaren innebär ökat rälsunderhåll.
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Ökad nederbörd innebär ökad risk för 
infiltration och erosion av ballast och 
banunderbyggnad, vilket minskar bärigheten i 
utsatta områden. 

Om grundvattennivån i området stiger innebär 
det att föroreningar från fyllningen och 
grundvattnet stiger upp i bankroppen och 
dräneringen för järnvägen. När vattennivån 
sedan sjunker undan kan föroreningar spridas 
via bankroppens dränering.

Den nya järnvägsbron gör att Strömsbrovägen 
i detta läge verkar som en lågpunkt, vilket 
kan ställa till trafikproblem vid tillfälliga 
översvämningar i samband med bl.a. kraftiga 
regn. Detta kan innebära att vägen under bron 
stängs av och trafiken måste ledas om till 
alternativa vägar.

3.5.3 Föreslagna skyddsåtgärder

Åtgärder mot långvariga höjningar av 
vattennivåer är inte tekniskt möjliga i relation 
till kostnaderna. Eftersom Fredriksskansbanan 
ansluter befintlig bana vid Lillåns bangård 
blir dess anslutningshöjd avgörande och svår 
att påverka.  Järnvägen har endast byggts upp 
för att kunna stå emot tillfälliga höjningar av 
vattennivåer såsom vid översvämningar och 
skyfall. 

3.6 Buller och vibrationer

3.6.1 Förutsättningar

Byggnaderna närmast befintlig och ny järnväg 
utgörs av verksamheter av varierande slag. 
Dessa ryms inom allt från gedigna tegelhus 
till mycket enkla plåtbaracker. Söder om 
befintlig järnväg finns ett par bostadsområden. 
Bostadsområdet Öster ligger som närmast 
cirka 35 meter från befintligt spår som ska 
elektrifieras. Gävle Strand ligger som närmast 
cirka 100 meter från befintligt spår. Avståndet 
från närmaste bostäder till nytt spår är cirka 
200 meter.

Bullerberäkningar har utförts för att se hur 
omfattande järnvägsbullret blir i framtiden och 
om skyddsåtgärder för buller behöver vidtas. 
Beräkningarna har gjorts för prognosår 2020 
för både befintlig elektrifierad bana samt ny 
spåranslutning.

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 tågtyp och hastighet. För 
den ekvivalenta ljudnivån har även antalet tåg 
och deras längder betydelse. Maximalnivån 
påverkas inte av att flödet av tåg ökar. Däremot 
ökar antalet händelser med höga ljudnivåer. 
I omräkningen av buller till inomhusnivåer 
används en fasadreduktion på 30 dBA.

Gnissel från spår och skrammel från vagnar 
är inte medtaget i beräkningen. Det är 
underhållet och kvaliteten på spåret som 
i första hand påverkar nivån av gnissel. 
Skrammel från vagnar kan uppkomma när det 
är mycket kurvor.

Den befintliga banan klassas som ”befintlig 
miljö” och det nya spåret som ”nybyggnad” 
enligt Trafikverkets riktlinjer; Dnr. SO2-4235/
SA60, ”Buller och vibrationer från spårburen 
linjetrafik – riktlinjer och tillämpning”.

För riktvärden gällande buller och 
vibrationer samt utförligare beskrivning av 
bullerberäkningar hänvisas till bilaga 2, PM 
Nytt spår Gävle Hamn - bullerutredning för 
MKB.
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Figur 3.6.1 Befintlig bana med nuvarande trafik
Ekvivalent ljudnivå

Beräkningsalternativ:
Noll-alt Ekvivalent ljudnivå 2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\Noll-alt Ekvivalent ljudnivå 2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Beräkningsalternativ:
Noll-alt Ekvivalent ljudnivå 2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\Noll-alt Ekvivalent ljudnivå 2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

© Trafikverket 2012/47813
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Figur 3.6.2 Befintlig bana med nuvarande trafik
Maximal ljudnivå

Beräkningsalternativ:
Noll-alt Maximal ljudnivå 2m grid

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB© Trafikverket 2012/47813

Beräkningsalternativ:
2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB

Beräkningsalternativ:
2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB
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Figur 3.6.3 Planerat spår samt nuvarande 
elektrifierat spår med framtida trafik

Ekvivalent ljudnivå

Beräkningsalternativ:
2020 Ekvivalent ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Ekvivalent ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Beräkningsalternativ:
2020 Ekvivalent ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Ekvivalent ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

© Trafikverket 2012/47813
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Beräkningsalternativ:
Noll-alt Maximal ljudnivå 2m grid

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB

>  55.0 dB

Figur 3.6.4 Planerat spår samt 
nuvarande elektrifierat spår med 
framtida trafik Maximal ljudnivå

© Trafikverket 2012/47813

Beräkningsalternativ:
2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB

Beräkningsalternativ:
2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid

L:\3750\2011\10137608_Gävle hamn\5_Beräkningar\beräkningar\bullerkartor\20120702 nya bullerkartor\2020 Maximal ljudnivå 2m grid_sänkt hast 30_taglangd max 650_2m grid.cna

Använd beräkningsmodell:
Nordiska beräkningsmodellen 
för vägtrafik 1996 
(SNV rapport 4653)

Handläggare: Leonard Kolman
Granskad av: Andreas Novak

WSP Akustik

Datum:
02.07.12

Uppdrag:
Gävle hamn

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
 >  90.0 dB
 >  95.0 dB
 > 100.0 dB
 > 105.0 dB
 > 110.0 dB
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3.6.2 Miljökonsekvenser

Beräkningarna visar att inga bostadshus 
får bullernivåer som överstiger gällande 
riktvärden för buller. 

Längs den befintliga banan får ett antal 
byggnader ekvivalenta ljudnivåer utomhus 
över 55 dBA, däribland inga bostadshus. Ett 
antal byggnader längs befintlig bana har 
maximala ljudnivåer över 75 dBA, däribland 
även bostadshus. Dessa kommer inte att få 
ljudnivåer inomhus som överstiger 55 dBA 
maximal ljudnivå.

Trafikeringen längs befintligt spår kommer 
att halveras jämfört med idag vilket innebär 
att antalet tillfällen med maximala ljudnivåer 
kommer att minska för boende nära befintligt 
spår. Maximalnivån förändras inte av att 
flödet av tåg ökar eller minskar, men antalet 
händelser med höga ljudnivåer påverkas.

Längs den nya banan får ett antal hus 
ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA och 
maximala ljudnivåer över 85 dBA. Dessa 
utgörs av verksamheter som tidigare haft 
betydligt lägre nivåer. I dagsläget känner vi 
inte till vilken sorts verksamhet som bedrivs 
i de närmast liggande husen som rymmer 

verksamheter. Men även om det skulle bedrivas 
tyst verksamhet i någon av de närmaste så 
överskrids inte inomhusriktvärdet på 60 dBA 
maximalljudnivå (som högst accepteras 65 dBA 
maximal ljudnivå).

Med tanke på vissa av byggnadernas närhet till 
järnvägsspår och rådande markförhållanden 
så finns risk för kännbara vibrationer och 
stomljud. Detta bör utredas vidare.

