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1. Sammanfattning 

Hållplats Nälden är en del av projekt Mittstråket där sex kommuner, två län och 

Trafikverket, med stöd av EU ska förbättra trafiksituationen i stråket från Sundsvall mot 

Trondheim, Norge. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett 

funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i 

regionen. Anläggning av en ny hållplats i Nälden är en del av det övergripande projektet och 

ska förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik samt öka trafiksäkerheten. Framtagandet 

av järnvägsplan delfinansieras av EU och pågår till och med 2019. Behovet av en hållplats är 

starkt efterfrågad av kommun, region, näringsliv och regional tågoperatör, då den anses som 

en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt i stråket Östersund-Åre, det så 

kallade Jämtlandsstråket.  

Hållplats Näldens ändamål är att möjliggöra en attraktiv arbetspendling och ersätta dagens 

bil- och busstrafik med effektiv miljövänlig kollektivtrafik. Ändamålet är även att skapa 

stabila långsiktiga hållbara persontransporter som säkerställer ökad livskvalitet och 

tillgänglighet av arbetskraft till näringslivet i kommunen. Projektet Hållplats Näldens mål är 

att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik, främst järnvägstrafik, i Nälden.  

Hållplatsen i Nälden är tänkt att utformas med en plattform på spårets södra sida, öster om 

Brovägen. Till plattform planeras en gånganslutning från Stationsvägen och anslutande 

pendlarparkering. Plattformen utformas med en bredd på 4 meter och en längd på 110 

meter. I byggskedet kommer plattformens utrustning beträffande sittplatser, väderskydd 

m.m. att fastställas. 

En ny hållplats bedöms uppfylla såväl de transportpolitiska målen samt projektmålen väl. 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. En ny hållplats bedöms överensstämma med de transportpolitiska målen, det ökar 

tillgängligheten till resor och transporter och bidrar till ett jämställt transportsystem. 

Möjligheterna till ökat tågresande bidrar till ett hållbart transportsystem. 

Varken byggskede eller driftskede av hållplatsen bedöms medföra negativ påverkan på 

omgivningen.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 

det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, 

om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller 

järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 

tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör 

den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. 

Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 2.1.1 Planläggningsprocessen typfall 2 

Trafikverket arbetar enligt en metodik som kallas fyrstegsprincipen, vilken har hanterats i 

tidigare skede. Steg 1 är åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt, 

steg 2 är åtgärder som effektiviserar nyttjandet i befintligt infrastruktur, steg 3 är 

ombyggnads- eller förbättringsåtgärder och steg 4 är nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder. Anläggandet av tågstopp Nälden är en steg 4-åtgärd.. 
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2.2. Bakgrund 

Nälden samt Vaplan, som ligger en halv km sydväst om Nälden, ligger utmed Mittbanan, är 

en industriort i Krokoms kommun med många företag som skapar sysselsättning i bygden.  

Nälden är den enda tätort efter Mittbanan i Jämtland som inte ligger i direkt anslutning till 

E14 (ca 4 km avstånd). Däremot löper järnvägen genom ortens centrum utan någon 

hållplats idag.  

Företagen i Nälden och Vaplan har många anställda som arbetspendlar med bil alternativt 

buss till/från Östersund. Möjligheterna att arbetspendla med tåg saknas då det inte finns 

någon hållplats i Nälden. Pendling med tåg skulle markant korta restiden mellan olika orter.  

För att öka trafiksäkerheten och öka pendlingsmöjligheterna har ett antal åtgärder som 

tillsammans eller var för sig kan bidra till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för både 

fordonstrafiken och de oskyddade trafikanterna identifierats i tidigare utredningsarbete. En 

av de identifierade åtgärderna är en ny hållplats i Nälden. 

Behovet av en hållplats är starkt efterfrågad av kommun, region, näringsliv och regional 

tågoperatör, då den anses som en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt i 

stråket Östersund-Åre, det så kallade Jämtlandsstråket.  

 
Figur 2.2.1 Orienteringskarta 

2.3. Beskrivning av projektet 

Hållplats Nälden är en del av projektet Mittstråket där sex kommuner, två län och 

Trafikverket, med stöd av EU ska förbättra trafiksituationen i stråket från Sundsvall mot 

Trondheim, Norge. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett 

funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i 

Mittnorden. Projektet med att anlägga en ny hållplats i Nälden är en del av det övergripande 

projektet och ska förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik samt öka trafiksäkerheten. 

Framtagandet av järnvägsplan delfinansieras av EU och pågår till och med 2019. 

  

/Vaplan 
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2.3.1. Sammankopplad planering 

Plankorsningsåtgärder planeras genomföras intill Nälden med syfte att möjliggöra 

hastighetshöjning. Dessa plankorsningsåtgärder skall genomföras innan hållplatsen tas i 

drift för att restidsnettot ska bli noll. Det vill säga, de plankorsningsåtgärder som genomförs 

skall innebära en restidsförkortning på 90 sekunder, vilket ungefärligen är 

restidsförlängningen som en hållplats innebär. 

