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Dialog om denna plan

Sammanfattning

Den fördjupade översiksplanen är antagen och beslutet har
vunnit laga kraft. De politiskt beslutade dokument som utgör
planhandlingen är:
• Denna plan inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
kompletterat med Länsstyrelsens granskningsyttrande och
fullmäktiges beslut, 2013-06-26
• Utställningsutlåtande (inklusive Länsstyrelsens
granskningsyttrande) och särskild sammanställning av
MKB-processen, 2013-03-27
• Samrådsredogörelse, 2011-08-16
Planhandlingen finns även på kommunens hemsida:
www.sundsvall.se/resecentrum

I den fördjupade översiktsplanen redovisas ett planförslag
med en nedsänkt järnväg genom staden enligt det långa
nedsänkningsalternativet, ett nytt centralt resecentrum i
anslutning till befintlig järnvägsstation och en regional station i
anslutning till Mittuniversitetet och den tänkta Västra Länken.
Planen visar hur omgivande stadskvarter integreras och
påverkas av föreslagna åtgärder.
Planen redovisar både ett kort perspektiv, inriktat på att lägga
grunden inför kommande detaljplanering och genomförande
av ett nytt resecentrum, och ett långt perspektiv, inriktat på att
utvärdera och jämföra nedsänkningsalternativen för järnvägen.
Planområdet som helhet hanteras därför i två skeden där
planförslaget konsekvensbeskrivs och jämförs mot nuläget samt
mot ett nollalternativ.
Den fördjupade översiktsplanens skede 1 innebär ytterligare
ett steg mot förbättrad kollektivtrafik, i och med ett samlat

Medverkande

resecentrum samt förbättringar i gång- och cykelstråk mot
stationsområdet.
Den fördjupade översiktsplanens skede 2 visar på en mer
integrerad stad samt en säkrare tågpassage genom staden i och
med nedsänkt järnväg.
Åtgärderna inom respektive skede är inte beroende av
varandra utan kan utföras i etapper, förutsatt att finansiering
finns. Till exempel kan åtgärder för att förbättra kopplingen
för fotgängare och cyklister mellan stationsområdet
och centrum utföras oberoende av övriga etapper inom
resecentrumprojektet. Ett nytt resecentrum vid nuvarande
järnvägstation kan genomföras oberoende av nedsänkningen,
liksom en förflyttning av Västra station till läget för station
Mittuniversitetet.

Planprocessen

Den fördjupade översiktsplanen tas fram på uppdrag av
kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk och att planarbetet skall drivas med stor öppenhet. Planprocessen består av tre olika skeden; samråd, utställning och antagande. Under samråds- och utställningsskedet är dialogen med
medborgare en viktig del. En översiktsplan redovisar kommunens politiska viljeinriktning och är inte juridiskt bindande.

Styrgrupp för planen har varit:

Samråd
Ett förslag till fördjupad översiktsplan upprättas och skickas ut på samråd till alla som är berörda av planen. Dessa kan vara sakägare,
länsstyrelsen, förvaltningar inom kommunen, myndigheter, föreningar, grannar och angränsande kommuner. Efter samrådstiden upprättas
en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommentarer till hur de kan tillgodoses eller ej.

Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör
Helén Lundahl, avd.chef strategisk planering
Susanne Klockar Öhrnell, avd.chef planavdelningen
Gunnar Westerlund , avd.chef mark- och exploatering
Clarence Jonsson, projektchef fastighetsavdelningen
Arbetsgrupp för planen har varit:
Viveca Norberg, samhällsplanerare (projektledare)
Björn Abelsson, planförfattare trafikplanering
Åke Westman, planförfattare MKB, miljö
Per Hansson, medförfattare MKB, miljö
Claes Rogander, planförfattare stadsplanering
Ulrika Edlund, medförfattare samrådshandling
Amy Åkerlund, layout/bilder (WSP Samhällsbyggnad)

Utställning, granskning
När synpunkterna från samrådet behandlats ställs den fördjupade översiktsplanen ut för en slutlig granskning. Utställningstiden är minst
två månader och annonseras i den lokala dagspressen samt på kommunens anslagstavla. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska
göra det skriftligen under utställningstiden. Efter utställningstiden upprättas ett utlåtande med inkomna synpunkter, här redovisas hur
kommunen ställer sig till dessa.
Antagande
Den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
Överklagande
Det är processen för framtagandet av planen som kan överklagas, inte planens sakinnehåll. Överklagandet prövas av Förvaltningsrätten
vars beslut i sin tur kan överklagas hos Regeringen.
Laga kraft
Den fördjupade översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandet.
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Syfte

Innehåll

Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att peka på
lösningar för hur ett nytt resecentrum och en regional station
ska kunna lyfta det hållbara resandet i Sundsvall och skapa
förutsättningar för regionförstoring och samverkan med andra
trafikslag.
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1. Inledning

I detta kapitel redovisas bakgrund och målsättningar för planarbetet. En definition av begreppet resecentrum återfinns på sid 17.

ETT ANGELÄGET PROJEKT...
Förbättrat resecentrum
Järnvägsstationens koppling till stadskärna och busstrafik är
idag svag. Resandet kommer att öka och redan idag finns
problem både med trånga plattformar samt en bristfällig
trafiksituation runt stationen.
Placering och utformning av resecentrum har stor betydelse för
kollektivresandet samt för Sundsvallsregionens funkion. Det
nya resecentrumets positiva effekter är:
• Bytet mellan transportslag underlättas (främst mellan tåg
och förortsbussar).
• Kvalitetshöjning för resenären (kommersiell service,
attraktivare väntsal, bättre GC-vägar till centrum, Södra
kajen och Östermalm/Skönsmon).
• Bättre infrastruktur (separerade ytor för privatbilar resp.
busstrafik, angöring även söderifrån).
• Centralt belägna ytor för fjärr- och förortsbussar frigörs.
• Stora möjligheter att utveckla ny stationsnära bebyggelse.

Tidigare utredningar
Trafikverkets (dåvarande Banverkets) järnvägsutredning för
Sundsvall färdigställdes 2005. För järnvägens passage genom
centrala staden gjordes en ny gemensam järnvägsstudie som
färdigställdes i början av 2008. Utgångspunkten var att
samverka för att hitta en gemensam lösning för järnvägen som
ska vara långsiktigt hållbart för staden och för framtidens trafik.
I järnvägsstudien jämfördes ett antal nedsänkningsprofiler och
resecentrumlägen. För järnvägen pekades två möjliga profiler
ut och för resecentrum framhölls ”Alternativ Parkgatan” som
det bäst lämpade att driva vidare. De alternativ som beskrivs i
denna fördjupade översiktsplan bygger på dessa resultat.
I den gemensamma järnvägsstudien framhölls vikten av ett
fortsatt gott arbetsklimat mellan Trafikverket och Sundsvalls
kommun. Fortsatta studier för att kunna upprätta detaljplaner
och järnvägsplaner rekommenderades.
En avsiktsförklaring undertecknades i december 2008 av
Trafikverket och Sundsvalls kommun. Avsiktsförklaringen
omfattar utveckling av resecentrum, järnvägen genom centrala
Sundsvall och ny regionaltågstation vid universitetet. I den
beskrivs hur samarbetet ska organiseras och vilka underlag
som ska tas fram. Denna avsiktsförklaring ligger alltjämt
2012 till grund för det pågående gemensamma arbetet med

resecentrum och järnvägen genom centrum. Där anges även att
en fördjupad översiktsplan bör upprättas.
Kring årsskiftet 2008/2009 pågick ett intensivt arbete som
syftade till att ta fram underlag till Trafikverkets förslag till
infrastruktursatsningar 2010 – 2021. Trots att kalkylerna visade
en positiv nettonuvärdeskvot (dvs att beräknad samhällsnytta
överstiger investeringskostnaden) kan det konstateras att
nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall inte lyckades
komma med i det förslag till infrastruktursatsningar 2010
– 2021 som Trafikverket arbetade fram under våren 2009.
Gods- och persontrafik via järnväg kommer att ske på befintlig
bana under ett antal år framöver. Sundsvalls kommun vill
fortsätta samverka med Trafikverket för ett ändamålsenligt
genomförande av en nedsänkning. Målet är att skapa beredskap
för att kunna agera om nya finansieringsmöjligheter uppstår.
Från och med 2009 har fokus för samarbetet flyttats till
utveckling av resecentrum. Trafikverket, Sundsvall kommun,
Jernhusen och Länstrafiken har samverkat för att finna en
tillfredsställande lösning. Nu finns ett förslag till placering och
utformning av resecentrum.
Trafikverket har idag 2013 c:a 160-190 Mkr avsatta för
Sundsvall, bland annat för åtgärder i samband med centralt
resecentrum och station Mittuniversitetet, samt åtgärder för
buller/vibrationer längs befintlig bana.

Järnvägen genom Sundsvall
Järnvägen genom Sundsvall är en del av ett kustjärnvägsstråk
som knyter samman Ostkustbanan mot Stockholm med
Ådalsbanan/Botniabanan mot Umeå samt med Mittbanan/
Meråkersbanan mot Trondheim.
Studier av hur järnvägen genom Sundsvall kan förbättras har
pågått i många år. Lösningen för järnvägen genom Sundsvall
har mycket stor betydelse för stadens fortsatta utveckling. I
dagens situation representerar järnvägen en kraftig barriär
som påverkar både stadsbild och miljö (buller, vibrationer,
luftföroreningar). I relationen med medborgare och
trafikoperatörer är det viktigt att kommunen och Trafikverket
hittar en gemensam lösning inför framtiden. Trafikverket
räknar med en kraftigt ökad bomfällningstid, ökat buller och
ökade vibrationer.