3.6.3 Föreslagna skyddsåtgärder

Inga skyddsåtgärder föreslås.

3.7 Risk och säkerhet

3.7.1 Förutsättningar

De riskkällor avseende liv, hälsa och miljö som 
identifierats i samband med driftskedet är 
framför allt följande:

- Översvämningar

- Trafikolyckor (urspårning, kollision)

- Verksamheter

- Övriga händelser (underhållsarbeten, 
sabotage, spårspring)

- Fiske på banken

Den nuvarande säkerhetsstandarden längs 
med Fredriksskansbanan är av varierande 
kvalitet. De två befintliga plankorsningarna 
för fordonstrafik vid Gävle Galvan är försedda 
med bommar samt ljud- och ljussignal. 
Stängsel saknas längs större delen av sträckan. 
På järnvägsbanken separerar ett drygt en 
meter högt trästaket spårområdet från den 
intilliggande gång- och cykelstigen. Närmast 
Gävle Hamn ersätts trästaketet av ett 1.5 meter 
högt sträckmetallstängsel.

Enligt Räddningsverket och SMHI:s 
översvämningskartering omfattas större delen 

Genom att beakta risk- och säkerhetsaspekter 
redan i ett tidigt skede av planeringen av 
infrastrukturprojekt skapas en medvetenhet 
kring de risker som projektet är förenat med 
och möjliga olyckstillbud kan förebyggas.
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av Näringens industriområde av 100-årsflöden 
från både Testeboån och Gavleån.

I dagsläget trafikeras Fredriksskansbanan 
av 16 tåg/dygn. Prognosen är att 48 tåg/dygn 
kommer att trafikera sträckan, varav 8 på det 
gamla spåret och 40 på det nya. Längs det nya 
spåret förutspås dagliga transporter av farligt 
gods. På den befintliga Fredriksskansbanans 
bostadsnära delar kommer däremot antalet 
transporter med farligt gods att minska 
eftersom bränsletåget till Arlanda kommer att 
trafikera den nya anslutningen över Näringen.

3.7.2 Analys av risker

Översvämningar
Järnvägens långa livslängd ökar sannolikheten 
för översvämningar under driftskedet. 
Stabilitetsutredningar genomförs för att kunna 
bygga en bank som kan stå emot tillfälliga 
höjningar av vattennivåerna. En långvarigt hög 
vattenyta kan innebära kollaps av järnvägen.

Trafikolyckor
De största riskerna relaterade till 
järnvägstrafik med avseende på liv och 
hälsa är associerade med plankorsningar. 
Att begränsa den nya plankorsningen inom 
Näringens industriområde till enbart gång- 
och cykeltrafik minimerar riskerna för en 

eventuell fordonskollision med urspårning 
som följd. Signalreglerade bommar vid de tre 
plankorsningarna minskar sannolikheten för 
eventuell olycka.

Kollisioner mellan tåg kan i huvudsak 
enbart inträffa om flera fel inträffar i 
trafikstyrningssystemet, så sannolikheten för 
att en sådan olycka ska inträffa är liten. Tågen 
över Näringen kommer dessutom att hålla en 
låg hastighet (max 30 km/h) och siktbarheten 
genom området bedöms vara relativt god 
eftersom järnvägen till större delar planeras på 
bank.

Urspårningsolyckor eller påkörning av 
främmande föremål på spåret kan även inträffa 
i sällsynta fall. Urspårningsolyckor är främst 
kopplade till lägena för växlar som i aktuellt 
fall är placerade vid Lillåns bangård, Gävle 
godsbangård och Bankens bangård. Eftersom 
järnvägen kommer att hålla en hög standard 
med omfattande säkerhetssystem för bland 
annat trafikstyrning för att förhindra kollision 
och andra olyckor är risken för denna typ av 
olyckor liten och konsekvenser av en sådan 
olycka blir oftast små. Konsekvenserna av en 
tågkrock eller urspårningsolycka skulle dock 
kunna få större konsekvenser om den sker på 
järnvägsbron över Strömsbrovägen, vid ny och 
befintliga plankorsningar samt i de områden 
där verksamheter ligger tätt inpå järnvägen.

Vid urspårnings- och mötesolyckor där tåg 
med farligt gods är inblandat kan olyckan få 
en mycket stor omfattning. Vagnar med farligt 
gods kan skadas så att gas och vätska läcker ut i 
omgivningen med personskador och skador på 
natur- och vattenmiljöer som följd eller orsaka 
omfattande bränder/explosioner. Risken för 
att skada vattentäkten är liten eftersom spåret 
ligger utanför skyddsområdet för vattentäkten. 
Vattentäkten skyddas av ett tätt lerlager som 
skiljer den ytligare grundvattenakvifären från 
den djupare liggande grundvattenakvifären i 
Gävleåsen. Föroreningen kommer däremot att 
förorena marken och den ytligt förekommande 
grundvattenakvifären och kan på sikt nå Inre 
fjärden.

Verksamheter

Inom Näringen pågår ett flertal verksamheter 
av olika karaktär. Närheten till järnvägen och 
elförande kontaktledningar kan innebära 
risker för exempelvis explosiva material. För 
verksamhet som hanterar sådant material 
måste särskilda skyddsåtgärder vidtas. 

Mellan husen vid Gävle Galvan finns en trång 
passage som medför att gällande elsäkerhet 
inte kan uppnås. För passagen av Gävle Galvan 
har därför en särskild dispens inhämtats från 
Elsäkerhetsverket.
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Spåret ligger idag excentriskt placerat mellan 
två långa byggnader.  Rivning av husen är 
inte aktuellt då verksamheten som bedrivs är 
omgärdad av höga miljökrav (galvanisering).  
Baxning 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, som ligger strax öster om 
Gävle Galvan AB. Bedömningen är det inte är 
ekonomiskt försvarbart att baxa spåret med 
ledning av de tillkommande åtgärder som 
måste utföras i varje ände av spåret.

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

Övriga händelser
Spårspring, sabotage och underhållsarbeten 
medför risk att personer blir påkörda av tåg. 
Stängsel längs stora delar av sträckan gör att 
risken för olyckor i samband med spårspring 
minimeras. 

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

3.7.3 Föreslagna skyddsåtgärder

•	 Spårområde förses med stängsel för att 
förhindra tillträde och spårspring.

•	 Skyddsnät vid järnvägsbron över 
Strömsbrovägen för att förhindra att 
makadam eller föremål från tåg hamnar 
på vägen nedanför.

•	 Plankorsningar förses med ljud – och 
ljussignalreglerade bommar.

•	 Inventering av verksamheter och 
godshantering längs med spåret 
görs för att se över eventuella risker 
kopplade till järnvägens närhet och 
elektrifieringen av denna.

•	 Varningsskyltar för elförande 
ledningar kommer att sättas upp längs 
järnvägsbanken över Inre fjärden.

Särskilda skyddsåtgärder avseende Gävle 
Galvan:

•	 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.

Med en händelses återkomsttid menas att 
den inträffar eller överträffas en gång under 
denna tid. Det innebär att sannolikheten för 
exempel ett 100-års flöde är ett på 100 för 
varje enskilt år på att nivån uppnås samt 63% 
risk för att den inträffar någon gång under 100- 
årsperioden. En järnväg som ligger på nivån 
för ett 100-års flöde löper därför 63% risk att 
översvämmas under en 100 årsperiod.
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•	 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. 