Hela projektet med en hållplats innefattar även delar som Krokoms kommun planerar för i 

sitt detaljplaneärende. Det innefattar pendlarparkering, gång- och cykelväg mellan 

pendlarparkeringen och hållplatsen samt koppling västerut mot centrum. Det planeras även 

för cykelställ. Allt detta beskrivs i kommunens detaljplan. I denna planbeskrivning beskrivs 

endast järnvägsplanens delar, som i figur 2.3.1 är inom den röda markeringen. 

  

Figur 2.3.1 Plattformens samt pendlarparkeringens placering. Endast området inom den röda 

markeringen avser järnvägsmark (förutom tillfällig nyttjanderätt), övrigt avser Krokoms kommuns 

detaljplan.  

2.4. Ändamål och projektmål 

Projektets ändamål är att möjliggöra en attraktiv arbetspendling och ersätta dagens bil- och 

busstrafik med effektiv miljövänlig kollektivtrafik. Ändamålet är även att skapa stabila 

långsiktiga hållbara persontransporter i kommunen som säkerställer ökad livskvalitet och 

tillgänglighet av arbetskraft till näringslivet i kommunen. 

Projektets mål är att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik, främst järnvägstrafik, i 

Nälden. 

  



9 
 

3. Miljöbeskrivning 

En ny hållplats i Nälden bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 

Länsstyrelsens beslut 2018-01-09. Hållplatsen är en så kallad planläggningstyp 2. Därmed 

krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utan istället redovisas projektets 

förutsebara påverkan på människors hälsa samt miljön i denna planbeskrivning. 

Förutsättningar för miljö och hälsa redovisas i kapitel 4.4. För effekter och konsekvenser av 

projektet på miljö och hälsa se kapitel 6.3. I kapitel 8 redovisas överensstämmelse med 

miljöbalken.  

4. Förutsättningar 

4.1. Järnvägens funktion och standard 

Nälden ligger drygt 3 mil väster om Östersund utmed Mittbanan mellan Östersund och 

Storlien på bandel 221. I Nälden finns idag en linjeplats utan möjlighet till resandeutbyte. 

Linjeplatsen består av en växel och ett sidospår som är cirka 113 meter långt men den 

används inte. 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafik 

Mittbanan är en del av den Mittnordiska korridoren som även består av Meråkerbanan 

mellan Trondheim och Storlien. Järnvägen, bandel 221, väster om Krokom har idag cirka 13 

tågrörelser, vmd (vardagsmedeldygn), varav ett är natt. Samtliga tågrörelser är persontrafik.  

Trafikeringen på Mittbanan består av fjärrtågen som körs av SJ och Veolia mellan 

Östersund och Duved. Dessa tåg betjänar främst turister från Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Vintertid råder det kapacitetsbrist för uppställning av sovtåg i Storlien, Duved och 

Åre. Det begränsar expansionen av turistnäringen. Regionaltåg trafikeras av Norrtåg mellan 

Sundsvall – Östersund – Storlien med anslutningståg till Trondheim. En svaghet är att 

Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien är oelektrifierad vilket begränsar 

möjligheterna för godståg och sovtåg från södra Sverige via Oslo till Åre-, Duvedområdet.  

I framtiden förutspås trafikeringen av Mittbanan väster om Östersund att öka till följd av 

den beslutade elektrifieringen av Meråkerbanan. I en prognos för år 2030 ökar trafikeringen 

av banan mellan Östersund och Duved till totalt 29 tågrörelser per dygn, varav 28 är 

resandetåg och ett är godståg. I prognosen ingår inte möjlig ökning av godstrafik väster om 

Östersund som en följd av Meråkerbanans elektrifiering. 

4.2.2. Kollektivtrafik 

Idag trafikeras Nälden av Länsstrafiken Jämtlands bussar (busslinjerna 155, 156, 532, 533 

samt nattbussen 91). Den centrala busshållplatsen ligger längs Brovägen strax söder om 

plankorsningen med järnvägen.  
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4.2.3. Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelbanor finns längs de större vägarna inom Nälden men saknas i de yttre 

delarna av samhället, bland annat längs väg 666, Brovägen, söder om busshållplatserna vid 

ICA. 

4.2.4. Trafiksäkerhet 

Synergi är det system som Trafikverket bland annat använder för att hantera och rapportera 

järnvägsrelaterade händelser som olyckor, tillbud, fel och brister. Under 2007–2017 har 4 

personolyckor, 1 sabotage, 2 plankorsningsolyckor med bil/buss/lastbil och 2 övriga olyckor 

rapporterats i Nälden. En av personolyckorna var en dödsolycka där ett barn kördes på av 

tåget vid plankorsningen vid Brovägen, 2017.  