Järnvägsstationen i Sundsvall.
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PLANFÖRSLAGETS SKEDEN
Denna översiktsplan har ett kort perspektiv, inriktat på
utveckling av ett resecentrum intill dagens järnvägsstation.
Detta behandlas i det vi kallar Skede 1. Planen har också ett
långt perspektiv, inriktat på nedsänkning av järnvägen och
utveckling av stadens västra delar. Det behandlas i Skede 2.
• Skede 1, tidigast inom 5 år:
resecentrumutbyggnaden och förändringar i gaunätet
i anslutning till befintlig järnvägsstation påverkar
planområdets östra del, åtgärderna kan genomföras
fristående från skede 2. Antas till c:a år 2017.
• Skede 2, tidigast inom 15-20 år:
nedsänkt järnväg, regional station vid Miuniversitetet,
Västra Länken påverkar större delen av planområdet
beroende på järnvägslösning, kan genomföras fristående
från skede 1. Antas till c:a år 2030.
Staden förändras under den långa planeringsperioden.
De förändringar som inte är anknutna till järnvägen och
resecentrum definieras som planens nollalternativ, och
antas tidsmässigt till c:a år 2030. Det är dessa antagna
förändringar i staden som ligger som grund för utvärdering
och konsekvensbeskrivning av nollalternativ resepektive
planförslag.

NOLLALTERNATIV (CA ÅR 2030)

Geografisk avgränsning

PLANENS AVGRÄNSNING
Tematisk avgränsning
Enligt kommunstyrelsens direktiv ska denna fördjupade
översiktsplan i första hand behandla följande frågor:
• Riksintresseområden
• Ny linjesträckning
• Trafik inom området och effekter på omgivande gator
• Parkeringsytor på kort och lång sikt
• Exploateringsmöjligheter, förväntad utveckling
• Överdäckningen
• Grönstruktur
• Omgivande kvarter
• Rörelsestråk, särskilt avseende gång och cykel
• Resecentrums funktion i staden
Särskilt fokus läggs på de frågor som är viktiga för att kunna ta
ställning till alternativ eller som ger nödvändig kunskap inför
den fortsatta processen.

Planen fokuserar på järnvägen och resecentrum, och
de omgivande stadskvarter som behåller sin nuvarande
markanvändning ingår därför inte i planområdet.
Planens konsekvensbedömningar omfattar däremot en större
yta än planområdet i de fall konsekvenserna är en direkt följd
av förändrad verksamhet eller förändrad markanvändning.

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
För MKB har en behovsbedömning gjorts i enlighet med
lagstiftningen, där en avgränsning har gjorts av vilka
miljöfrågor som är relevanta för denna plan.
Se vidare på sid 40.

PLANFÖRSLAG
SKEDE 1 (TIDIGAST C:A ÅR 2017)

SKEDE 2 (TIDIGAST C:A ÅR 2030)

Ökad trafikering genom Botniabanan och höjd
kapacitet på Ådalsbanan

Ökad trafikering genom Botniabanan och höjd kapacitet på Ådalsbanan

Omlagda linjer för stadsbussarna

Omlagda linjer för stadsbussarna

E4 i ny sträckning över bro

E4 i ny sträckning över bro

Parkeringshus vid Landsvägsallén

Parkeringshus vid Landsvägsallén

Stadsboulevard (nuvarande E4 ombyggd)
Kombiterminalverksamhet avvecklad i centrum

1.

Planområdet omfattar järnvägens spårområde, vissa
intilliggande utvecklingsbara ytor samt de områden som
berörs av resecentrumplaneringen. Det sträcker sig från
Station Universitetet vid den tänkta Västra Länken, till bangårdens spårområde1 i höjd med gränsen för Södra Kajens
exploateringsområde (se plankartan på sid 6).

Stadsboulevard (nuvarande E4 ombyggd)
Kombiterminalverksamhet påbörjad i Tunadal

Kombiterminalverksamhet avvecklad i centrum

Norra kajen utbyggd

Norra kajen delvis utbyggd

Norra kajen utbyggd

Inre Hamnen/Södra kajen utbyggd

Inre Hamnen delvis utbyggd

Inre Hamnen/Södra kajen utbyggd

Nytt resecentrum

Nytt resecentrum
Västra Länken
(byggs innan nedsänkningen)
Station Mittuniversitetet
Nedsänkt järnväg, lång nedsänkning

Matris över planförslagets skeden
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2. Planförslag
Sundsvalls kommun har politiskt tagit ställning för att järnvägen bör
sänkas ned i enlighet med ”lång profil”. Det har också beslutats att
ett resecentrum bör ligga öster om Parkgatan (i enlighet med de
motiv som presenteras i kapitel 4) kompletterat med en regional
station nära Mittuniversitetet.

Förslaget visar hur Sundsvall kan utvecklas på lång sikt med ett
resecentrum, en regional tågstation samt en nedsänkt järnväg.
Det centrala resecentrumet och den regionala stationen ger
förbättrade eller nya rörelsestråk för dem som rör sig i staden.
En nedsänkning av järnvägen ger möjlighet att förtäta,
integrera och komplettera de delar av staden som idag är
störda av järnvägen och dess barriäreffekter. Stadsförnyelse är
drivkraften bakom planförslaget.

En utvidgad innerstad

En mer integrerad stad

Planförslaget möjliggör en stor komplettering av centralt
belägna bostäder och verksamheter. Målsättningen är att hela
området är utbyggt år 2035.

Planens främsta utmaning är att väva ihop staden genom att
bygga bort de hinder som idag försvårar för människor att röra
sig inom staden och mellan omkringliggande stadsdelar. Om
planen lyckas förstärka stadens fysiska struktur blir Sundsvall
en mer integrerad och hel stad.

Centrala Sundsvall ska fortsätta att utvecklas som en tät och
attraktiv innerstad med en blandning av bostäder, handel,
service, näringsliv och kultur. Nätverket av stråk och stadsrum
håller ihop staden. Befintliga byggnader bevaras, de ger
karaktär och koppling till platsens historia. Ett grönt rörelseoch aktivitetsstråk skapas där järnvägen nu går.

Planen innebär en möjlighet att utveckla kvaliteter som
de västra stadsdelarna och områdena kring järnvägen idag
lider brist på; offentliga rum, stråk, parker och platser.
Men att förverkliga dessa kvaliteter kommer att kosta. Den
framtida dragningskraften är beroende av att vi kan ta bort
begränsningar och störningar från dagens järnvägsdragning.

Tankarna från Stadsvision Sundsvall tillämpas inom hela
planområdet. Stadsvisionen handlar om den goda staden, en
dynamisk plats där morgondagens Sundsvallsbor vill arbeta,
bo, studera och tillbringa sin lediga tid. Nedgrävningen av
järnvägen är en viktig del av stadsförnyelsen. Ett attraktivt och
funktionellt resecentrum stödjer utvecklingen.

Planen visar hur utvecklingen av det centrala resecentrumet
kan förbättra kopplingen mellan stenstaden och stationsområdet samt mellan Skönsmon och Södra Kajen.
Resecentrum ska uppfattas som en naturlig del av stadskärnan.
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Markanvändning invid överdäckningen

Stärkta stråk för gång-, cykel- och fordonstrafik

Den överdäckade delen av nedsänkningen är tänkt att bilda
ett nytt grönstråk med parkmark och en öst-västlig gång- och
cykelväg. Här kan även få finnas aktivitetsytor och små kiosker,
delar av marken kan användas för nya parkeringsytor.

Gång- och cykelnätet i centrala Sundsvall förstärks genom fler
kopplingar framförallt nord - syd men även öst - väst längs med
nuvarande järnväg.

Minskat buller ger nya förutsättningar till att komplettera
bebyggelsen nära järnvägsstråket. Utrymme för nya kvarter
finns framför allt norr om järnvägen mellan Dalgatan
och Floragatan. I detta område är ny bebyggelse tänkt att
nyttjas främst för bostäder och verksamheter. De delar
av nedsänkningen som inte kan överdäckas (upp- och
nedstigningarna) skulle med fördel till viss del kunna skärmas
av med hjälp av nya byggnader. Dessa måste i så fall utformas
så att de tål de störningar och risker som närheten till järnvägen
innebär.

En ny västlig huvudgata ansluter till regional tågstation och
möjliggör förbättrad förbindelse för gång-, cykel-, bil- och
kollektivtrafik planskilt från järnvägen mot universitetet men
även mot Nacksta, Sidsjö, Granlo och Granloholm. Den
ger nödvändig avlastning för gatorna i centrala staden när
järnvägen sänks ned.

I och med att gångkopplingen mellan resecentrum och
stadsbussarna på Köpmangatan förbättras blir också
gångkontakten mellan resecentrum och centrala stenstan
bättre. De planerade gång- och cykelförbindelserna över
bangården ger en förbättrad koppling mellan centrala staden
och stadsdelarna söder och sydost om järnvägen.

2.

Tvärgående stråk både för gång-, cykel- och kollektivtrafik
kan skapas som ger nya möjligheter till centrumutveckling.
Biltrafiken kan ”silas” genom stadskvarteren både på de gator
som idag är helt avstängda av järnvägen och de där man i
framtiden kan slippa bomfällningar.

Kartbild som sammanfattar de viktiga huvuddragen i planförslaget. Nedsänkningen av järnvägen ger möjlighet till utveckling och förtätning av stadsbebyggelsen. (GC: gång och cykel)
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RIKTLINJER

I de västra delarna finns utrymme för förtätning av bebyggelsen när
järnvägen sänks ned.

Väster om Esplanaden föreslås järnvägen vara överdäckad med ett
grönstråk i markplan.

Järnvägsbommar och bullerstörningar försvinner och skapar möjlighet till
förtätning och utveckling.