3.8 Nollalternativets effekter och 
konsekvenser

Den bristfälliga kapaciteten på Gävle 
godsbangård och spårkrysset medger ingen 
trafikökning längs Fredriksskansbanan till 
Gävle Hamn.  Om inte planerad spårutbyggnad 
kan göras måste hamnens behov av transporter 
in mot land tillgodoses med lastbil istället för 
det mer miljövänliga tåget. Transporterna till 
och från hamnen går via Hamnleden till väg E4 
vilket medför att lastbilstransporterna längs 
Hamnleden kommer att öka betydligt. 

Tunga transporter med farligt gods utgör en 
säkerhetsrisk eftersom Hamnleden delvis 
passerar genom skyddsområde för vattentäkt. 
De ökade vägtransporterna ger också upphov 
till ökat buller och ökade utsläpp till luft. Även 
omrangeringen av vagnar och byten av lok på 
den överbelastade godsbangården utgör en 
säkerhetsrisk. Godsbangården ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt.

Nollalternativet kan i förlängningen 
innebära problem för hamnens expansion 
och för tågtrafiken som måste passera Gävle 
godsbangård.

Längs Fredriksskansbanan fortgår 
trafikeringen med dieseldrivna lok som 
idag. Enligt utförda bullerberäkningar får 
ett antal hus ekvivalenta ljudnivåer över 55 
dBA, däribland inga bostadshus. Ett antal 
bostadshus får maximala ljudnivåer över 70 
dBA. Dessa kommer inte att få ljudnivåer 
inomhus som överstiger riktvärdet 55 dBA 
maximal ljudnivå. Se kapitel 3.6 om buller och 
vibrationer.
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4 Byggskedet

4.1 Förutsättningar
Fredriksskansbanan planeras vara i drift under 
stora delar av byggtiden. Detta ställer krav på 
noggrann planering av arbetsutförandet och 
arbetstider främst med elektrifieringen av 
den befintliga banan och anslutningen av den 
nya linjen för att undvika olyckstillbud och 
ineffektivt arbetsutförande.

Näringens industriområde har som mest 
trafik och rörelse under dagtid måndag till 
fredag. Större delen av verksamheter och 
näringar inom området är dessutom i behov 
av fungerande logistik. De breda vägarna och 
öppna ytorna som karaktäriserar området ger 
gott om utrymme för byggetableringar.

Befintligt vägsystem kommer att användas 
under byggtiden.

Näringens industriområde är grundlagt på 
förorenade fyllnadsmassor och avfall, vilket 
ställer stora krav på hantering av dessa under 
byggskedet.

Kombinationen av förorenat ytligt grundvatten 
och intilliggande drickvattentäkt medför stora 
krav på teknisk lösning för grundläggning och 
uppföljning av tillståndet i grundvattnet. 

4.2 Etapper, provisorier och byggtid
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.

1. Rivningsarbeten

2. Vägomläggning Strömsbrovägen med 
nya infarter

3. Järnvägsbro Strömsbrovägen

4. Vägomläggningar Strömmavägen, 
Krickvägen, Beckasinvägen och 
Kanalvägen + nya infarter

5. Nytt spår

6. Elektrifiering av Fredriksskansbanan

7. Inkopplingsarbeten, med kontroll och 
besiktning

8. Förbelastning

4.3 Planerade byggarbeten och 
transporter

En rad olika markarbeten kommer att krävas 
för rivningsarbeten, nytt spår, vägomläggningar, 
broarbeten och installationer i samband 
med elektrifieringen av Fredriksskansbanan. 
Byggarbeten är ännu inte detaljplanerade, och 
förändring kan ske.

Rivningsarbeten
Ett tiotal byggnader, med omkringliggande 
ytbeläggning samt ledningsdragningar, som 
påverkas av det nya spåret, kommer att beröras 
av rivningsarbeten.

Rivningsarbeten kommer även att ske i 
samband med aktuella vägomläggningar vid 
Strömsbrovägen, Krickvägen, Beckasinvägen 
samt Kanalvägen. Nya infarter kommer 
att krävas till fastigheter som påverkas av 
Strömsbrovägens omdaning.

Delar av det befintliga stickspåret som inte är 
i bruk rivs för att ge plats för nytt spår samt 
nya vägomläggningar med vändplatser vid 
Krickvägen, Beckasinvägen samt Kanalvägen. 

I samband med rivning ska alla anläggningar 
monteras ned på ett sådant sätt att materialet 
kan återanvändas. Schaktmassor provtas 
i samråd med tillsynsmyndigheten för att 
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bestämma lämplig hantering/återvinning. 
Förorenade massor transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning.

Nytt spår
Det nya spåret läggs i så stor utsträckning 
som möjligt på bank för att undvika kostsam 
hantering av förorenade schaktmassor och 
dessutom minimera föroreningsspridningen 
till omgivande marker under byggskedet. Innan 
arbeten med det nya spåret påbörjas planeras 
aktuella vägomläggningar med tillhörande 
infarter och vändplatser vara utförda för att 
inte påverka logistiken i området.

Vägomläggningar
Krickvägen, Beckasinvägen samt Kanalvägen 
stängs av till följd av det nya spåret. 
Strömmavägen förlängs och ansluter 
Beckasinvägen. Delar av Strömsbrovägen dras 
om och anpassas till den nya järnvägsbron. Nya 
vändmöjligheter, vägar samt infarter kommer 
ge upphov till vägarbeten i form av bland annat 
schakt, fyll samt asfaltsarbeten. 

Ny järnvägsbro
Den nya järnvägsbron utförs som en 
trågbalkbro med tre spann och grundläggs 
på åtta grova pålar. Vägbanan sänks ned i ett 
vattentätt betongtråg under bron. Gång- och 
cykelbanan längs Strömsbrovägen förläggs i ett 
ändspann under bron. 

Figur 4.9.1  Principsektion 
trespannsbro

En lokal temporär grundvattensänkning på 
som mest cirka 2,5 meter kommer att krävas 
under byggskedet. 

Elektrifiering av Fredriksskansbanan
Längs befintlig järnväg kommer arbeten med 
elektrifiering att pågå. Arbetena kommer bland 
annat att ske i anslutning till vattenområdet 
längs järnvägsbanken över Inre fjärden. 
Stolparna för kontaktledningarna grundläggs 
här genom att borra för fundamenten till 
stolparna. Kontaktledningarna sätts på 
järnvägsbankens södra sida med cirka 60 

meters mellanrum. Schakt kommer att behöva 
utföras i anslutning till Bankens bangård för att 
få plats med kontaktledningsstolpar och gång- 
och cykelstig. Befintlig gång- och cykelstig 
behålls på bankens norra sida. 

Kopplingsarbeten
Inkopplingar av bland annat spår och 
signalsystem som kräver kontroll och 
besiktningar utförs.
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Förbelastning

Tid för förbelastning av området för framtida 
järnvägsbank vid Strömsbrovägen kan uppgå 
till två år. Arbeten planeras så att trafiken längs 
Strömsbrovägen leds om, över förbelastningen, 
och att ledningar som inte läggs om kan 
ligga kvar. Vägstandarden blir sämre, men 
acceptabel, med låga hastigheter under 
byggtiden. Delar av banken kan besås för att 
mildra intrycket.