4.2.5. Viktiga målpunkter 

Nälden ligger inom Krokoms kommun och i den södra delen av tätorten går Mittbanan. 

Söder om järnvägen ligger målpunkter som livsmedelsbutik, tandläkare och en större 

idrottsplats. I området finns också bostäder. Norrut består målpunkterna till största del av 

bostäder och Näldens skola. 

4.2.6. Kommunala planer 

Områdesplanen för Krokom/Nälden upprättades redan 1979.  

Gällande detaljplan, ”Nälden samhälle (Smedsåsen 1:65 1:197 1:202 m.fl. Rödöns Kommun”, 

fastställdes av Krokoms kommun 1973 och reviderades 1974. Parallellt med 

järnvägsplanprocessen driver Krokoms kommun en detaljplaneprocess för att göra en 

ändring i gällande detaljplan för området då dess syfte inte överensstämmer med 

järnvägsplanen. Järnvägsplanområdet är i gällande detaljplan angett som parkmark eller 

gatumark.  

4.2.7. Tekniska anläggningar och ledningar  

Inom järnvägsplanens område finns korsande teknisk infrastruktur vilket kommer beaktas i 

det fortsatta arbetet. Ledningar och tekniska anläggningar ägs av följande bolag;  

• Skanova: Tele  

• Krokoms kommun: VA  

4.3. Landskapet och staden 

Järnvägsplaneområdet ligger i centrala Nälden där Brovägen korsar järnvägen. 

Vegetationen i området utgörs av gräsmatta/äng med barr- och lövträd i grupper. I norr och 

öster gränsar området till villabebyggelse. Sydväst om Brovägen ligger en busshållplats samt 

parkering till livsmedelsbutik, församlingshem och tandläkare och i söder finns sparad natur 

med tall. 
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Figur 4.3.1 Delar av järnvägsplaneområdet sett från dagens busshållplats vid Brovägen. 

 

4.4. Miljö och hälsa 

Grundprincipen i planeringen av ett väg- eller järnvägsprojekt är att i första hand undvika 

att åstadkomma negativ påverkan på miljön. I andra hand ska den negativa påverkan 

minimeras genom skyddsåtgärder. Den här principen ska tillämpas under samtliga 

planskeden. 

4.4.1. Boende och hälsa  

Trafikverket har bedömt att järnvägsplanen inte innebär en väsentlig ombyggnad, utan är 

befintlig infrastruktur och därför föreslås inga bulleråtgärder i planen. En 

trafikbullerutredning har tagits fram som visar på var Trafikverkets åtgärdsnivåer 

överskrids. Uppgifter om fastigheter där bullervärdena eventuellt överskrids kommer att 

lämnas över till Trafikverkets åtgärdsprogram för buller i befintlig miljö för vidare 

utredning.  

4.4.2. Kultur- och naturmiljö 

Det gamla stationssamhället Nälden ligger i ett område rikt på kulturmiljöer och är en del av 

Storsjöbygdens riksintresse för kulturmiljö. 

Den naturvärdesinventering som genomfördes 2018 visade inte på några naturvärdesobjekt 

som berörs av järnvägsplanen. Inga skyddade arter hittades i området vid 

naturvärdesinventeringen, det finns heller inga arter inrapporterade till artportalen mellan 

åren 2010–2018.  

I det planerade järnvägsstoppets närhet finns vattenförekomsterna Näldsjön (SE702728-

142174) och Faxån eller Ytterån (SE702742-142183). Näldsjön används för 

dricksvattenuttag och omfattas av krav enligt dricksvattenföreskrifterna. I 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) syns ett vattendrag i anslutning till planområdet 

som inte är en vattenförekomst utan ett så kallat övrigt vatten. Det bedöms vara det vatten 

som rinner i diket bredvid Stationsvägen. Det är en del av Ytteråns avrinningsområde.   
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4.4.3. Strandskydd  

Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillgång till strandområden samt bevaka att 

livsvillkoren för djur och växter som är knutna till vatten inte försämras. Strandskyddet 

sträcker sig 100 meter från strandlinjen och upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från 

strandlinjen.  

Planområdet ligger cirka 50 meter söder om Näldsjön och därmed inom 

strandskyddsområdet. 

4.4.4. Natura 2000, naturreservat och riksintressen  

Projektet berör inga Natura 2000-områden eller naturreservat. Däremot är Mittbanan av 

riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken (MB) 3:8. Planområdet ingår i 

riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3:6, Storsjöbygden (Z25). Riksintresseområdet 

omfattar ett stort område med flera socknar kring Storsjön. Hela området omfattas av 

riksintresse för friluftsliv (FZ 08) enligt MB 3:6.  

4.4.5. Mark och vatten (hushållning med naturresurser)  

Inga skogs- eller jordbruksmarker finns inom utredningsområdet. Njaarke sameby har sina 

vinterbetesmarker i Bräcke, Berg, Östersund, Krokom och Åre kommun. Inga strategiska 

områden eller riksintressen för rennäringen finns i projektets närområde. Området kring 

Nälden utgör vinter- och vårvinterland.  

