
Ändringslogg

Version Datum Ändring Godkänt av

Projektnamn

Suc tillgänglighet och RC
Dokumenttyp Ärendenummer

Meddelande TRV 2020/117008
Skapad av Godkänt datum Rev datum

E. Sjöberg 2022-03-24
Godkänt av Filnamn Version

P. Törnkvist 156842-01-011-1002 _

Dokumenttitel

Länsstyrelsens godkännande av 
miljökonsekvensbeskrivning

Granskningsstatus/Syfte: 

Handlingstyp: Granskningshandling



1 (2)

Postadress:871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vasternorrland

Trafikverket

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
järnvägsplan för projektet Dubbelspår Kubikenborg- 
Sundsvall C
Trafikverkets ärendenummer: 2020/117008

Beslut
Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat 
projekt, daterad den 1 december 2021. Beslutet har fattats med stöd av 
2 kap. 10 § andra stycket lag om byggande av järnväg (1995:1649) 
(LBJ).

Miljökonsekvensbeskrivningen kan därmed kungöras och hållas 
tillgänglig för allmänheten tillsammans med förslag till 
järnvägsplanen som ska kungöras och granskas och därefter ligga till 
grund för Trafikverkets prövning av planen med hänsyn till innehållet 
i 2-4 kap., 5 kap. 3-5 §§ samt 7 kap. 11 och 15 §§ miljöbalken 
(1998:808) (MB).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 9 december 2020 att rubricerat projekt 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Till följd av det 
beslutet har Trafikverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning och 
begär nu Länsstyrelsens godkännande av densamma.

Ändamålet med järnvägsplanen är att Ostkustbanan ska vara det bästa 
transportalternativet längs Norrlandskusten genom att erbjuda god 
tillgänglighet för resenärer och godstransporter samt säkerställa 
snabba, hållbara och tillförlitliga transporter för att möjliggöra en 
positiv samhällsutveckling. Projektet är den nordligaste delsträckan 
och innebär ett 2,6 km långt dubbelspår samt två järnvägsbroar.

Motivering till beslutet
I enlighet med 2 kap. 10 § första stycket LBJ föreskrivs i 6 kap. 35 
och 37 §§ miljöbalken samt i 16–19 §§ miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) vad en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan 
ska innehålla.

Beslut

Datum
2021-12-22

 

Ärendebeteckning 
343-11709-2021



Beslut 2 (2)
2021-12-22 343-11709-2021

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 
Järnvägsplan Dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall C uppfyller dessa 
krav.

Beslutet kan inte överklagas
Detta beslut kan inte överklagas, vilket följer av 5 kap. 2 §  andra 
stycket LBJ.

Länsstyrelsen tar i godkännandebeslutet inte ställning till om de 
beskrivna miljökonsekvenserna kan accepteras eller om åtaganden 
beträffande val av skyddsåtgärder är tillräckliga. Godkännandebeslutet 
innebär endast att miljökonsekvensbeskrivningen kan ligga till grund 
för beslut om fastställande av planen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef samhällsbyggnadsenheten Mattias 
Persson med planhandläggare Ulrika Bylund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Trafikverket

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
järnvägsplan för projektet Dubbelspår Kubikenborg-
Sundsvall C
Trafikverkets ärendenummer: 2020/117008

Beslut
Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat 
projekt, daterad den 1 december 2021 och reviderad den 23 mars 
2022. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket lag om 
byggande av järnväg (1995:1649) (LBJ).

Miljökonsekvensbeskrivningen kan därmed kungöras och hållas 
tillgänglig för allmänheten tillsammans med förslag till 
järnvägsplanen som ska kungöras och granskas och därefter ligga till 
grund för Trafikverkets prövning av planen med hänsyn till innehållet 
i 2-4 kap., 5 kap. 3-5 §§ samt 7 kap. 11 och 15 §§ miljöbalken 
(1998:808) (MB).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 9 december 2020 att rubricerat projekt 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Till följd av det 
beslutet har Trafikverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning och 
begär nu Länsstyrelsens godkännande av densamma.

Ändamålet med järnvägsplanen är att Ostkustbanan ska vara det bästa 
transportalternativet längs Norrlandskusten genom att erbjuda god 
tillgänglighet för resenärer och godstransporter samt säkerställa 
snabba, hållbara och tillförlitliga transporter för att möjliggöra en 
positiv samhällsutveckling. Projektet är den nordligaste delsträckan 
och innebär ett 2,6 km långt dubbelspår samt två järnvägsbroar.

Motivering till beslutet
I enlighet med 2 kap. 10 § första stycket LBJ föreskrivs i 6 kap. 35 
och 37 §§ miljöbalken samt i 16–19 §§ miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) vad en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan 
ska innehålla.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 
Dubbelspår Kubikenborg – Sundsvall C uppfyller dessa krav.

Beslut 

Datum
2022-03-24

 

Ärendebeteckning 
343-2613-2022



Beslut 2 (2)Länsstyrelsen 
Västernorrland 2022-03-24 343-2613-2022

Beslutet kan inte överklagas
Detta beslut kan inte överklagas, vilket följer av 5 kap. 2 §  andra 
stycket LBJ.

Länsstyrelsen tar i godkännandebeslutet inte ställning till om de 
beskrivna miljökonsekvenserna kan accepteras eller om åtaganden 
beträffande val av skyddsåtgärder är tillräckliga. Godkännandebeslutet 
innebär endast att miljökonsekvensbeskrivningen kan ligga till grund 
för beslut om fastställande av planen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef samhällsbyggnadsenheten Mattias 
Persson med planhandläggare Ulrika Bylund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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