4.4 Etablering och byggvägar
En stor del av byggarbetena kommer att 
kunna bedrivas inom det arbetsområde som 
definieras i järnvägsplanen. Arbetsområdet 
kommer även innefatta områden i anslutning 
till de förändringar i befintlig vägstruktur 
som planeras. Dessutom kommer särskilda 
områden för etablering, transporter, 
materialupplag, miljöstationer med mera 
att krävas i anslutning till arbetsområdet, 
så kallade etableringsområden. Lägen för 
arbetsområden och etableringsområden 
redovisas i figur 4.3.2.

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. Se figur 
4.1.1.

4.5 Masshantering
Massbalans eftersträvas men blir svår att 
uppnå i projektet. En masshanteringsplan 
kommer att upprättas inför byggskedet.

Schaktmassor ska 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.

4.6 Hushållning med naturresurser
Det nya spåret kommer att medföra rivning 
av ett flertal byggnader. Byggnadsmaterial 
kommer att omhändertas för återvinning i 
andra projekt. De massor som uppkommer är 
huvudsakligen fyllnadsmassor som inte kan 
återanvändas i den nya järnvägsanläggningen.

4.7 Risk och säkerhet
Identifierade risker under byggskedet:

- Ras, skred, kollaps av konstruktion

- Översvämningar

- Grundläggning för järnvägsbro

- Grundläggning för kontaktledningar

- Trafikolyckor

- Kemikalieutsläpp, explosion, brand

- Arbetsplatsolyckor

En beredskapsplan med skyddsåtgärder för 
grundvattnet kommer att tas fram under 
byggskedet för att öka förutsättningarna för att 
uppnå en snabb och effektiv räddningsinsats 
om en händelse inträffar.
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Ras, skred och kollaps av konstruktion
Under byggtiden förekommer arbetsmaskiner, 
byggnadsställningar med mera som kan ge 
upphov till oväntade och tillfälliga belastningar. 
En påtaglig risk för ras och skred finns under 
tiden schakt för tråget till järnvägsbron utförs. 
I övrigt förekommer inga djupa schakter längs 
järnvägen. 

Översvämningar
Sannolikheten för översvämningar inom 
Näringens industriområde i samband med 
kraftiga flöden i Testeboån/Gavleån genom 
ett 100-årsregn under byggtiden är betydligt 
mindre än i driftskedet eftersom byggfasen 
sträcker över en förhållandevis kort tidsperiod. 
Om scenariot inträffar under byggtiden 
kan det medföra att slam, sediment och 
föroreningar från tillfälliga upplag samt spill 
från fordonsparken skulle kunna nå havet 
utan rening. Om extrema väderförhållanden 
inträffar under byggtiden förväntas många 
arbeten avbrytas vilket kan förlänga byggtiden.

Grundläggning för järnvägsbro

Grundläggningsarbetet för järnvägsbron över 
Strömsbrovägen är förenat med en viss risk 
för grumling av grundvattnet med förbindelse 
till intilliggande dricksvattentäkt. Genom 
kontinuerlig provtagning under arbetets 

utförande och efter utfört arbete finns 
möjligheter att avstanna arbetet om spår av 
grumling upptäcks.

Grundläggning för kontaktledningar

Grundläggning för kontaktledningarna utförs 
nära vattenområdet till Inre fjärden. Genom 
att välja borrning i kombination med pålning 
som grundläggningsmetod för fundamenten är 
risken liten att vattenområdet påverkas. Risken 
för grumling ökar om en metod som tillämpar 
spolmedium används.

Trafikolyckor
Tågtrafiken på Fredriksskansbanan kommer 
att fortgå under stora delar av byggtiden. För 
att säkerställa att inga olyckor inträffar måste 
anpassningar i arbetsmetoden göras. Då 
arbeten pågår på eller nära trafikerat spår 
gäller särskilda regler.

Anslutningen av tillfälliga byggvägar till det 
allmänna vägnätet kan utgöra konfliktpunkter. 
Trafikolyckor kan förekomma på 
arbetsplatsen och på det allmänna vägnätet då 
byggnadsarbetare och allmänheten kan komma 
till skada. Arbetsmaskiner nära trafikerat 
spår ökar sannolikheten för kollision med 
urspårning som följd.

Kemikalieutsläpp, explosion, brand
Transporter med farligt gods kommer att 
förekomma på Fredriksskansbanan under hela 
byggtiden. Sannolikheten för att en olycka 
med farligt gods kommer att inträffa under 
byggtiden är mycket liten. Det måste dock 
finnas tillräckliga skydd så att arbetare intill 
spåret inte råkar illa ut vid en eventuell olycka.

Inom byggarbetsplatsen används ämnen 
som kan explodera eller brinna, bland annat 
dieselolja. Risken för större bränder och 
explosioner bedöms vara liten. Förvaring och 
hantering av kemikalier på byggarbetsplatsen 
innebär även en risk för spill och utsläpp. 
Dessutom kan olyckor ske som leder till 
mindre utsläpp av kemikalier och drivmedel. 
Utsläppen bedöms sannolikt inte bli så stora 
att de medför någon påtaglig inverkan på hälsa 
eller miljö. Genom normala säkerhetsrutiner 
kan risken för denna typ av händelse 
förebyggas. 

Arbetsplatsolyckor
Det är i de ”vanliga arbetsplatsolyckorna” 
så som klämskador, fall eller nedfallande 
föremål det ligger stört risk i att människor 
ska dödas eller skadas under byggtiden. Enligt 
arbetsmiljölagen ska en arbetsmiljöplan 
upprättas inför byggskedet för att minska 
riskerna för arbetsskador.
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Schaktarbeten i förorenad jord, transporter 
och tillfälliga upplag av förorenad jord innebär 
att spridning av föroreningar kan uppstå om 
inte försiktighetsåtgärder vidtas.

Etableringsområden kan utsättas för 
föroreningsspridning genom spill samt 
markpackning från maskiner. Etablerings- och 
arbetsområden som nyttjas tillfälligt under 
byggtiden kommer att återställas till tidigare 
markanvändning innan bygget avslutas. 

Vid arbetet med elektrifieringen av den 
befintliga banan längs järnvägsbanken kommer 
större delen av befintlig gång- och cykelbana 
tas i anspråk och vara tillfälligt avstängd under 
vissa perioder.

Buller
En förhöjd bullernivå under hela byggtiden kan 
förväntas. Bullernivåerna varierar beroende på 
vilka maskiner som används och var arbetena 
utförs. Lokaliseringen av arbetsplatserna 
kommer att förflyttas under byggtiden. Buller 
kommer att kunna upplevas som störande i 
den del av Natura 2000-området som ligger 
närmast Strömmavägen och det nya spåret. 
Gällande riktvärden för buller vid arbetsplatser 
kommer att följas. De innebär bland annat 
restriktioner avseende buller nattetid. 
Arbeten längs befintligt spår bedrivs nära 
bostadsområdena Öster och Gävle Strand.