I Faxån har Gällö vattenkraft AB ett vattenkraftverk. De vattenförekomster som finns i 

projektets närområde är Näldsjön och Ytterån (även kallad Faxån). 

4.4.6. Markföroreningar  

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas finns inga potentiellt förorenade områden registrerade 

i plan- och detaljplaneområdet. 

En markmiljöundersökning har utförts och i samband med denna har analysresultat 

jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden. Inom detta projekt, etablering av ny 

plattform, tillämpas det generella riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). 

Anledningen till att MKM valts, är för att människor beräknas vistas deltid inom området. 

Resultaten visar att Naturvårdsverket generella riktvärde för MKM överskrids för arsenik 

och nickel i en av provpunkterna. Övriga jordprover visar samtliga på analysresultat som 

ligger under riktvärdet för MKM.  

Massor med föroreningshalter över MKM ska skickas till lämplig mottagningsanläggning. 

4.5. Byggnadstekniska förutsättningar. 

4.5.1. Topografi och ytbeskaffenhet 

Aktuellt område består huvudsakligen av gräsytor samt en väg (Stationsvägen) och en 

järnvägsbank. Marken sluttar svagt åt nordost. 
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4.5.2. Geotekniska förhållanden  

Jorden i området består av grusig sandig siltig morän. Ställvis finns ett lager av torv och 

lerig silt. I läget för befintlig järnvägs spårmitt har ingen torv påträffats. Där torv 

förekommer finns det risk för sättningar då fyllning för planerad plattform tillförs. 

Urgrävning av torv i läge för den planerade plattformen kan utföras för att undvika skadliga 

sättningar. 

På vissa ställen består jorden av lerig silt och grusig sandig siltig morän som är mycket till 

måttligt tjällyftande, vilket bör beaktas vid dimensionering av hårdgjorda ytor. 

4.5.3. Grundvatten  

Grundvattenytan har uppmätts på mellan +305,9 och +308,9, d.v.s. mellan 0,5 och 2,0 m 

undermarkytan, vid tre tillfällen under vintern 2018/2019. Grundvattenytan varierar under 

året med bl.a. nederbörd och snösmältning. 

5. Den planerade hållplatsens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Våren 2017 togs en funktionsutredning fram. I utredningen presenteras fem olika alternativ 

mellan Idrottsvägen och förbi Hallströms mekaniska verkstad. Under den tidiga 

samrådsprocessen framkom förslag på att anlägga hållplatsen vid Stationsvägen precis öster 

om Brovägen. Det är också här hållplatsen planeras. Någon gång- och cykelport under 

järnvägen kommer inte att byggas då det finns en plankorsning med bommar vid Brovägen 

och då det inte är möjligt att anlägga en port utan mycket stora konsekvenser på 

samhällsbilden med stora schakter som följd. Det är även det mest kostnadseffektiva 

förslaget.  

Pendlarparkering och cykelparkering planeras i anslutning till hållplatsen men dessa 

hanteras i Krokoms kommuns detaljplan. 

5.1.1. Bortvalda alternativ 

De fem ursprungliga alternativen mellan Idrottsvägen och förbi Hallströms mekaniska 

verkstad valdes bort då de ligger längre från centrum och naturliga knytpunkter i Nälden. 

Dessutom är det svårt att få till en gång- och cykeltunnel under järnvägen på sträckan.   

5.2. Val av utformning  

En plattform anläggs på spårets södra sida, öster om Brovägen. Plattformen utformas med 

en bredd på 4 meter och en längd på 110 meter. Till plattformen planeras en gånganslutning 

från Stationsvägen och anslutande pendlarparkering. I byggskedet kommer plattformens 

utrustning beträffande sittplatser, väderskydd m.m. att fastställas.  

Belysning och utrustning på plattformen utformas enligt EU-regelverk TSD-PRM. 
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Figur 5.2.1 Utformning och placering av hållplatsen. Endast området inom den röda markeringen 

avser järnvägsmark (förutom tillfällig nyttjanderätt), övrigt avser Krokoms kommuns detaljplan. 

5.2.1. Avvattning  

Avvattning av hårdgjorda ytor sker via täckdiken, brunnar och dräneringsledningar.  

5.2.2. Gång- och cykeltrafik  

Gångväg anläggs från plattformen som ansluter till i detaljplan planerade pendlarparkering 

och gång- och cykelvägar. 

5.2.3. Gestaltning  

Då anläggningar planeras och byggs i den offentliga miljön är det viktigt att de samspelar 

med det omgivande landskapet. Det behöver också finnas en långsiktig hållbarhet i det som 

anläggs. God gestaltning av infrastrukturanläggningar medverkar till att främja 

tillgänglighet och kollektivtrafikresande samt en trygg och attraktiv miljö.  