Väster om Sidsjövägen

Sidsjövägen - Floragatan

Floragatan - Esplanaden

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Riktlinjer

Riktlinjer

Riktlinjer

Området utvecklas i enlighet med pågående detaljplanering
för området ”Väst på Stan” (se sidan 19). Ny station ”Station
Mittuniversitetet” och ny väg ”Västra Länken” är helt
nödvändiga som komplement till nedsänkt järnväg för att
trafiken ska fungera bra i staden och för att pendling till
universitetet ska underlättas när dagens Västra Station tas bort i
samband med nedsänkningen.
Skede 2
• Västra Länken bör vara byggd innan nedsänkning av
järnväg påbörjas.
• Attraktiva och väl skyltade GC-förbindelser ska anordnas
mot universitetsområdet, mot centrala Sundsvall via
grönstråket längs järnvägen samt mot Nacksta resp. Granlo/
Granloholm. Gångförbindelser mellan järnvägsstationen
och busshållplatser ska ges särskild omsorg i utförandet för
att underlätta byte mellan buss och tåg.
• Sidsjöbäckens naturmiljö ska skyddas och bevaras.
• Stationsområdet bör förstärkas med någon form av
centrumbebyggelse.

Järnvägen går ned i ett ”tråg” som innebär att Dalgatan måste
stängas av. Den nedsänkta järnvägen överdäckas från och med
Örnsköldsallén och möjliggör ett parkstråk med längsgående
GC-väg, kompletterat med aktivitets- och parkeringsytor.
Överbyggnaden möjliggör att tvärgående gator öppnas
upp för ett jämnare trafikflöde mellan kvarteren. Norr om
järnvägsstråket finns utrymme för ny bebyggelse.
Skede 2
• Överdäckningen ska huvudsakligen vara av parkkaraktär så
att ett grönt stråk skapas genom staden.
• Längsgående GC-trafik ska vara prioriterad i korsningarna.
• Det öppna tråget ska avskärmas så att omgivande bostäder
och verksamheter får en tillfredsställande miljö. Ny
bebyggelse i närheten bör utformas så att bebyggelsen
bidrar till avskärmningen av järnvägstrafikens störningar
samt anpassas för att hålla tillräckliga säkerhetsnivåer etc.
• Tvärgående gator ska utformas så att trafiken anpassas till
omgivande bostadsbebyggelse.

Den överdäckade järnvägen omges av befintlig bebyggelse som
utgör en övergång mellan de täta stenstadskvarteren och den
lite småskaligare bebyggelsen. Markanvändningen förändras
inte men kan möjligen förtätas och utvecklas. Överdäckningen
utformas även här som ett parkstråk med längsgående GC-väg,
kompletterat med aktivitets- och parkeringsytor. Tvärgående
gator slipper bomfällningar vilket ger ett bättre flyt i trafiken.
Skede 2
• Överdäckningen ska huvudsakligen vara av parkkaraktär så
att ett grönt stråk skapas genom staden.
• Längsgående GC-trafik ska vara prioriterad i korsningarna,
utom vid högprioriterade vägstråk såsom Skolhusallén.

GC är en förkortning av ”gång och cykel”
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Resecentrum och stationsområdet
Beskrivning

Nuvarande järnvägsstation utvecklas till ett modernt
resecentrum där kopplingarna mellan alla transportslag samt
mot stadskärnan förbättras betydligt jämfört med nuläget. Med
möjligheten att nå resecentrum även söderifrån kan angöringen
mot nuvarande station avlastas.
Resecentrums funktioner beskrivs i kap. 4, avsnitt
”Resecentrum Sundsvall C”. Studier pågår om områdets
utformning. De stora dragen framgår av illustrationen nedan,
detaljlösningarna illustreras i kap. 4 och fastställs inom ramen
för kommande detaljplanearbete. Planskilda gångförbindelser
mellan resecentrum, plattformar och de södra stadsdelarna
är viktigt. Ändhållplatser och uppställning för fjärr- och
förortsbussarna flyttas från stadskärnan till resecentrum.
Busshållplatser på Köpmangatan vid Gasverkstomten bör utökas,
förbättras och bättre kopplas samman med resecentrum.

Esplanaden - Parkgatan
Beskrivning

Riktlinjer

Resecentrum ska innehålla de funktioner som framhålls i det
politiska beslutet gällande resecentrum.
• Trygga GC-förbindelser är högt prioriterade, liksom
kopplingen mellan tåg och buss. Det ska vara lätt att hitta
rätt, även in mot centum.
• Planskild förbindelse mellan Skönsmon/Östermalm och
Södra kajen bör åstadkommas i anslutning till resecentrum.
• Kombiterminalverksamheten bör snarast flyttas bort för att
öka personsäkerheten i närområdet.
• Godsrelaterad verksamhet på bangården bör successivt
minska till förmån för persontrafikrelaterad verksamhet.
• På sikt bör den sammanlagda spårmängden minska för att
möjliggöra utveckling inom närliggande områden.

En avvecklad kombiterminalverksamhet ger ytterligare
möjligheter till utveckling av närområdet t ex för parkering
och stationsnära exploatering. En planskild förbindelse från
Skönsmon/Östermalm via resecentrum skulle öka dessa
stadsdelars koppling mot havet och mot stadskärnan.

Järnvägen överdäckas till i höjd med Esplanaden där järnvägen
stiger i ett öppet tråg. Nybrogatan måste stängas av för biltrafik
i denna korsning. Befintlig bebyggelse kan eventuellt skärmas
av från en del av järnvägstrafikens störningar genom nya
byggnader direkt intill/över tråget.

Riktlinjer
•

Åtgärder som minskar trafikens luftföroreningar efter
Köpmangatan och vissa andra gator är nödvändiga.
• Busshållplatser utmed Köpmangatan ska förbättras.
• GC-stråk mot resecentrum samt mot stadskärnan och
buss-navet ska förbättras bl a avseende attraktivitet och
skyltning.
• En GC-bro parallellt med järnvägen över Parkgatan bör
byggas som kompletterande angöringsväg till resecentrum.
• Parkgatan anpassas för att klara ökad busstrafikering.
Skede 2
• Det öppna tråget ska avskärmas så att omgivande bostäder
och verksamheter får en tillfredsställande miljö. Ny
bebyggelse i närheten bör utformas så att bebyggelsen
bidrar till avskärmningen av järnvägstrafikens störningar
samt anpassas för att hålla tillräckliga säkerhetsnivåer etc.
• En GC-bro bör byggas som ersättning för Nybrogatan.
• Det längsgående GC-stråket bör kopplas ihop med en GCbro parallellt med järnvägen över Parkgatan.
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL
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2.

3. Mål och utvärdering

•

Här sammanfattas direktiv, mål och styrdokument som ligger till
grund för planarbetet, därefter utvärderas hur väl planförslaget
uppfyller dessa mål.

MÅL OCH STYRDOKUMENT
Planens politiska direktiv
•

Redovisa markanvändning i anslutning till järnvägen och
det nya resecentrumet.
• Visa möjlig utveckling av Sundsvall i anslutning till
spårområdet såväl före som efter nedsänkning (båda nedsänkningsalternativen bör hanteras). Att göra tydligt vilka
utvecklingsmöjligheter som uppstår för Sundsvall i och
med en nedsänkt järnväg.
• Visa resecentrums utvecklingsområde, och hur resecentrum
skall integreras med staden i övrigt.
• Ge förslag till trafiklösningar för alla trafikslag till och från
resecentrum samt för genom- och förbifartstrafik i övrigt.
• Beakta riksintresset stenstaden.
• Visa hur området vid resecentrum samt längs järnvägen kan
utvecklas på längre sikt (flyttad kombiterminal).
Av planen ska man kunna följa resonemang och fakta som lett
fram till alternativ och ställningstaganden. Det innebär även
att slutsatser i miljökonsekvensbeskrivningen kan ge effekter på
planens innehåll.

Viktiga funktionsaspekter
All planering gällande resecentrum och järnvägen genom
Sundsvall ska bidra till en bra utformning som berörda
intressenter kan enas kring. I detta ingår bland annat:
• Teknisk utformning som ger god framkomlighet och
kapacitet på spår och stationer.
• Begränsade barriäreffekter i staden
Järnvägstrafikens barriäreffekter och störningar behöver
minskas så långt möjligt i hela planområdet för att gynna
stadens utveckling.
• God tillgänglighet till resecentrum.
Resecentrum ska vara lättillgängligt från alla delar av staden
med tydliga gång- och cykelstråk från alla kringliggande
stadsdelar. Kopplingen mot centrum prioriteras allra högst.
Plattformarna bör förläggas så långt västerut som möjligt
för att hålla nere avstånden för resenärerna.
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•
•

En utformning som gynnar ett miljöriktigt hållbart resande
samt en funktionell och attraktiv stadsmiljö.
Kopplingen mellan tåg och buss ska vara god. Regionalbussar bör finnas i direkt närhet till plattformarna men
även stadsbussarna bör vara lättillgängliga från tågen.
För att gynna tågresandet är det viktigt att det finns
tillräckligt med parkeringar vid resecentrum. Både kortoch långtidsparkering samt angöringsplatser behövs.
Riksintresset Stenstaden ska ha bibehållet värde.
Ny bebyggelse och infrastruktur får inte minska värdet och
helhetsintrycket av riksintresset Stenstaden.
Acceptabla störningar under den långa byggtiden.

Nationella transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.
Riksdagen har två huvudmål för framtidens resor / transporter.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ett
konkurrenskraftigt näringsliv och utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt och tryggt både för män,
kvinnor och barn (inkluderat personer med funktionshinder
och olika sociala förutsättningar).
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är
viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta
hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och till ökad hälsa.

Miljömål
De nationella miljömålen för hela Sverige är mycket
övergripande, därför har de brutits ned i regionala och
lokala miljömål som är anpassade till lokala förutsättningar
och mätbara. Västernorrlands profilmål och lokala mål för
Sundsvalls kommun bedöms relevanta att ta med i planarbetet.
Västernorrlands profilmål är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö, Levande skogar och vattendrag, Geologisk mångfald,
God bebyggd miljö.
Sundsvall har på lokal nivå prioriterat fem nationella mål: Frisk
luft, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd
miljö, Rent vatten (ett samlat mål för hav, sjö och grundvatten)
Sundsvalls kommuns fem prioriterade mål bedöms vara en bra
utgångspunkt för målsättningar och utvärdering av planen.