4.8 Miljökonsekvenser

Allmänt

Begränsad framkomlighet och störningar, 
framför allt för biltrafik, kommer att råda 
under hela byggtiden längs Strömsbrovägen 
och inom Näringens industriområde. 
Transport- och arbetsfordon ska samsas med 
den befintliga logistikverksamheten som finns 
i området. En målsättning är att gående och 
cyklister längs Strömsbrovägen ska kunna ta 
sig fram bekvämt under hela byggtiden.

Hamnleden är avsedd för transporter med 
tung trafik. Den nya delen från Gävle Hamn 
är avsedd för hamnens trafik. De ökade 
transporterna från och till Näringen och 
Gävle Hamn utgör en mindre del av de totala 
transporterna. Närmast liggande bostadshus 
finns på Jonstorpsvägen, drygt 60 meter från 
Hamnleden. Bostadshusen är nybyggda och 
anpassade för störningar från vägen genom 
bland annat bullerplank. Trafiken under 
byggtiden är kortvarig. Projektet medverkar 
på sikt till att kunna minska transporterna på 
Hamnleden i framtiden.

Byggtransporter dagtid måndag - fredag 
och ytor som tas i anspråk för etableringar 
kan leda till försämrad framkomlighet 
för logistikberoende verksamheter inom 
Näringens industriområde.

Utsläpp till luft

Fordon och arbetsmaskiner alstrar utsläpp 
till luft från avgaser och dammbildning. Det 
öppna och vindutsatta läget vid havet medför 
att lokala problem med luftkvaliteten inte 
förväntas uppstå.

Förorenad mark, sediment och vatten
Schakt kommer att utföras i ställvis förorenad 
jord, både för planerat och befintligt 
järnvägsspår. Eftersom planerat spår byggs 
på bank blir schaktdjupet inte särskilt stort. 
Troligen kommer inte deponifyllningen 
att penetreras i de områden där järnvägen 
passerar Näringens deponi. Detta innebär 
mindre spridningsrisk av föroreningar och 
minimerar hantering av förorenade massor. 
Planerade kontaktledningsstolpar kommer 
däremot att behöva grundläggas på större 
djup vilket innebär att de kan nå ned till 
deponifyllningen. Se även figur 2.5.1.

Valet av grundläggningsmetod för 
kontaktledningsstolparna har betydelse för 
påverkan på föroreningarna i deponiområdet. 
Om stolparna grundläggs genom borrning 
istället för schaktning krävs mindre ingrepp 
i den förorenade jorden än vid schakt. 
Masshanteringen blir mer omfattande om 
schaktgropar ska grävas.



47

Störst schaktdjup planeras vid läget för 
järnvägsbron vid Strömsbrovägen. Här 
påträffades förhöjda halter av bly och PAH, 
jämfört med riktvärden för MKM, i de översta 
jordlagren. Bron ligger utanför deponiområdet. 
Pumpning av förorenat grundvatten kommer 
att bli aktuellt under byggtiden.

Om schakt i deponifyllningen kan undvikas 
är risken för spridning av föroreningar till 
ytvatten liten. Risken för föroreningsspridning 
ökar vid eventuell kontakt med grundvattnet 
under schakt. 

Hantering av förorenad jord och vatten 
kommer att beskrivas mer utförligt i den 
masshanteringsplan som tas fram inför 
byggskedet. Inför byggskedet kan även 
fördjupade miljötekniska undersökningar 
behöva utföras för att bättre klassificera jorden 
och avgöra rätt hantering.

Arbeten i vattenområde
Inga arbeten kommer att utföras inom 
vattenområde. Kontaktledningsstolparna 
grundläggs på land längs banken över Inre 
fjärden på Fredriksskansbanans södra sida. 
Arbetena med kontaktledningsstolpar och 
tryckbank för Bankens bangård utförs nära 
vattenområde.

Grundvatten

Det undre skyddsvärda grundvattenmagasinet 
kan komma att påverkas av grumling då 
pålning vid vägport sker. Risken för grumling 
bedöms till stor del bero på det sätt som pålar 
anläggs. Slagna pålar bedöms innebära en 
mindre påverkan med avseende på grumling av 
vatten än pålar som förborras med spolmedium 
(antingen luft eller vatten). 

Ett eventuellt flöde av grundvatten från det 
övre magasinet till det undre bedöms under 
byggskedet vara relativt liten då grundvatten 
från det övre magasinet kommer att pumpas 
bort, ned till en nivå som är lägre än den 
trycknivå som det undre grundvattenmagasinet 
har.

Det övre grundvattenmagasinet torkar 
periodvis upp naturligt och har återkommande 
låga nivåer. En tillfällig avsänkning av 
grundvattnet i det övre grundvattenmagasinet 
innebär motsvarande omgivningspåverkan som 
den naturliga fluktuationen av grundvattnet 
ger. Omgivningen kring portläget är inte 
känslig för grundvattensänkning. 

Dagvatten

Länsvatten från schakt omhändertas i samråd 
med tillsynsmyndigheten. Ett kontrollprogram 
upprättas då förhöjda halter av föroreningar 
misstänks. Förhöjda halter, jämfört med 
hälsobaserade riktvärden, har uppmätts i 
grundvattnet i anslutning till deponin som 
finns på ett avstånd av 100-200 meter från 
planerad järnvägsbro.

4.9 Föreslagna skyddsåtgärder
Järnvägsplanen och miljökonsekvensbeskriv-
ningen ska lägga grunden för den fortsatta 
miljöstyrningen i arbetet med att förverkliga 
järnvägsplanen. Miljöstyrningen ska dock 
anpassas till förändrade förhållanden som 
uppkommer under projektets gång genom ny 
kunskap, nya krav och metoder.

Trafikverket ställer generella krav på 
entreprenören i byggfasen enligt Trafikverkets 
dokument TDOC 2012:93. Förutom dessa krav 
finns ett antal projektspecifika skyddsåtgärder 
att vidta för att minska störningarna under 
byggtiden.  Entreprenören ska upprätta en 
miljöplan där entreprenören ska beskriva hur 
ställda krav, såväl generella som objektspecifika, 
ska uppfyllas.
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Etablering och arbetsområden

•	 Vid lokalisering och utbredning av 
etablerings- och arbetsområden måste 
hänsyn tas till ett flertal faktorer; bland 
annat planering av byggverksamheten, 
lokalisering av transportvägar, 
förekomst av känsliga mark- och 
vattenområden samt påverkan på 
allmän trafik och rörelse i området. 

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 tillfälligt 
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 
under pålnings-, grävnings- och 
schaktningsarbeten under 

Projektspecifika skyddsåtgärder:

Information

•	 Inför arbeten som alstrar buller, 
vibrationer och stomljud ska 
information gå ut till närboende och 
andra berörda.

•	 Information om hur trafiken påverkas 
under byggskedet ska tidigt gå ut till 
allmänheten och verksamma inom 
Näringen. 

•	 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. 