Figur 5.2:2 Förslag till utformning. Vy från Stationsvägen mot Brovägen som illustrerar platsen cirka 

två år efter anläggning 
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Hållplatsen kommer att utformas enligt TSD-PRM och vara tillgänglighetsanpassad. 

Utrustningen på plattformen ska bestå av prator/teleslinga, display eller motsvarande för 

realtidsinformation om tågtrafiken samt klocka och högtalare. Plattformen utrustas även 

med väderskydd, räcken för att förhindra spårspring och fallolyckor, fasta 

bänkar/sittplatser, sopkorgar och belysning som inte är bländande. ” I anslutning till 

plattformen tillses att plats finns för biljettautomat samt skyltar med stationsnamn och 

nödtelefonnummer. 

Stängslet på norra sidan av plattformen förlängs för att de boende inte ska gena över spåren 

mot plattformen. Samma typ av stängsel ska användas som det befintliga på platsen.  

Vegetation 

Vegetationen framför plattformen ska utgöras av låga buskar samt träd. Växtmaterialet 

anpassas efter platsens ståndort och karaktär, ska se bra ut under hela året samt tillföra 

årstidsaspekter så som blomning och fina höstfärger. Området bör ha en öppen karaktär för 

att främja god överblickbarhet och trygghetskänsla. 

5.3. Järnvägstekniska frågor  

5.3.1. Kontaktledning  

Då plattformen läggs längs med järnvägen hamnar befintliga kontaktledningsstolpar mitt i 

plattformen och behöver därför flyttas. Totalt fyra befintliga kontaktledningsstolpar behöver 

rivas. De ersätts med fyra nya kontaktledningsstolpar, varav 2 monteras på motsatt sida 

spår. Dessa två stolpar hamnar nära fastighetsgränser. Det finns risk för att buskar och träd 

nära de nya stolparna och ledningarna behövs röjas bort. 

Hjälpkraftledningen behöver spännas av på båda sidor om ny plattform och förläggas som 

kabel, ca 180 m kabel. 

Återledning kan vara kvar som friledning och anpassas efter nya stolpar. Återledningar 

behöver monteras på ”specialkonsoler” så de hamnar in mot spår, detta för att få tillräcklig 

med avstånd mellan spänningsförande del till byggnad. 

Eftersom det är en sektionsövergång och viktavspänning i de stolpar som rivs, får 

sektionsövergången anpassas efter nya stolpar och en ny viktavspänning får anordnas i ny 

stolpe.
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Figur 5.3:1. Skiss kontaktledningar. 

5.3.2. Signalteknik  

För att utföra en hållplats i Nälden utan kapacitetsförlust för Mittbanan behöver ett antal 

åtgärder utföras i järnvägsanläggningen. Idag befinner sig Nälden på linjen mellan 

driftplatser. Signalering för järnvägstrafiken kommer att styras av ett nytt signalställverk 

som uppförs i Nälden. För detta krävs ett antal teknikbyggnader. En större teknikbyggnad 

(kiosk) behöver uppföras som kräver bygglov. Den placeras på befintlig järnvägsmark 

utanför planområdet. Ställverket behövs för att minimera kapacitetsförlusten som en 

hållplats på enkelspår innebär samt för att optimera vägskyddsanläggningarna vid 

plankorsningarna, för att minska tiden varningssignalering pågår och bommar ligger nere. 

5.4. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs  

Inga skyddsåtgärder har föreslagits på den aktuella platsen inom ramen för järnvägsplanen.  

6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

6.1.1. Trafikkonsekvenser 

En ny hållplats i Nälden ökar möjligheterna till kollektivt resande för arbetande och boende 

i Nälden/Vaplan. Resor med tåg är fördelaktiga på flera sätt. Tåg är ett mycket miljövänligt 

val och restiderna närmast halveras i jämförelse med bussresor längs samma sträcka. Tåg är 

även ett mycket trafiksäkert sätt att resa på. 

6.1.2. Transportkvalitet och trafikantupplevelse 

En hållplats i Nälden minskar restiden mellan Östersund och Nälden från ca 50 minuter till 

ca 23 minuter (avser resor med kollektivtrafik). Det bedöms öka transportkvaliteten och 

trafikantupplevelsen. 
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6.1.3. Trafiksäkerhet 

Brovägen blir en barriär mellan buss, tåg och centrum. Samtidigt kommer byte mellan tåg 

och pendlarparkering göras på ett säkert sätt. I stort så bedöms dock inte trafiksäkerheten 

påverkas negativt. Den centrala busshållplatsen ligger längs Brovägen strax söder om 

plankorsningen med järnvägen, se område för eventuell framtida ombyggnation av 

busshållplatsen i figur 5.2.1. 