Miljökvalitetsnormer
Normer och riktlinjer finns bland annat för luftmiljö och
buller. Planläggning får inte bidra till att miljökvalitetsnormer
överskrids. Det är mycket relevant för denna plan då luftmiljön
i centrala Sundsvall är starkt påverkad av trafikens föroreningar.
Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar har överskridits intill
Köpmangatan och kommunen upprättar nu ett åtgärdsprogram
för att minska nivåerna, se Miljökonsekvenser, s. 46.

Kommunens översiktsplan
Den gällande kommuntäckande översiktsplanen för Sundsvall
vann laga kraft 2005 (kallad ÖP2005). I ÖP 2005 finns en
övergripande vision för Sundsvall. Denna har vidareutvecklats
bland annat i Stadsvision Sundsvall.

FÖ RDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

I ÖP 2005 finns järnväg i tunnel med samt nya stationslägen.
Den visar ett behov av att knyta samman Östermalm med
Södra kajen via någon form av gång- och cykelstråk.
En ny version av kommuntäckande översiktsplan (kallad
ÖP2021) har varit på samrådsremiss under vårvintern 2013.
Denna fördjupade översiktsplan har arbetas in i ÖP2021.
Av samrådshandlingen ÖP2021 framgår en utbyggnadsstrategi
för Sundsvalls tätort med dels förtätning vid befintlig bebyggelse
och dels ny utveckling längs de stråk där bebyggelse och
infrastruktur redan finns. Denna fördjupade översiktsplan
berör områden av mycket stort intresse för förtätning och ny
bebyggelse som kan stärka stadskärnan och universitetsområdet.

Lokala mål och strategier
Mål- och resursplan (MRP 2013-2014).
Den politiska viljeinriktningen för samhällsbyggnadsprocessen
pekar på att Sundsvall blir attraktivt genom att vara en
klimatsmart och trygg kommun med god infrastruktur för resor
inom samt till och från hela kommunen. Sundsvalls utveckling
kan stärkas genom projekt och investeringar i till exempel
infrastruktur, och målet att fördubbla antalet kollektivtrafikresor
är ledstjärna i arbetet att göra kollektivtrafiken tillgängligare
och bättre. Ett särskilt fokus ligger på att knyta samman och
förbättra gång- och cykelstråk i kommunen.
Fördubblat kollektivt resande i Sundsvall
Sundsvalls Kommun, Länstrafiken och Busslink arbetar
i ett gemensamt projekt där syftet är att fördubbla
kollektivtrafikresandet från 2007 till 2015. Målet är att minska
miljöbelastningen i Sundsvalls kommun genom att få fler
att resa kollektivt. Strategin är att skapa nöjdare resenärer
samt att se över hur man kan öka utbudet och kvaliteten på
kollektivtrafiken för att på så sätt öka resandet.

Stadsvision Sundsvall
Stadsvision Sundsvall är en strategi för hur staden ska byggas
och utvecklas. Den ligger som grund för all pågående planering
och fungerar som verktyg, ledstjärna och inspiratör för
exploatörer, politiker, tjänstemän och allmänhet.
• Människan: Staden ska utvecklas och förtätas för
att skapa liv och rörelse och främja möten mellan
människor. Planeringen ska tidigt omfatta livskvalitet- och
folkhälsofrågor. Sundsvallsborna ska fortsätta vara med i det
levande samtalet om stadens utveckling.
• Staden: Stenstaden har en unik särprägel som ger en
livfull atmosfär med stil och tyngd. Selångersån och
Sundsvallsfjärden ger åtråvärd vattenkontakt. Stadsbergen
erbjuder möjlighet till naturnära rekreation. Sundsvall ska
vårda och utveckla dessa tillgångar.
• Regionen: Sundsvall är navet i Norrlands största
arbetsmarknadsregion. Ett starkt nav med möjligheter till
möten och upplevelser krävs för att en region ska utvecklas
långsiktigt. Med strategiska vägval bygger vi därför vidare
på denna position!
För att uppnå visionen har tio uppdrag definierats. Flera av
dem berör järnvägen och resecentrum:
1. Bygg en starkare stadskärna
Vi bygger stadskärnan både större och tätare med en
blandning av boende, näringsverksamhet och rekreation.
2. Utveckla människornas rörelsestråk
Vi stärker stråken ytterligare med liv och rörelse genom
strategiskt placerade målpunkter.
3. Låt stenstaden möta det nya
Vi värnar om vår unika stenstad.

4. Utvidga den klassiska kvartersstaden
Ett finmaskigt kvartersnät ger fler mötespunkter för
människor.
5. Låt vattnet möta staden
Vi gör vattnet tillgängligt för bostäder och aktiveiteter.
6. Bred ett nät av grönska över staden
Vi kopplar samman våra gröna stråk och parker och länkar
bergen till staden.
7. Tillåt trafik på människans villkor
Vi placerar järnvägen under marknivå, vilket minskar
barriärerna i stadskärnan.
8. Samla kommunikationer
Vi bygger resecentrum i stadskärnan och vid
Mittuniversitetet. Bra knutpunkter underlättar resandet för
människor både inom och utom regionen.
9. Utveckla staden hållbart
Vi utvecklar sammanhängande gång- och cykelleder och
främjar hållbar kollektivtrafik.
10. Håll stadsvisionen levande
Vi är öppna för dialog och verkar för god folkhälsa.
I Stadsvision Sundsvalls kapitel ”Kommunikation ger staden
liv” (sid 26-27 i stadsvisionsbroschyren) presenteras sex
konkreta förslag till åtgärder. Dessa bygger vi vidare på i denna
fördjupade översiktsplan.
• Förenkla för gångtrafikanterna
• Skapa effektiva cykelstråk
• Stärk och utveckla kollektivtrafiken
• Tillåt blandtrafik för ökat stadsliv
• Minska parkeringsytornas dominans
• Genomfartstrafik på stadens villkor

Hållbar tillväxtstrategi HT21
•
•
•
•
•
•

Sundsvall är Norrlands Huvudstad med fler än 100 000
invånare
Fler jobb i nya och växande företag och organisationer
bidrar till en hållbar utveckling
Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna
resor och transporter i alla väderstreck
I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer
Hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet
Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass
där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och
klimatsäkert samhälle
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3.

UTVÄRDERING AV PLANEN
Hållbarhetsmatris
Flera tydliga mål och direktiv finns för den fördjupade
översiktsplanen. Här redovisas en utvärdering av
måluppfyllelsen i planförslaget och nollalternativet.
MÅL OCH RIKTLINJER

I denna matris behandlas det fullt genomförda planförslaget,
skede 1 delredovisas inte. Däremot redovisas en jämförelse
av måluppfyllelse mellan två olika nedsänkningsprofiler. Den
korta nedsänkningen bedöms ha en lägre måluppfyllelse och
har därför valts bort som utformningsalternativ. Den redovisas
på sid 51 tillsammans med övriga bortvalda alternativ för
järnvägen genom staden.

NOLLALTERNATIV (C:A ÅR 2030)

PLANFÖRSLAG (C:A ÅR 2030)
LÅNG NEDSÄNKNING

KORT NEDSÄNKNING

måttlig måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

BEGRÄNSADE BARRIÄREFFEKTER

motverkar målsättningen

hög måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

HÅLLBART RESANDE

motverkar målsättningen

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

FUNKTIONELL OCH ATTRAKTIV STADSMILJÖ

låg måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

BIBEHÅLLET VÄRDE FÖR RIKSINTRESSET
STENSTADEN

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

ACCEPTABLA STÖRNINGAR UNDER
BYGGTIDEN

ej relevant

måttlig måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

TEKNISKA RIKTLINJER

hög måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

TRANSPORTPOLISTISKA FUNKTIONSMÅL

motverkar målsättningen

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

TRANSPORTPOLITISKA HÄNSYNSMÅL

låg måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

BIDRAR TILL PRIORITERADE MILJÖMÅL:
- frisk luft
- begränsad klimatpåverkan,
- god bebyggd miljö,
- giftfri miljö,
- rent vatten

låg måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

måttlig måluppfyllelse

”I LINJE” MED STADSVISIONEN

motverkar målsättningen

hög måluppfyllelse

hög måluppfyllelse

•

MÅL OCH UTVÄRDERING

Av stadsvisionens tio uppdrag är det flera som berör järnvägen
och resecentrum. Uppdragen redovisas på sid 11. Planförslaget
bidrar positivt till uppfyllelse av stadsvisionens uppdrag.
1. En nedsänkt järnväg möjliggör ytterligare förstärkning av
stadskärnans bebyggelse.
2. Rörelsestråken utvecklas dels i nord-sydlig riktning när
järnvägens barriärverkan försvinner, dels i öst-västlig riktning
genom staden på överdäckningen av järnvägen.

GOD FRAMKOMLIGHET OCH KAPACITET
PÅ JÄRNVÄGEN
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Uppfyllelse av Stadsvisionens uppdrag

3. Utformningen av ett nytt resecentrum skapar arkitektoniska
möjligheter.
4. Utvidgningen av kvartersstaden österut ger ett stärkt
resandeunderlag och skjuter stadens tyngdpunkt närmare det
planerade resecentrumet.
5. Uppdrag nummer fem berör ej denna plan.
6 - 7. Järnvägens överdäckning kan nyttjas till att förstärka
stadens grönstruktur och bidrar till att trafiken ska ske på
människans villkor.
8. Uppdrag nummer åtta syftar just på utvecklingen av
resecentrum. Målsättningen är en god koppling mellan olika
transportslag såsom järnväg, buss, bil, cykel och gång.
9. Effektiva knutpunkter för kollektivtrafiken är en kärnfråga
för att minska trafikens miljöbelastning.
10. Dialogen om stadsvisionens uppdrag förs vidare bland
annat genom detta planarbete.
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Hållbarhetsbedömning
En övergripande bedömning har gjorts av hur planen tillvaratar
hållbarhetsaspekter. Det är de samlade effekterna av planens
båda skeden som bedömts och som här redovisas i form av en
ros. Bedömningen av de olika indikatorerna kommenteras i
vidstående tabell till höger.