•	 Korsningar mellan allmänna vägar 
och transportvägar utformas 
med hög trafiksäkerhet och god 
sikt. Åtgärden ska arbetas in i den 
trafikanordningsplan som upprättas av 
entreprenören.

grundvattenytan sker kontinuerligt 
enligt ett kontrollprogram för att 
snabbt kunna avbryta grumlande 
arbeten och skydda dricksvattentäkten.

•	 En beredskapsplan tas fram som 
omfattar en händelse av att grumling 
inträffar.

Vattenområde

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

•	 Vid borrning för grundläggning av 
kontaktledningar bör en metod utan 
spolmedium användas för att undvika 
risk för grumling.

Miljökontroll och skyddsberedskap

•	 Kontrollprogram upprättas avseende 
grundvatten, jord och länsvatten.

•	 En miljökontrollant ska finnas med 
vid schaktningsarbete i förorenad 
jord. En kontrollplan upprättas med 
skyddsåtgärder för hantering och 
omhändertagande av jord och vatten.
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•	 För att undvika problem med damning 
vidtas åtgärder som exempelvis 
vattenbegjutning, textilskydd och 
renhållning.

•	 Entreprenören ska i samband 
med upprättande av en miljöplan 
beskriva hantering och förvaring av 
förorenade ämnen. Personal inom 
arbetsområdet ska ha kunskap om hur 
saneringsarbete ska utföras samt ha 
saneringsutrustning i beredskap.

•	 Befintliga värden, såsom träd och 
byggnader, som ska bevaras markeras 
och spärras av så att de skyddas från 
påkörning.

Arbetstider

•	 Arbeten på järnvägsbanken över Inre 
fjärden bör undvikas under fåglarnas 
häckningstid.

5 Uppfyllande av mål, regler 
och normer

5.1 Miljömål
Ett järnvägsprojekt ger genomslag på ett flertal 
miljökvalitetsmål, såväl nationella, regionala 
och lokala. Nedan ges kommentarer till hur de 
relevanta miljökvalitetsmålen för detta projekt 
påverkas. 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft

Nationellt mål: Halten av växthusgaser 
i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte äventyras. Sverige har tillsammans med 
andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås.

Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation. 

Regionala delmål: 2010 ska utsläppen av 
koldioxid från fossila bränslen inom den 
landbaserade transportsektorn understiga 690 
000 ton, vilket motsvarar nivån år 2000. 

2010 ska total drivmedelsförbrukning för den 
landbaserade transportsektorn understiga 290 
000 m3 vilket motsvarar förbrukningen år 2000.

Kommentar: Hamnens expansion kräver 
utökade transporter. Ett minskat beroende 
av fossilbränsledrivna transporter bidrar 
till måluppfyllelse avseende miljömål om 
luftkvalitet. Fler transporter kan gå via tåg 
istället för med lastbil. Genom elektrifieringen 
kan dieselloken ersättas. Under byggtiden 
kommer ett stort transportarbete ske genom 
omflyttning och transport av massor. Detta 
kommer tillfälligt att motverka utsläppsmålen 
till luft. Riskerna för överskridande av 
rekommenderade partikelnivåer lokalt under 
byggskedet hanteras genom skyddsåtgärder 
mot damning och genom att ställa miljökrav 
på maskinpark och fordon vid upphandling av 
entreprenör.

►Sett till järnvägsanläggningens totala 
drifttid gynnas luftkvalitetsmålen av det nya 
anslutningsspåret och elektrifieringen.
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Giftfri miljö

Nationellt mål: Förekomsten av ämnen i 
miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna 
av naturfrämmande ämnen är nära noll 
och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Lokala delmål: 2010 ska alla nedlagda deponier 
med riskklass 1 eller 2 vara åtgärdade så 
att spridning av farliga ämnen från dessa 
minimeras. Uppdaterad klassning ska ha skett 
för deponin på Näringen. 

Senast 2007 ska samtliga utsläpp av förorenat 
kommunalt avloppsvatten och dagvatten till 
Testeboåns delta ha upphört.

Kommentar: En miljöteknisk undersökning 
har utförts inom ramen för projektet för 
att avgöra vilken typ av fyllning och vilka 
föroreningar som finns där det nya spåret ska 
läggas. Järnvägsanläggningen har projekterats 
för att så långt som möjligt undvika schakt och 
föroreningsspridning i de mest förorenade 
massorna inom Näringens industriområde. De 
föroreningar som schaktas upp kommer att tas 
om hand i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Förorenad jord under järnvägsanläggningen 
kommer att ligga kvar. Utformningen av 
dränering och järnvägsanläggningen skapar 
förutsättningar för att ingen ökad spridning 
av föroreningar ska ske från Näringens 
deponiområde.

Inom projektet kommer det att finnas 
fastställda rutiner för hantering av 
exempelvis drivmedel, kemikalier, 
rivningsavfall och förorenade massor 
som motverkar föroreningsspridning 
av farliga ämnen. En fördröjningsdamm 
kopplad till dräneringssystemet möjliggör 
omhändertagande av föroreningar vid en 
eventuell olycka.

►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

Säker strålmiljö

Nationellt mål: Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning.

Kommentar: Det finns inga bostäder inom ett 
sådant avstånd att de påverkas av hälsofarliga 
elektromagnetiska fält.

►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

Levande sjöar och vattendrag

Nationellt mål: Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet 
ska nås inom en generation.

Lokalt delmål: 2010 ska östersjölaxen kunna 
vandra fritt och ha god tillgång på lekområden i 
Testeboån i Gävle.

Regionalt delmål: Natur- och kulturmiljöer vid 
sjöar och vattendrag ska bevaras och brukas så 
att de utgör resurser i ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart samhälle. 

Kommentar: Det nya spåret ligger nära Natura 
2000-området Testeboåns delta och Inre 
fjärden. Området som spåret läggs i utgörs av 
ett industriområde med koppling till Gävle 
Hamn genom befintlig järnväg. I byggskedet 
kommer bullrande arbeten att pågå som kan 
innebära ett tillskott av övrigt industribuller 
i naturområdet och omgivande vattenmiljö. 
Fiskens vandring till Testeboån kommer inte 
att påverkas. Inget arbete inom vattenområdet 
kommer att utföras.
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►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

Grundvatten av god kvalitet

Nationellt mål: Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.

Kommentar: Järnvägsanläggningen med 
planerad järnvägsbro ska byggas på ett 
sådant sätt att det undre skyddsvärda 
grundvattenmagasinet inte påverkas, varken 
under byggskedet eller i ett långsiktigt 
perspektiv. Den ytliga grundvattenakvifären 
i området utgör ingen skyddsvärd 
grundvattenresurs.

►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

God bebyggd miljö

Nationellt mål: Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas .

Regionala delmål: 2010 ska det antal människor 
som utsätts för trafikbullerstörning i bostäder 
minska med minst fem procent jämfört med år 
1998. 

2010 ska uttaget av naturgrus i länet vara högst 
600 000 ton.

Kommentar: Det nya spåret medger kapacitet 
för en ökad trafikering av tåg. En ny järnväg 
med modernare tåg alstrar mindre buller. Det 
nya spåret ligger också på längre avstånd 
från bostadsområden än befintligt spår. Inga 
riktvärden för buller inomhus kommer att 
överskridas för boende. Inget naturgrus 
planeras att användas inom projektet.