6.1.4. Risk för olyckor med farligt gods 

På järnvägen transporteras farligt gods. Åtgärden bedöms inte innebära någon ökad risk för 

olyckor med farligt gods. Riskanalys kommer att ske enligt gällande krav, både inom 

Trafikverket, Transportstyrelsen samt EU, för godkännande av järnvägsanläggning. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

En hållplats i Nälden kommer att väsentligt förbättra pendlingsmöjligheterna mot 

Östersund. Det bedöms även öka Näldens attraktivitet som boendeort. 

6.3. Miljö och hälsa  

Enligt 7 kap 16§ Miljöbalken gäller inte förbuden för åtgärder inom strandskyddat område 

om de behandlas i en järnvägsplan som fastställs. Prövning enligt dessa bestämmelser 

inkluderas i planens fastställelse. 

6.3.1. Boende och hälsa  

En trafikbullerutredning har tagits fram för ny hållplats i Nälden, Krokoms kommun. 

Projektet indelas i åtgärdskategori befintlig infrastruktur. Utredningen visar på om 

Trafikverkets åtgärdsnivåer överskrids och i så fall var. Inga bulleråtgärder kommer att 

utföras inom projektet.  

Uppgifter om fastigheter där bullervärdena eventuellt överskrids kommer att lämnas över 

till Trafikverkets åtgärdsprogram för buller i befintlig miljö för vidare utredning. 

Bullerutredningen avser buller från väg- och tågtrafik för nutid 2018 och prognosår 2040 

och bygger på nordiska beräkningsmetoder.  

6.3.2. Kulturmiljö 

Då Nälden tidigare haft en hållplats kan en ny plattform återkoppla till platsens historia som 

stationssamhälle. Konsekvenserna bedöms sammantaget inte utgöra någon påtaglig negativ 

påverkan för kulturmiljön på platsen. 

6.3.3. Naturmiljö  

En hållplats i Nälden innebär en viss förstärkning av den barriär som järnvägen är redan 

idag, vilket kan vara negativt för djur som rör sig i området. Förstärkningen av 

barriäreffekten utgörs av att tågen kommer att uppehålla sig längre i Nälden och inte bara 

köra förbi. Eftersom järnvägen redan finns där och dessutom till stor del följer vattnet, som 

till viss del också är en barriär, bedöms förändringen bli liten.  

  



18 
 

6.3.4. Mark och vatten (hushållning av naturresurser)  

Projektet tar inte någon jordbruks- eller skogsmark i anspråk. Vattenkraftverket i Faxån 

påverkas inte av projektet. Det bedöms inte bli någon påverkan på vattenförekomsterna.  

Projektet bedöms inte påverka möjligheten för samebyn att utnyttja området. 

Järnvägsplanen bidrar inte till några större förändringar avseende avvattning. 

Projektet medför ett massunderskott. De massor som projektet genererar är följande: 

 Jordschakt ca 45 m3 

 Vegetationsavtagning ca 123 m3 

 Fyllning ca 725 m3 

 Överbyggnad ca 576 m3  

6.3.5. Markföroreningar  

Massor inom projektet innehållandes förorenande ämnen med halter understigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) bör 

kunna återanvändas inom projektet om de uppfyller de geotekniska kraven. Massor med 

halter överstigande MKM körs till lämplig mottagningsanläggning. 

6.4. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Hållplats Nälden är en del av projektet Mittstråket, ett projekt som delfinansieras av 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet Mittstråket består av flera delprojekt vars 

gemensamma syfte är att förbättra trafiksituationen längs stråket. 

6.5. Påverkan under byggnadstiden 

Under byggtiden kan olägenheter och miljöpåverkan förekomma. Dessa störningar gäller 

främst buller- och vibrationer samt påverkan på yt- och grundvatten. I den fortsatta 

planeringen utreds och föreslås lämpliga skydds- och försiktighetsåtgärder. 

7. Samlad bedömning 

7.1. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen  

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. En ny hållplats bedöms överensstämma med de transportpolitiska målen, den ökar 

tillgängligheten till resor och transporter och bidrar till ett jämställt transportsystem. 

Möjligheterna till ökat tågresande bidrar också till ett hållbart transportsystem. 

7.2. Måluppfyllelse ändamål och projektmål  

En ny hållplats kommer att förbättra tillgängligheten i Nälden, i linje med projektets mål. 

Den kommer även öka arbetspendlingens attraktivitet och bidra till ökat kollektivt resande.  
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

8.1. Miljökvalitetsmål 

Projektet bedöms ha en positiv inverkan på följande miljökvalitetsmål:  

 Begränsad klimatpåverkan, med mer hållbara persontransporter minskar utsläpp av 

växthusgaser.  

 Frisk luft, utsläpp av andra gaser och partiklar kommer att minska.  

Projektet bedöms inte påverka miljökvalitetsmålen levande sjöar och vattendrag, god 

bebyggd miljö eller ett rikt djur- och växtliv.  