5
4
3
2
1

Möjlighet till framtida utveckling
Trafik och kommunikationer

Landskap och kulturmiljö

Barnvänlighet

Folkhälsa

Mångsidighet

Trygghet

Förtätning

Risk- och säkerhet

Inflytande och jämställdhet

Natur och biologisk mångfald

BEDÖMNING

Möjlighet till framtida utveckling

5

Planförslaget ger goda möjligheter till vidare utveckling av stenstaden och järnvägstrafiken.

4

Resecentrum ger en fortsatt funktion och ett bevarande av kulturmiljön kring nuvarande
järnvägsstation. En nedgrävning av järnvägen skapar nya stråk över järnvägskorridoren och
öppnar nya möjligheter till en förbättrad stadsbild och enhetlig stenstad. Något sämre
förståelse för stadens historiska tillväxt.

Folkhälsa

4

Påverkas i begränsad omfattning av planförslaget. Placering av resecentrum utanför
stenstaden och en västlig förbindelse är dock positivt för luftföroreningar och buller i
stadskärnan. Nytt grönstråk längs järnvägen ger koppling till närrekreation.

Bygg- och samhällsekonomi

4

Kostnaderna för resecentrum och speciellt en nedgrävning av järnvägen är stora men
motiveras av de påtagliga fördelar det innebär för stadsmiljön och järnvägstrafiken. Samhällsekonomiskt lönsamt.

Trygghet

4

Stora förutsättningar till att nya resecentrum och nedgrävning av järnvägen skapar tryggare miljöer för resande och de som vistas i planområdet. Bevakas vid detaljplanläggning.

4

Både nya resecentrum och nedgrävning av järnväg kommer att kunna minska risken för
olyckor mellan enskilda och järnvägstrafiken. Plankorsningar försvinner, ev olycka i tunneln påverkar ej närboende. Bevakas vid detaljplanläggning.

3

Påverkas i begränsad omfattning av planförslaget. Ny västlig förbindelse och nytt resentrum vid universitetet gör dock ingrepp i naturmiljön kring sidsjöbäcken men åtgärder har
vidtagits för att minska denna påverkan så långt som möjligt.

Lokala kretsloppslösningar

3

Det finns möjlighet att nya resecentrum utformas med nya lokala kretsloppslösningar.
Bevakas vid detaljplanläggning.

Inflytande och jämställdhet

3

Planprocessen kring att fastställa en översiktsplan medger inflytande från allmänheten i
flera steg.

Förtätning

5

Förslaget bidrar påtagligt till en förtätning av stenstaden och utnyttjande av befintlig struktur kring befintligt resecentrum.

Attraktivitet

5

Förslagen i översiktsplanen bidrar påtagligt till att öka attraktiviteten för stadskärnan och
för ökat resande med järnväg.

Mångsidighet

3

Påverkas i begränsad omfattning av planförslaget.

Barnvänlighet

3

Påverkas inte av planförslaget.

Trafik och kommunikationer

4

Förutsättningar för biltrafik och gång/cykeltrafik förbättras i stadskärnan. Västra Länken
minskar biltrafikarbetet. Kopplingen till den lokala busstrafiken är en punkt att arbeta
aktivt med även om den förbättras jämfört med nuläget.

mångfald

Lokala kretsloppslösningar

Resultatet av hållbarhetsbedömningen redovisad som en hållbarhetsros

KOMMENTAR

Landskap och kulturmiljö

Ja
Risk- och säkerhet
I viss mån
Varken eller
Nej
Motverkar
Bedömning
Natur och biologisk

Bygg- och samhällsekonomi

Attraktivitet

INDIKATOR

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL
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4. Planens tillämpning
I detta kapitel redovisas möjlig utformning av ett framtida resecentrum, en nedsänkt järnväg och en regional station vid Mittuniversitetet. Syftet är att illustrera planens genomförbarhet, slutlig
utformning kommer att avvika från dessa illustrationer.

RESECENTRUM SUNDSVALL C
Sundsvalls framtida resecentrum är placerad vid nuvarande
järnvägsstation. Här kommer så många trafikslag som möjligt
att samlas. En ny dockningsterminal för bussar anläggs i
anslutning till befintlig stationsbyggnad och resenärernas
möjligheter att ta sig till resecentrum via gång, cykel, buss och
bil förbättras. Det nya resecentrumet blir en tydlig målpunkt
som välkomnar Sundsvallsresenären, oavsett färdmedel!

•
•
•
•
•
•

tåg inom befintligt banområde med breddade plattformar
och på sikt möjlighet till resandeutbyte mellan 5 samtidiga
tåg
nära koppling mellan buss och tåg, där bussangöringen
ligger så långt västerut som möjligt inom fastigheten för att
öka närheten till staden
sammanhållen resecentrumbyggnad med gemensamma
resenärsutrymmen för tåg och buss, där befintligt
stationsbyggnad om möjligt nyttjas
stadsbussangöring, bland annat längs Köpmangatan, som
tydligt annonserar resecentrum
goda gångförbindelser mellan Köpmangatans
busshållplatser och resecentrum med tåg och fjärrbussar
prioriterad angöring för gående, cyklister samt taxi eller
avlämning. Korttidsparkering prioriteras därefter.

Illustration över nya Resecentrum Sundsvall C. Illustration av förslag.

Motiv för valt läge
Motiven 2008 för kommunfullmäktiges beslut om alternativ
Parkgatan sammanfattas här:
”Alternativet medger en god funktion för järnvägen, den
undviker de begränsningar som en underjordisk station
medför. Vissa investeringar i form av breddning och
förskjutning av plattformar västerut kommer att behövas för
detta förslag, men i huvudsak kan befintlig bangård lämnas
intakt. Resandeutbyte från tåg till tåg underlättas i och med att
plattformarna ligger i bredd.
Placeringen invid E4 gör att den är lätt att nå med fjärrbussar,
bil och taxi. En översyn av trafikföringen på Köpmangatan
kommer att behöva göras, men alternativet undviker de
trafikströmmar in i Stenstaden som alternativ Esplanaden
skulle medföra. Resecentrumlösningen kan relativt enkelt
byggas ut, och den är möjlig att etappindela.
En stor fördel med denna placering är att arbetet kan påbörjas
redan nu i form av ytterligare planering och projektering,
skapande av projektorganisation, kontakt med exploatörer etc.”
Ett flertal lägen för resecentum har utretts. Några bortvalda
alternativ presenteras i detta häftes appendix.

Målbild för resecentrum
Parallellt med och som en del av denna fördjupade
översiktsplan har ett antal varianter av alternativ Parkgatan
studerats. Kommunfullmäktige gav 2010 uppdrag att
studera följande inriktning och fördelning av funktioner på
resecentrum:
14
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Översiktskarta över nya Resecentrum Sundsvall C med möjligt framtida busslinjenät och bytespunkter. Illustration av förslag.
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•
•
•

gång- och cykelkoppling nord/syd mellan stadsdelarna
söder om järnvägen och S:a Kajen via resecentrum samt
öst/väst mellan stenstan och resecentrum
framtida parkeringsmöjligheter (ex vis p-hus på S:a Kajen,
kombiterminalområdet, inom kv Gasverket)
bussgodsplacering samt plats för uppställning av bussar
österut inom fastigheten, utanför centrala staden.

Möjlig utformning av resecentrum
Resecentrum Sundvall C ligger i anslutning till stenstaden.
Framför resecentrum bildas ett rumsligt avgränsat
angöringstorg. Torget innehåller tydliga platser för hämtning
och lämning, en sökbar korttidsparkering samt en avgränsad
del för taxi.

Parkering för cyklar med skyddande tak placeras på södra
sidan om befintlig stationsbyggnad, avskilt från biltrafiken
men ändå nära till alla funktioner i resecentrum. Om det
framtida behovet är större ersätts ett antal bilparkeringsfält med
cykelparkering.
Personbilar och taxi når angöringstorget på samma sätt som
idag. Utfarten förläggs i nytt trafikljusreglerat läge, befintlig
utfart vid Kolvägen tas bort. Bil och taxi kan även angöra
söderifrån, resenären når då RC via plattformsförbindelsen.
Långtidsparkering skulle kunna rymmas i det planerade
p-huset eller på befintliga p-ytor norr om Landsvägsallén, eller
eventuellt på Gasverkstomten. När kombiterminalen flyttas
skulle en långtidsparkering kunna anläggas söder om spåren.
Illustration över gångbrygga över plattformar

4.