►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

Ett rikt växt- och djurliv

Nationellt mål: Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommentar: Inget intrång kommer att ske 
inom Natura 2000-området Testeboåns delta. 
Arternas livsmiljöer kommer att lämnas orörda. 

►Projektet kommer varken att motverka eller 
medverka till måluppfyllelse.

5.2 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 påverkan 
på de miljökvalitetsnormer som är relevanta 
för detta projekt.

Med det nya anslutningsspåret och 
elektrifieringen uppnås de transportpolitiska 
målen om mera effektiva och 
hållbara transporter, samtidigt som 
transportförsörjningen och näringslivet gynnas.
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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.

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.

5.3 Hänsynsregler
Under arbetet med att ta fram järnvägsplan 
har Miljöbalkens allmänna hänsyns-regler 
enligt kapitel 2 i miljöbalken beaktats. Nedan 
redovisas kortfattat hur de har tagits hänsyn 
till.

Bevisbördan: Trafikverket är 
verksamhetsutövare och har till uppgift att 
bevisa att järnvägsplanens förslag uppfyller de 
krav som följer av miljöbalkens bestämmelser. 
Detta har bland annat gjorts i genomförda 
utredningar och denna MKB. Bevisbördan 
följer projektet i det fortsatta arbetet med 
prövning av tillstånd eller dispenser, system- 
och bygghandlingar samt med kontroll och 
uppföljning under såväl bygg- som driftskedet.

Kunskap: Det gemensamma arbetet mellan 
Trafikverket, kommunen och tekniska 
konsulter bidrar till en god kunskapsbas 
som kompletteras med information 
från utredningar och samråd. Behovet 
av kunskaper inhämtas successivt i det 
utrednings- och projekteringsarbete som ingår 
i systemhandlingar, järnvägsplan, detaljplan, 
sakprövningar och kommande bygghandlingar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bidrar till att 
hålla kunskapsnivån uppe för att kunna uppnå 
goda lösningar och skyddsåtgärder för miljön 
och människors hälsa.
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Försiktighet: Arbetet med riskanalys 
bedrivs kontinuerligt i syfte att förutse 
risker för oönskade händelser, som i sin tur 
kan orsaka skada på byggnader, tekniska 
system samt direkt och indirekt även skada 
på människa och miljö. Detta gäller både 
under bygg- och driftskedet. Analyserna ger 
underlag för de anpassningar av byggmetoder, 
anläggningsutformning och drift som 
tillgodoser försiktighetsprincipen. 

Projektet har arbetat fram lösningar för 
att minska påverkan på hälsa och miljö i så 
hög grad som möjligt. Exempel på detta är 
att bygga det nya spåret på bank där så är 
möjligt för att undvika mer än nödvändig 
schakt i deponifyllningen, att anpassa 
grundläggningen av kontaktledningsstolpar 
för att undvika arbete i vattenområde, att vid 
grundläggningen av järnvägsbro och bankar 
minimera antalet pålar och ersätta pålning 
med andra geotekniska förstärkningsmetoder, 
skapa trafiksäkra passager och ett tilltalande 
industriområde genom förslag till planteringar 
och planerad gestaltning vid järnvägsbron över 
Strömsbrovägen.

Lokalisering: Planerat anslutningsspår har som 
syfte att försörja hamnen med tågtrafik. Olika 
förslag till lokaliseringar inom Näringen har 
utretts i tidigare planeringsskeden.

Hushållning och kretslopp: Genom planerad 
utbyggnad uppkommer jordmassor som 
ska återanvändas inom projektet där så är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta gäller 
även material från byggnader, utrustning och 
anläggningar som rivs. 

Utbyggnaden av järnvägen syftar till att öka 
utrymmet för spårtrafik och därmed skapa 
förutsättningar för att begränsa lastbilstrafiken 
till och från hamnen och i regionen. På det 
viset kan användningen av fossila bränslen 
minska.

Produktval: Produktvalsprincipens tillämpning 
för byggandet av nytt anslutningsspår finns 
redovisad i Trafikverkets skrift ”Hantering av 
kemiska produkter i Trafikverket”. Där finns 
krav på godkännande av alla kemiska produkter 
som tillförs järnvägsanläggningar.

Val av miljöanpassade material och 
produkter regleras i projektet genom krav i 
systemhandlingsskedet, bygghandlingsskedet 
och genom entreprenadspecifika krav i 
byggskedet.

Ansvar för att avhjälpa skador: Inom projektet 
utförs riskanalyser som ligger som underlag 
till skadeförebyggande åtgärder. Om skada 
ändå uppstår åtar sig Trafikverket reparationer 
och kompensationsåtgärder i enlighet med 

gällande lagstiftning. Trafikverket kommer 
även att upprätta en beredskapsplan för 
grundvatten.
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6 Trafikverkets samlade 
bedömning

Planerat projekt kommer att inverka på 
människors hälsa, miljön och hushållningen 
med naturresurser. Ett anläggningsprojekt är 
också förenat med risker. 

De stora utmaningarna med avseende på 
miljöpåverkan i projekteringen av ny järnväg 
och järnvägsbro samt elektrifiering av befintligt 
järnvägsspår har varit att 

•	 inte riskera att påverka det djupt 
liggande grundvattnet som har kontakt 
med Gävle dricksvattentäkt,

•	 minimera påverkan från underliggande 
deponifyllning, 

•	 utforma bra lösningar för verksamma 
i närområdet avseende trafikering, 
framkomlighet, buller och påverkan på 
mark och byggnader,

•	 inte påverka eller arbeta inom 
vattenområdet i Inre fjärden.

I tabellen nedan ges en samlad bedömning 
av ett nytt spår inklusive elektrifiering av 
befintligt spår längs Fredriksskansbanan. 
En samlad bedömning ges även för 
nollalternativet. 

De bedömningsgrunder som ligger till grund 
för bedömningarna av miljöpåverkan utgörs 
bland annat av underlag såsom kommunala 
planer, tekniska utredningar, samråd, 
miljökvalitetsnormer, miljömål, riktvärden 
för buller, förekomst av riksintressen och 
skyddsvärda områden såsom skyddsområde för 
vattentäkt, naturreservat och Natura 2000.
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Miljöaspekt Planalternativ Nollalternativ

Stad, landskap och barriärer Näringen som område kommer att omstruktureras när ett nytt spår tillkommer, vägar 
läggs om och byggnader rivs. Genom planteringar och införande av nya grönytor kan 
upplevelsen av det ”nya” Näringen göras positiv.

Näringen kommer inte att påverkas.

Natur- och vattenmiljö Inget arbete kommer att bedrivas inom Natura 2000-området, Testeboåns delta. 
Under byggtiden finns risk för ökade utsläpp till Inre fjärden från arbeten i förorenad 
jord och vatten. Vid Barsagrund kommer området direkt söder om spårområdet att 
täckas av en cirka tio meter bred tryckbank.

Inga arbeten för nytt spår sker. Risk finns för utsläpp om en olycka med farligt gods 
inträffar.