8.2. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

Hushållning med mark- och vattenområden regleras i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. De 

grundläggande bestämmelserna utgår från att framförallt skydda höga natur- och 

kulturvärden, samt att mark som är lämplig för ett visst ändamål inte ska påverkas så att 

detta motverkas. 

Anläggandet av hållplatsen i föreslaget läge bedöms inte påverka framtida nyttjande av 

mark- eller vattenområden på något negativt sätt. 

8.3. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas vare sig under bygg- eller 

driftskede i detta projekt. Inga fisk- eller musselvatten, badvatten eller någon havsmiljö 

berörs av projektet. Hållplatsen bedöms inte innebära en väsentlig förändring varför inga 

bulleråtgärder föreslås. Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas. 

Allmänna hänsynsregler 

Genom att Trafikverkets planläggningsprocess har följts där fyrstegsprincipen använts och 

vägåtgärderna bedömts ur miljösynpunkt samt att synpunkter tagits in genom ett 

samrådsförfarande har 2, 3, 6 och 7 § § (kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen 

om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprincipen och rimlighetsavvägningen) beaktats. 

Vidare gör Trafikverkets interna granskningar samt krav på kompetens vid upphandling av 

konsulttjänster och entreprenader att kunskapskravet uppfylls.  

Trafikverket kommer i upphandlingen av entreprenaden för byggandet av hållplatsen ställa 

krav på val av produkter, såsom användning och hantering av kemiska produkter, och 

materialanvändning vilket följer produktvalsprincipen och hushållnings- och 

kretsloppsprinciperna (4 och 5 § §). Trafikverket kommer att ha ansvaret för de åtgärder de 

genomför och måste därmed ta hänsyn till 8 § (ansvar för skadad miljö). 
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En uppföljning kommer även att ske av hur de allmänna hänsynsreglerna tillämpas och 

berörs i projektet. Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som vidtas för att 

minska påverkan på miljön kommer att beskrivas. 

9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Vid utbyggnad av järnväg fordras permanent tillgång till mark för järnvägen. Mark behövs i 

detta projekt för plattform, diken och avvattning, slänter och anslutande gångväg, som också 

fungerar som serviceväg. Denna mark tas i anspråk med äganderätt eller servitutsrätt. Vid 

framtagandet av järnvägsplanen har målsättningen varit att inte ta mer mark än nödvändigt 

för järnvägsanläggningen, både för bildandet av järnvägsfastigheten och tillfällig mark 

under byggtid. 

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att järnvägsbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, 

har rätt, men också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för järnvägen. Mark 

som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare.  

Inlösen kan ske genom att Trafikverket ansöker om lantmäteriförrättning hos 

lantmäterimyndigheten eller genom att Trafikverket träffar avtal med berörda 

fastighetsägare i förväg och sedan lämna över avtalet till lantmäterimyndigheten, där den 

förvärvade marken överförs till en av Trafikverkets fastigheter. 

Lantmäteriets beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Se mera i kap 11.1. 

9.1. Järnvägsmark med äganderätt 

För den nya järnvägsanläggningen kommer 189 m2 att tas i anspråk med äganderätt. Hela 
ytan består av parkmark.  

9.2. Tillfällig nyttjanderätt 

Områden för tillfällig nyttjanderätt under byggtiden och dess användning redovisas på 

plankarta och behövs för följande ändamål: 

• T1 Tillfällig nyttjanderätt för upplag och etablering, från byggstart till två månader efter 

godkänd slutbesiktning, dock längst 18 månader från byggstart 

• T2 Tillfällig nyttjanderätt för att möjliggöra anläggning av plattform och annat, från 

byggstart till två månader efter godkänd slutbesiktning, dock längst 18 månader från 

byggstart 

Behovet av tillfällig nyttjanderätt uppgår till ca 1 309 m2. Hela ytan består av parkmark. 
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9.3. Indragning av allmän väg 

Del av väg 667, Stationsvägen, samt Tallarpsvägen dras in från allmänt underhåll. Väg 667 

anslöt tidigare till Näldens  järnvägsstation. Järnvägsstationer är att anse som viktigare 

allmän inrättning till vilka allmänna statliga vägar bör ansluta. Gamla stationshuset i slutet 

av väg 667 är sedan tidigare avyttrad och Trafikverket har ingen verksamhet i området som 

inte kan hanteras genom tillkomst från järnvägen. Syftet med väg till viktigare allmän 

inrättning, järnvägsstationen, och att förbinda stationen med det allmänna vägnätet är 

därmed inte längre aktuellt. Därför övergår del av väg 667 till enskild väg. 

Vid indragningsbeslut kommer väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Mitt, att söka 

och bekosta en anläggningsförrättning av Lantmäteriet, för att ordna den framtida 

väghållningen för del av väg 667. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Mitt, 

kommer också i samråd med den nya väghållaren att besikta vägen och utföra den 

upprustning av eventuellt eftersatt underhåll som behövs och en eventuell anpassning till en 

standard för enskild väg. Därefter överlämnas vägen till den nya väghållaren.  