Angöring till resecentrum

Gående når resecentrum från stadskärnan via stadens gatunät.
En väg är att gå Köpmangatan och vidare under Parkgatan
till resecentrum. Gång- och cykelpassagen under Parkgatan
görs trevligare och tryggare genom terrasserade flacka slänter,
vackra material, god belysning mm. Eventuellt kan den
kompletteras med väderskydd. Alternativt nås RC via en ny
gång- och cykelbro över Parkgatan parallellt med järnvägen till
stationshusets spårsida. Denna nya gång- och cykelbro kan på
sikt fortsätta som gång- och cykelstråk längs med järnvägen
till Esplanaden och sedan vidare i staden. Ytterligare alternativ
är att nå resecentrum norrifrån via Inre hamnen och över
Landsvägsallén, eller söderifrån över plattformsförbindelsen.
Stadsbussar kan angöra från flera håll. Befintliga hållplatser på
Köpmangatan väster om Parkgatan resp. på Björneborgsgatan/
Fridhemsgatan utformas med tydlig anvisning att man är på
rätt väg mot resecentrum, t ex med tidsangivelser för både
tåg- och bussavgångar. En möjlig framtida stadslinje via Inre
hamnen kan få en hållplats nära resecentrum. En hopkopplad
Njurunda-Timrå-trafik kan stanna vid en ny hållplats på
Landsvägsallén utanför resecentrum.
Förorts- och fjärrbussar har sin slutstation på resecentrum.
Cyklister når resecentrum via befintliga upprustade GC-vägar
eller via den nya GC-vägen parallellt med järnvägen. I nord/
sydlig riktning används det befintliga stråket längs Parkgatan/
Strandgatan eller en ny GC-väg från Björneborgsgatan via
resecentrums planskilda plattformsförbindelse. Det blir även
ett sätt att få sin cykel med sig på tåget. Detta nya stråk
skulle möjligtvis kunna förlängas över Landsvägsallén till Inre
hamnen. En framtida östlig GC-väg över bangården skulle
kunna ansluta ner till Södra Kajen via östra plattformsändarna.
Översiktskarta med angöring för fotgängare och cyklister till nya Resecentrum Sundsvall C. Illustration av förslag.
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En ny bussterminal

Förslaget innebär att en bussterminal byggs i nära
anslutning till och i vinkel mot befintlig stationsbyggnad.
Det ger en närhet mellan de olika trafikslagen med korta
gångavstånd för resenärerna. Terminalen ger väderskyddade
bussdockningsplatser. Utmed Landsvägsallén finns
busshållplatser.
Trafikytan för bussar har 10 dockningsplatser och rymmer
också plats för väntande bussar. Bussarnas manöveryta är
avskild från gång- och cykelväg samt från persontrafik. En ny
in- och utfart görs österut på Landsvägsallén där en ny byggnad
för bussgodshantering kan placeras.
Den nya bussterminalen:
• bildar tillsammans med befintlig järnvägstation och
kvarteret Byggmästaren ett nytt distinkt stadsrum, ett torg
vid resecentrum.
• visar respekt för den befintliga stationen från 1920-talet
och skulle kunna utformas som en visningsanläggning för
grön teknik.
• markerar en tydlig gräns mellan bussens och resenärens
domäner. Torget aktiveras av resenärer som väntar, köper en
tidning eller skyndar mellan buss och tåg.
• har en övervåning som innehåller c:a 1100 kvm lokalyta.
Om efterfrågan finns kan ytterligare våningsplan byggas på.

Etapputbyggnad

Resecentrum är i detta läge utbyggbart i etapper (se sid 46).
Bussterminalen kan byggas innan de nya plattformarna och
spårombyggnaden är utförd.

Kulturmiljövård

Stationshuset och lokstallarna är byggnadsminnesförklarade
och perrongtaken är statligt byggnadsminne (se sid 23).
Nya resecentrumlösningen ska utgå från den befintliga
miljön och förstärka den sammanhållna och enhetliga
upplevelsen i området. Det ska även beaktas hur den planskilda
plattformsförbindelsen påverkar området.
Befintliga byggnader öster om stationen fram till Postens godshantering måste rivas eller flyttas för att ge plats åt bussarna.

Illustration över variant med 8 dockningsplatser. Illustration av förslag.

Befintlig järnvägsstation:
•

•

•
•

•
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är även i fortsättningen entré för tågresenärer. Via befintlig
väntsal skapas ett stråk mot den södra fasaden med
utblick mot spårområdet. Utmed detta stråk ligger för
resenären viktiga funktioner som toaletter, förvaringsboxar,
restaurang, kiosk, biljettförsäljning etc. Detta samlade stråk
möjliggör kommersiellt intressanta lokaler. Det är viktigt
att platsen blir levande och därmed trygg att vistas i.
har även fortsättningsvis en entré södra sidan där en större
cykelparkering placeras. På denna solsida finns också
sittplatser samt ytor för både stora och små väntande
resenärer.
är utrustat med ett tydligt informationssystem för tåg,
bussar och taxi.
skapar en förbindelse mellan buss och tåg. Man når
tågen via rulltrappor och hiss upp till en planskild
plattformsförbindelse. Denna ansluter till mitten av de nya
plattformarna för att gångvägen till tågvagnarna ska bli så
kort som möjligt. Gångförbindelsen ska vara tempererad.
är tillsammans med bussterminalen en samlad överblickbar
plats, som är lätt att orientera sig i och som känns trygg då
dolda ytor och hörn har minimerats.
•
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Cykel-p

Situationsplan över nya Resecentrum Sundsvall C med kompletterande angöring söderifrån. Illustration av förslag.
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Utsnitt ur ritning över tänkbar ombyggnad av plattformar på bangården. Från Trafikverkets markbehovsplan.

Personbangårdens behov

Definition av begreppet ”Resecentrum”

Plattformar och spår på Sundsvalls bangård behöver anpassas
för framtiden. Dagens plattformar är smala och trånga.

Resecentrum är det samlade begreppet för en modern järnvägstation och avser förutom stationsbyggnaden också det kringliggande
området med buss- taxi- och bilangöring. Just samordningen av
trafik och service kring olika färdsätt är det utmärkande för ett
resecentrum.

Framtida spår ska medge en god hastighetsstandard för
genomgående tåg. Plattformarna ska medge fem samtidiga
tåglägen för persontåg. En planskild plattformsförbindelse
förbättrar säkerheten och tillgängligheten för resenärerna.
Trafikverkets markbehovsplan visar att de i ett inledande skede
kommer att behöva ytterligare spår inom bangårdsområdet när
Södra kajen exploateras och har angett att de avser använda
delar av kombiterminalområdet för detta.

I skriften ”Trafik för en attraktiv stad” definieras ett resecentrum
som ”en bytespunkt särskilt utformad med service för smidiga
byten mellan flera transporslag inklusive mellan lokal och regional
kollektivtrafik”.
I princip kan Sundsvall Centralstation definieras som ett resecentrum redan idag, men det är inte optimalt utformat gällande
samordning mellan olika transportslag och service. Detta arbete
ska förstärka kopplingen mellan tåg, buss och målpunkterna i
centrala Sundsvall.
Sundsvalls Centralstation

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL
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JÄRNVÄGEN GENOM STADEN

Korsningar gata-järnväg

x
18

•

Gator avskurna för bil- och busstraﬁk

skärning

x

n

n
Nybrogatan

Östra Esplanaden

Nybrogatan

xx

Parkgata

skärning

Västra Esplanaden

x

Fredsgatan

Fredsgatan

Skolhusallén

möjlig tunnel

”Lång profil” inritad i flygfoto.

Parkgata

möjlig tunnel

Thulegatan

Floragatan

x

Västra Esplanaden
Thulegatan
Östra Esplanaden

skärning

Rektorsgatan

Västra Allén
Hovrättsgatan

Dalgatan

Västra Allén

x

Örnsköldsallén

skärning

Örnsköldsallén

Sidsjövägen
Dalgatan

Sidsjöbäcken

Sidsjövägen

Sidsjöbäcken

Nedsänkningen utförs som en 925 meter lång dubbelspårig
grävtunnel. Den innebär att hastigheten kan höjas från 60
km/h till 100 km/h på en sträcka av cirka 3,4 kilometer.

Skolhusallén

Denna plan ger möjlighet till en överdäckning mellan östra
Esplanaden och Västra Allén. Nedsänkningen påbörjas
efter sista växeln på bangården (i höjd med Parkgatan) och
överdäckningen påbörjas vid Esplanaden. Parkgatan behöver
inte förändras i höjdläge, och även bangården lämnas intakt.

Rektorsgatan

Lång nedsänkning, Västra Allén till Esplanaden

Följande gator som korsar järnvägen kommer att kunna vara
öppna för trafik i markplan utan järnvägsbommar:
• Floragatan, Skolhusallén, Thulegatan, Fredsgatan,
västra Esplanaden (dubbelriktad trafik).
Nya gator skulle kunna öppnas upp väster om Floragatan:
• Rektorsgatan, Hovrättsgatan, Västra Allén/Örnsköldsallén.
På sträckorna mellan Sidsjövägen och Västra Allén respektive
östra Esplanaden och Parkgatan ligger järnvägen i tråg, i
övergången mellan tunnel och markplan. Det innebär att ett
antal gator kommer behöva stängas av:
• Nybrogatan (vägtrafiken stängs av, men en bro för
gång- och cykeltrafik kan byggas), östra Esplanaden,
Dalgatan, Sidsjövägen (järnvägsprofilen kan justeras något
för att få svagare lutning).

Hovrättsgatan
Floragatan

Denna profil för järnvägens sänkning genom Sundsvall togs
fram i en gemensam studie beställd av Sundsvalls kommun och
Trafikverket (dåvarande Banverket) 2008. Trafikverket hade
ansvar för studiens järnvägstekniska del och förutsättningarna
för dispens för att kunna tillämpa 17 promilles lutning.

Öppna gator
(Hovrättsgatan och Rektorsgatan kan förlängas över tunneln)

PLANENS TILLÄMPNING
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Avskurna gator

Avskurna gator

Öppna gator

Öppna gator

Se

lån

Planförslaget (vilket var ute på samråd 2008), syftade till att
möjliggöra en ny vägförbindelse mellan Bergsgatan/E14 och
Västra vägen och samtidigt sörja för kommunikationen till
en ny västlig järnvägsstation (station Mittuniversitetet). Den
nya vägen är tänkt att byggas planskild under järnvägsspåret.
Det blir en ny tvärförbindelse i nord-sydlig riktning för
gång-, cykel- och fordonstrafik. Förutom att sörja för
kommunikationen till station Universitet, syftar vägen till att
minska trafiken inne i stadskärnan. Den nya vägen är tänkt att
kunna ingå i kollektivtrafiknätet.

ge

Storga

tan

rså

n

SCA-lab

ny bro

4.

ny cirkulationsplats
Norra Entrétorget

ny högre byggnad i parkmiljö som
annonserar stationsområdet

HL Display

Planområdet är beläget ca 1,5 km väster om Sundsvalls
centrum och omfattar ett område från Bergsgatan/E14 och
trafikplatsen vid Bilbolaget i söder, längs Sidsjöbäcksparken
och Selångersån, till Västra vägen i norr. Den södra sidan av
järnvägen planeras att användas som parkeringsytor mm för
bilar och cyklar. På det norra entrétorget finns idéer till en
punktbyggnad som syftar till att annonsera stationsområdet.
I den tänkta punktbyggnaden kan, utöver kontor etc, även
utrymmen för kafé eller andra serviceverksamheter finnas.
Bostäder kan byggas om de anpassas till gällande bulleroch säkerhetsnormer. Planförslaget innebär en förstärkning
av parkområdet vid Sidsjöbäckens nedre delar (norr om
järnvägen).