Grund- och dricksvatten Risk finns att pålning för grundläggning av järnvägsbron kan medföra påverkan i det 
undre grundvattenmagasinet som står i kontakt med Gävleåsens skyddsvärda dricks-
vatten. Genom ett kontrollprogram kan en begynnande grumling märkas tidigt och 
arbetet stoppas. Tillfällig grundvattenavsänkning för grundläggning av järnvägsbron 
sker inom ett område som är inte är känsligt för ändrade grundvattennivåer i det övre 
grundvattenmagasinet.

Inget ingrepp utförs som påverkar grundvattnet och dricksvattentäkten.

Dagvatten Det nya spåret läggs delvis i före detta deponiområde. Under normala vattenstånd 
når inte förorenat vatten upp till järnvägens dränering vilket innebär att förorenat 
grundvatten inte sprids via järnvägens dräneringssystem. Dräneringsvatten från det 
nya spåret kommer att ingå som en del i kommunens pågående dagvattenutredning 
för Näringen. 

Inga nya dräneringar för dagvatten tillkommer.

Klimat och översvämning Minskade luftutsläpp från transporter med dieseltåg och lastbilar gynnar klimatet. Trafiken med diesellok fortsätter längs befintligt spår. Ett ökat behov av transporter 
inom Gävle hamn medför ett ökat behov av fossildrivna transporter.

Buller och vibrationer Enligt utförda beräkningar får inga bostadshus eller undervisningslokaler ljudnivåer 
som överstiger gällande riktvärden för buller. Det nya spåret kommer närmare Natura 
2000-området Testeboåns delta än det befintliga spåret men längre från bostäder. 
Inga riktvärden överskrids. Trafikeringen längs befintligt spår minskar vilket medför 
färre störningstillfällen med höga maximala ljudnivåer för bostadsområdena Öster 
och Gävle Strand.

Trafikeringen längs Fredriksskansbanan kommer att fortsätta som idag med i 
stort sett oförändrad trafik. Bostadsområdena Öster och Gävle Strand ligger nära 
befintligt spår. Inga riktvärden överskrids.

Förorenad mark, vatten och 
sediment

Det nya spåret byggs på bank för att undvika schakt i deponifyllningen, där graden av 
föroreningar är högre än i övriga området. Förorenade massor från övrig schakt kom-
mer att omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Under byggtiden finns risk för spridning 
av föroreningar om inte försiktighetssåtgärder vidtas. Förorenat länsvatten kommer 
att behöva tas om hand under byggtiden.

Inga arbeten kommer att ske.

Hushållning med 
naturresurser - 
masshantering

Det nya spåret kommer att medföra rivning av ett flertal byggnader. Byggnads-
material kommer att omhändertas för återvinning i andra projekt. De massor som 
uppkommer är huvudsakligen fyllnadsmassor som inte kan återanvändas i den nya 
järnvägsanläggningen. Förorenade massor kommer att behöva deponeras.

En fortsatt användning av diesellok innebär ett beroende av fossila drivmedel.

Risk och säkerhet Järnvägen kommer att hålla en hög standard med omfattande säkerhetssystem, låg 
hastighet och god sikt. Ny korsning i plan för gång- och cykelväg förses med bommar, 
ljud- och ljussignaler. Nuvarande skydd kring Fredriksskansbanan behålls. Risken att 
skada vattentäkten vid en tågolycka på det nya spåret bedöms som liten eftersom 
ett tätt lerlager skiljer det övre marklagret mot det undre grundvattenmagasinet. Risk 
finns för läckage till Inre fjärden om en olycka med farligt gods inträffar.

Riskerna med omrangering och lokbyten på den fullsatta godsbangården kvarstår. 
Godsbangården ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Hamnens expansion 
medför ökade vägtransporter på Hamnleden.
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Lagrum Exempel på verksamheter

MB kap. 11 

Vattenverksamhet

•	 Tillfällig och permanent grundvattensänkning

MB kap. 9

Miljöfarlig verksamhet

•	 Användning av inert avfall för anläggningsändamål

•	 Mellanlagring av avfall

•	 Utsläpp av förorenat vatten

MB kap. 10

Förorenade områden

•	 Arbete inom förorenat område

MB kap. 15

Avfall och producentansvar

•	 Transport och mellanlagring av avfall

Plan- och bygglag •	 Bygglov för byggnader, bullervallar etc.

•	 Marklov

•	 Rivningsanmälan

Vattenskyddsföreskrifter Gävle Valboåsen •	 Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna

7 Fortsatt arbete

7.1 Sakprövningar
Med sakprövningar menas prövning av 
olika verksamheter som byggandet av 
anslutningsspåret medför och som inte 
regleras i fastställelsen av järnvägsplan. 
Sakprövning sker främst mot olika kapitel i 
Miljöbalken (MB) men även prövning mot Plan- 
och bygglagen (PBL) kan vara aktuellt. 

När detaljprojekteringen ökar blir det tydligare 
vad som kommer att påverkas och vilka 
tillstånd eller anmälningar som krävs enligt 
Miljöbalken. Inom ramen för järnvägsplan har 
följande åtgärder identifierats som kan leda till 
prövning:
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7.2 Miljöfrågor som ska utredas vidare
Ett antal miljöfrågor återstår att utreda under 
kommande detaljprojektering:

•	 Kontaktledningarnas eventuella 
påverkan på fågellivet i Natura 
2000-området Testeboåns delta och 
möjliga skyddsåtgärder. 

•	 Säkerhetsreglerna kring 
kontaktledningarna får betydelse för 
fisket längs befintlig järnvägsbank över 
Inre fjärden. 

•	 Påverkan på kontor och verksamheter 
från elektromagnetiska fält.

•	 Påverkan av vibrationer och stomljud i 
närliggande byggnader.

•	 Förtydliga bilden av grundvatten-
förutsättningarna i området innan 
anläggningsarbetena påbörjas. Det 
primära syftet är att klargöra vilket 
grundvatten som kan påverkas av 
anläggningsarbetena.

8 Uppföljning

8.1 Miljökontroll
Ett miljökontrollprogram för byggtiden 
kommer att upprättas. Miljökontrollen 
kommer bland annat att omfatta 
miljöprovtagning i länsvatten och jord under 
pågående schaktarbeten. För grundvatten 
kommer ett kontrollprogram att upprättas 
som omfattar referensserier med provtagning 
och analys av grundvatten innan påbörjade 
arbeten samt provtagning och analys under 
arbetets gång och efter avslutade arbeten. 
Kontrollprogrammet kommer även att omfatta 
uppföljande analyser av dioxin i grundvattnet.

9 Genomförda samråd
Under arbetet med förstudie och järnvägsplan 
har ett stort antal samråd, kontakter, möten 
med mera genomförts. Lämnade synpunkter 
har fortlöpande behandlats och inarbetats i 
projektering och framtagna dokument.

Inom ramen för järnvägsplan har samråd 
hållits med Länsstyrelsen Gävleborg i juni 
2011. Under samrådet diskuterades vilka 
miljökonsekvenser som måste prioriteras i 
det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbe-
skrivningen och vilka utredningar som behöver 
göras. 

Genom att järnvägsplan drivs parallellt 
med frågan om ny detaljplan har Gävle 
kommun deltagit aktivt i processarbetet med 
järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsredogörelse finns i järnvägsplanen.
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