Den nya väghållaren kommer att få skälig tid på sig att ordna väghållningen vilket sker efter 

det att anläggningsförrättningen fått laga kraft. Trafikverket sköter väghållningen tills det 

finns en ny väghållare, om detta sker inom rimlig tid. Tidpunkten för överlämnande till ny 

väghållare ligger normalt tre månader framåt i tiden från det att de berörda meddelats om 

detta. I beslutet vid indragning ingår alla eventuella väganordningar, som i dag är statliga, 

som t ex belysning, räcken skyltar m m) och tillfaller därmed den nya väghållaren. 

 

Figur 9.3.1 Indragning av allmän väg. Del av väg 667, från korsning Stationsvägen/Karl Johans väg, 

samt Tallarpsvägen, som föreslås övergå till enskild väg 
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9.4. Överensstämmelse med detaljplan 

Gällande detaljplan, ”Nälden samhälle (Smedsåsen 1:65 1:197 1:202 m.fl. Rödöns Kommun”, 

överensstämmer inte med järnvägsplanen. Därför tas en ny detaljplan för del av Smedsåsen 

1:63 och 1:57 fram parallellt med järnvägsplanen av Krokoms kommun. Järnvägsplanen 

överensstämmer med den nya detaljplanens syfte. Detaljplanen har varit ute på samråd och 

granskning. Granskningstiden var fram till den 17 maj 2019. Den 12 september tog 

samhällsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna planförslaget och sända det vidare för 

antagande i bygg- och miljönämnden.  

10. Fortsatt arbete 

10.1. Fortsatt process 

Denna järnvägsplan kungörs för granskning. Den hålls då tillgänglig för berörda och 

allmänhet och synpunkter kan lämnas. Trafikverket sammanställer och bearbetar inkomna 

synpunkter i ett granskningsutlåtande och gör därefter ett slutligt förslag till järnvägsplan 

som kan gå vidare till fastställelse.  

10.2. Anmälningar och prövningar  

En upplysning, enligt 10kap 11§ Miljöbalken, om hantering av massor ska lämnas till 

tillsynsmyndigheten.  

Enligt 7 kap 16§ Miljöbalken gäller inte förbuden för åtgärder inom strandskyddat område 

om de behandlas i en järnvägsplan som fastställs. Prövning enligt dessa bestämmelser 

inkluderas i planens fastställelse. 

10.3. Miljösäkring  

Ett separat dokumentet, Miljösäkring Plan och Bygg har upprättats. I detta sammanställs 

identifierade miljövärden, åtgärder och försiktighetsmått. Dokumentet utgör ett underlag 

och arbetsdokument i kommande skeden. Inför driftskedet upprättas Överlämnanderapport 

miljö med en översiktlig sammanställning av aktuella miljöfrågor för förvaltningsskedet. 

Sammanställningen ska ge en överblick över de miljöåtaganden som Trafikverket tagit på sig 

och utgör ett underlag för planeringen av den fortsatta verksamheten. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna järnvägsplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar järnvägsplanen. De 

sakägare som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för 

granskning. 

Järnvägsplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på järnvägsplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit 

efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa järnvägsplanen, om den 

kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 

kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när järnvägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens 

plankartor. 

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att järnvägsbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, 

har rätt, men också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs 

permanent för järnvägen. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen 

och plankartan. I fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Inlösen kan ske genom att Trafikverket ansöker om lantmäteriförrättning hos 

lantmäterimyndigheten eller genom att Trafikverket träffar avtal med berörda 

fastighetsägare i förväg och sedan lämna över avtalet till lantmäterimyndigheten, där den 

förvärvade marken överförs till en av Trafikverkets fastigheter. Lantmäteriets beslut kan 

överklagas till mark- och miljödomstolen 

Järnvägsplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av 

anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, 

vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs 

samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja 
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använda mark tillfälligt så fort järnvägsplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i järnvägsplanen. 

11.2. Genomförande 

Efter att järnvägsplanen vunnit laga kraft kan projektet genomföras. Projektet planeras att 

genomföras som en utförandeentreprenad. Det innebär att Trafikverket ansvarar för 

detaljprojekteringen och entreprenören för utförandet av entreprenaden när järnvägsplanen 

är fastställd och det finns finansiering.  

Objektet finns inte med i nationell transportplan för perioden 2018-2029.  

11.3. Finansiering 

Anläggningskostnaden för järnvägsplanen är beräknad till ca 26 miljoner kronor i 2019 års 

prisnivå. Denna kostnad inkluderar även kostnader för detaljprojektering och marklösen 

(byggherrekostnader). Projektet ingår i SINV plan (smärre investeringsåtgärder) samt har 

medfinansiering från Krokoms kommun.  Byggstart planeras år 2021-2022. 
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