NYTT STATIONSOMRÅDE

Ericsson

Bu

”Västra länken”

ev. parkeringsdäck under mark

Södra Entrétorget
ny gång- och cykelbro över bäck
ck
en

Planområde Väst på stan

ett intrång i bäckens närmiljö där slänternas utformning
är av stor betydelse för intrångets storlek. För att minimera
ägencirkulationsplatser
Den planerade vägen medför att två nya
intrånget längs bäcken förslås i planen att man skapar skilda
anläggs vid Bergsgatan och Västra vägen. Dessutom planeras
landskapsrum för bäckens parkområde respektive vägområdet
en trafikplats vid korsningen vid åkanten för anslutning till det Vä(se
str skiss på sid 45).
Universitetsområdet
av
nya stationsområdet. Bultgatan får en ny sträckning och ansluts
äg
e
n
till Västra länken vilket frigör mark för Bilbolagets verksamhet
Vidare norrut
planeras vägen gå under järnvägen genom
vid Bergsgatan.
stängs
enligt
ev.Lekängsvägen
framtida bebyggelse
med
kontorplanförslaget
mot vägen ochoch
bostäder mot
en ån
vägport. Vägen passerar därefter Selångersån på ny bro
blir en återvändsgränd och ansluts därmed inte till Bergsgatan.
och fortsätter vidare Vnorrut
till korsningen Västra vägen/
ide
sbr
on
Kronolottsvägen.
Från Bergsgatan till korsningen Bultgatan är vägen tänkt att
gå längs Sidsjöbäckens västra kantzon. Detta skulle medföra
ny cirkulationsplats

Västra v

ltg

ata

sjö
bä

Med en nedsänkt järnväg kommer nuvarande Västra Station att
behöva flyttas och ersättas. Sundsvalls kommun inledde därför
2007 ett planförfarande med syfte att utreda var en station bör
placeras och hur den skulle kunna försörjas. Utöver lokalisering
av järnvägsstationen har under en lång tid behovet av en västlig
förbindelse mellan Bergsgatan och Västra vägen diskuteras och
utretts. Planarbetet omfattade därför även en utredning om
lokalisering av en ny väg, den så kallade Västra länken.

Ny väg – ”Västra länken”

ev. framtida ny bebyggelse

n

Sid

STATION MITTUNIVERSITETET

ny centrumbyggnad
perronger

café och restauranger

ny passage för gång och cykel

gångtunnel och entré till perronger

Bilbolagets bilhall
Ber

gsg

ata

n/E

14

ny cirkulationsplats
NORRA STATIONSOMRÅDET

Idé till utformning av den norra delen av stationsområdet.

Illustration över hur området kan komma att utformas i framtiden.
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5. Nuläge:
planens förutsättningar

I detta kapitel beskrivs nuläget för staden och för oss som reser
inom och utom staden. Förutsättningar som finns för planarbetet,
förhållandena idag och prognoser för framtiden redovisas.

ANGRÄNSANDE PLANER / PROJEKT
Ny bebyggelse på Norra kajen och Södra kajen
Den första detaljplanen för Norra kajen antogs 2011. Arbete
med den nya kajen pågår under 2013. Visionen för denna
stadsdel är att den ska förvandlas från industrikaj till en ny
attraktiv stadsdel med miljötänk och vattenkontakt i fokus.

Huvudsakligen planeras bostäder och utbyggnaden kommer att
ske från väst till öst.
För Inre Hamnen och Södra kajen pågår detaljplanearbete
under 2012. Visionen är att förlänga den täta innerstaden med
en ny stadsdel som ökar stadens vattenkontakt. Flera allmänna
målpunkter, kajstråk, ett varierat utbud av bostäder och
verksamheter samt en ny stadsdelspark gör stadsdelen levande.

Detaljplan Västra länken
Detaljplanearbete har påbörjats men ligger just nu vilande.
E4
järnväg
Samråd är genomfört. Planerna på en ny Befintlig
vägkoppling
över Befintlig
Ny E4
Ny järnväg
Selångersån i den västra delen av staden, för
att avlasta trafiken
Upprustning och elektrifiering
av befintlig järnväg
i centrum, blir än mer nödvändig då järnvägsbygget
påbörjas.
0
3
4
Denna väg kommer att koppla samman
väg1 E14 2i Nacksta/
Sallyhill med Storgatan och Universitetsallén. Denkilometer
är tänkt att
passera under järnvägen och över Selångersån. Utformningen
av vägen måste samordnas med stationsutformningen.

undviks ett stort antal bomfällningar i centrala staden och
kapaciteten på järnvägen norr om Sundsvall samt på Sundsvalls
station ökar.

Ny E4 förbi Sundsvall med bro över fjärden
Under 2015 beräknas nya E4 Sundsvall invigas. Den nya
sträckningen innebär:
• Förbättrade förutsättningar för en lokal och regional
utveckling genom bättre kommunikationer och utvecklad
kollektivtrafik.
• Minskade barriäreffekter längs beﬁntlig E4 särskilt mellan
centrala staden och kajområdena vid havet.
• Förutsättningar för en förbättrad luftkvalitet i stadskärnan.
5
Trafiken i hela staden kommer att minska samtidigt som
förutsättningarna för en bra trafiksituation utanför det nya
rescentrumet ökar.

Befintlig E4 genom staden

Detaljplan antagen 2011

Det finns en målsättning att ge väg E4 en mer stadsmässig
utformning genom centrala staden. En ombyggnad till en
stadsgata (”boulevard”) med mer grönska och en anpassning
till stadskvarteren planeras när genomfartstrafiken leds över
den nya E4-bron. Barriäreffekterna för gående och cyklister
ska minska. Den nya stadsgatan måste tåla en fortsatt hög
trafikbelastning, men trafiken ska anpassas till staden.

Maland

Ådalsbanan

Sundsvalls hamn och kombiterminal

Detaljplan antagen 2013
Pågående detaljplanering

Detaljplanearbete för ny logistikpark pågår vid området
Tunadal-Korsta-Ortviken. Syftet är bland annat att
kombiterminalen ska kunna flytta hit från centrala Sundsvall.
Den nya kombiterminalen samordnas med en utbyggnad av
hamnen för effektiv omlastning mellan tåg, båt och lastbil.
En avveckling av kombiterminalverksamheten i centrala
Sundsvall är nödvändig för att kunna uppnå alla funktioner i
det nya resecentrumet.

Tunadal

Bergsåker
SUNDSVALL
Mittbanan

Ortviken

Triangelspår i Maland och Bergsåker
Malandstriangeln kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalspåret.
Detta är en viktig länk för att den nya kombiterminalen och
hamnen ska kunna bli ett effektivt transportnav. Satsningarna
görs i samarbete mellan Sundsvalls kommun, Trafikverket, SCA
och Länsstyrelsen.
Skiss över kaj-områdena.
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Bergsåkerstriangeln medför att tåg västerifrån kan fortsätta
norrut utan att gå in till Sundsvall och vända. På så sätt

Befintlig järnväg

Befintlig E4

Ny järnväg

Ny E4

Upprustning och elektrifiering
av befintlig järnväg
0

1

2

Ostkustbanan
3

4

5

Befintlig och ny infrastruktur
kring Sundsvall.
kilometer
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STADENS BEBYGGELSE OCH STRÅK
Under denna rubrik beskrivs nuläget för stadens bebyggda miljö
samt vilka kvaliteter som stadsplaneringen ska stödja. Beskrivningen knyter an till ett foto över planområdet för den fördjupade
översiktsplanen, uppdelat på tre delar från väster till öster.
Planförslagets konsekvenser för dessa aspekter redovisas på sid 33.

Sidsjöbäcken - Skolhusallén

Den enda korsning som finns över järnvägen på sträckan
mellan Dalgatan och Floragatan är en mindre gångfålla vid
stationen. Väster om Sidsjövägen rinner Sidsjöbäcken ner
mot Selångersån, omgiven av ett smalt grönstråk. Selångersån
är ett riksintresse för naturvård. Sidsjövägen och Dalgatan
kopplar samman Bergsgatan (E14) med Storgatan, de är
därför de största trafikstråken i området. En hel del cykeltrafik
förekommer längs gatorna i öst-västlig in mot centrum, men
det finns inte någon tydligt markerad cykelväg.

 en västra delen utgör en mindre ”offentlig” del av centrum.
D
Här finns bostäder i form av större villor och mindre
flerbostadshus. Men det finns också skol- och idrottslokaler
samt enstaka större kontorshus. Mellan Dalgatan och
Rektorsgatan finns Västra station, en mindre tåghållplats.
Den har ökat i betydelse i och med större pendling till
Mittuniversitetet. Trots den blandade och lite glesare
bebyggelsen är rutnätsstrukturen tydlig även ”väst på stan”.

Mellan Dalgatan och Rektorsgatan är bebyggelsen huvudsakligen av
villakaraktär. Kring järnvägen finns parkeringar.

Resecentrum Sundsvall
Ortofoto, västra delen
Teckenförklaring
Planområdesgräns
Hus värdefulla för riksintresset
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Skolhusallén - Parkgatan

Esplanaden korsar järnvägen i en rät vinkel och utgör ett
viktigt stråk mot centrum som leder till både torget och
nuvarande busstation.

Planområdet sträcker sig också genom den södra delen av
det som uppfattas som Sundsvalls centrum; från kvarteren
kring Skolhusallén till Parkgatan. Här dominerar Stenstadens
bebyggelse, med hus av varierande åldrar från 1880-talet till
1980-talet. Vid Skolhusallén finns pampiga skolbyggnader
(Hedbergska skolan byggdes redan innan branden 1888),
gamla brandstationen och kontorsbyggnader. Kvarteren österut
innehåller en blandning av bostäder, kontor, handel och
service. Bebyggelsen är tätare och högre än i den västra delen av
planområdet, men kvarteren är inte helt slutna utan de större
flervåningshusen blandas med äldre villaträdgårdar längs Västra
Långgatan och parkeringsytor i de mer centrala kvarteren.

Både Esplanadens skärningspunkt med järnvägen och den
så kallade ”gasverkstomten”, vid korsningen Köpmangatan/
Parkgatan, har varit föremål för utredningar om lämpligt
resecentrumläge.

Riksintresset Stenstaden omfattar stora delar av planområdet.
Vissa byggnader är bedömda som särskilt viktiga för
riksintressets helhetsvärde och har fått en lila markering i
fotografierna.*
Kultur-

rsgata

n

* Underlag hämtat från rapporten ”Inventering av Riksintresseområdet Sundsvalls Stenstad 2010”. Byggnader med lila markering är
bedömda som särskilt vilktiga för riksintressets helhetsvärde.

skola

Järnvägen öster om Skolhusallén, vy mot östeer.

Rek to

Resecentrum Sundsvall
Ortofoto, centrala delen
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Planområdesgräns
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Parkgatan - bangården

Nuvarande järnvägsstation

Parkgatan passerar under järnvägen. Hela stråket Parkgatan/
E4 utgör en trafikbarriär där gående främst hänvisas till
gångtunnlar. Öster om Parkgatan finns järnvägsstationen samt
större kontorshus. Järnvägsstationen upplevs idag som dåligt
kopplad mot stadens centrum och busshållplatser. Det är
svårt att hitta rätt för den nyanlände och trygghetsupplevelsen
är bitvis bristfällig i detta område. Detta försämrar
helhetsintrycket av stadskärnan för den tillfällige besökaren och
motverkar effektiva pendlingsresor.

Sundsvall fick sin första järnväg år 1874. Då sammanbands
staden med norra stambanan via en enskild, smalspårig
järnväg mellan Torpshammar och Sundsvall. Stationen var den
träbyggnad som idag inrymmer Casinot. Under 1880-talen
förstatligades banan och gjordes bredspårig. Då Ostkustbanan
på 1920-talet skulle anslutas till Sundsvalls Centralstation
lades trafiken om och ett helt nytt stationsområde anlades i sin
helhet sydost om centrum för de båda banorna. Här uppfördes
nuvarande Sundsvalls Centralstation efter ritningar av SJ:s
dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall.

På godsbangården hanteras omfattande omlastningar mellan
lastbil och tåg, även farligt gods.

I anslutning till stationen, på andra sidan bangården, byggdes
ett rundlokstall med åtta stallplatser samt ett expeditionshus
med vidbyggt vattentorn. Godsmagasin, verkstadsbyggnader
och lastkajer uppfördes. Över perrongerna uppfördes
perrongtak i limträkonstruktion.

Stationshuset och lokstallarna är byggnadsminnesförklarade
enligt 3 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., och
perrongtaken är statliga byggnadsminnen enligt förordningen
(1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. De ingår i en
för norra Sverige ovanlig stationsmiljö i nationalromantik och
jugendstil.
Stationsområdet ligger delvis inom gränserna för Stenstadens
riksintresse för kulturmiljövård.

Resecentrum Sundsvall
Ortofoto, östra delen
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Bangården utgör en kraftig barriär mellan Södra Kajen och
Södermalm/Östermalm. Ingen gångpassage finns mellan
dessa stadsdelar på en sträcka mellan järnvägsstationen och
Björneborgsgatans anslutning mot E4, nästan en kilometer
längre österut.

Stationsbyggnaderna vid Sundsvalls Centralstation har en
ovanligt sammanhållen och enhetlig arkitektur. Exteriörerna
har genomgått mycket små förändringar och har idag
stora arkitektoniska värden i formspråk och utförande.
Stationshusets interiörer är mycket välbevarade, framför allt
den intakta väntsalen.
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Stråk och målpunkter
Som Sundsvalls centrala stadslivsstråk räknas i första hand
området runt Storgatan i stenstaden. Det är i detta område,
bestående av gator, torg, parker och hus, som flest människor
rör sig eller uppehåller sig.
Den nordvästra delen av stenstaden innehåller mer storskalig
stadshandel och är huvudområde för den dagliga handeln i
stenstaden. Den småskaliga handeln ligger främst i den östra
delen av stenstaden. Det är också här som stadens nattliv med
pubar och kvällsöppna restauranger i första hand finns.
Söder om järnvägen är det svårare för handelsetableringar att
fungera väl, järnvägen utgör idag en gräns för den levande
stadskärnan.

Centrum är sammantaget den viktigaste målpunkten i
Sundsvall. I centrum finns arbetsplatser, butiker och service
samt bostäder. Stora arbetsplatser finns exempelvis på
Norrmalm med kommunhuset, SCA, Telia och If.
Längs Skolhusallén ligger ett stråk med skolor och stora
arbetsplatser, som Hedbergska skolan och Statens Pensionsverk/
Försäkringskassan.
I den sydöstra delen finns bl.a. Domstolsverket,
Försäkringskassan, Norrporten och Bolagsverket.

Definition av begreppet ”stråk”:
Stråk utgörs av de sammanhängande gator och torg i staden där
det är mest liv och rörelse. Stråken innehåller samlingspunkter för
planerade och oplanerade möten, de är utvecklingsområden som
ger staden liv. Det är särskilt viktigt att stadsplaneringen stödjer
utvecklingen av koncentrerade stråk, för om de är för många eller
för glesa riskerar vitaliteten och dynamiken att försvinna. Stråk och
målpunkter är på samma gång orsak till etableringar och verksamheter och konsekvens av att verksamheter finns på vissa ställen.

En bärande idé i Sundsvalls stadsvision är att stärka Storgatans
stadslivsstråk och förlänga det från Mittuniversitetet via
Storgatan och Stora Torget till Inre Hamnen (se stråkkarta på
sid 33 ).

Resecentrum Sundsvall
Fastighetsägare
Teckenförklaring
Planområdesgräns
Trafikverket
Jernhusen
Privata fastighetsägare

¯

Sundsvalls kommunkoncernen
0

125

250

500 Meter

Trafikverket äger själva spårområdet och Jernhusens bolag äger de järnvägsanknutna fastigheterna. Sundsvalls kommun äger skolområdena. Bolag som ingår i kommunkoncernen, såsom
Parkera och Sundsvall Energi, äger också ett antal fastigheter i eller i anslutning till planområdet.
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JÄRNVÄGEN SOM BARRIÄR
Här görs en redovisning av bomfällningarna omfattning idag och
framåt. Järnvägen beskrivs i dess egenskap av fysisk barriär i staden.
Planförslagets konsekvenser för barriäreffekten redovisas på sid 34.

Trafiken på Ostkustbanan har de senaste 10 åren nästan
fördubblats. Bland annat har ny trafik med regionaltåg startat
vilket har skapat nya resvanor som ytterligare har ökat resandet.

Antal tåg väster om Sundsvall C

Bomfällningar i staden

Trafikverket har våren 2012 sammanställt hur många tåg som
beräknas efterfrågas i framtiden, samt analyserat siffrorna.
Tabellen för 2011 redovisar faktiska siffror, övriga tabeller
är prognoser. Tabellen för 2015 gäller från trafikstarten för
Botniatrafiken augusti 2012.

Utgångsläge (våren 2012)

2011

Gods

Snabbtåg

Regiontåg

Summa

Mittbanan

10

0

15

25

Ådalsbanan 29

4

0

33

Summa

39

4

15

58

2015

Gods

Snabbtåg

Regiontåg

Summa

Antal tåg öster om Sundsvall C

Mittbanan

10

0

16

26

Här redovisas antalet tåg på Ostkustbanan (OKB) nu och
framåt. Siffrorna baseras på Trafikverkets förstudie för
dubbelspår på OKB och på järnvägsutredningen från 2003.
Noterbart är att de prognoser som då gjordes på antal tåg 2015
uppnåddes redan 2009.

Ådalsbanan

29

8

20

57

Summa

39

8

36

83

Godstransportflödena längs Norrlandskusten utgör landets
näst största transportkorridor och resenärsströmmarna inkl
flyget mäter sig med motsvarande trafik mellan Stockholm och
Göteborg.
Järnvägen genom Sundsvall (väster om Sundsvall C) består av
två banor; Mittbanan och Ådalsbanan.

Antal tåg per vardagsdygn, öster om Sundsvall C
2002

34

2009

65

2020 (prognos, enkelspår OKB)

c:a 90

Trafikverkets analys: ”Persontrafikens kraftiga ökning 2011 till 2015
beror mycket på Botniabanans tillkomst. Godstrafiken liknar dagens då
triangelspåren i Bergåker och Maland ännu inte är utbyggda.”

2020

Gods

Snabbtåg

Regiontåg

Summa

Mittbanan

16

2

18

36

Ådalsbanan

30

12

16

58

Summa

46

14

34

94

Trafikverkets analys: ”Från 2015 till 2020 utvecklas persontrafiken
ytterligare något. Godstrafiken utvecklas kraftigt i och med förbättrad
logistik i regionen. Förbindelsespåren Bergsåker, Maland, Tunadal som
ger direktanslutning till Logistikparken är klara. Direktanslutningen gör
att Övre Ådalsbanan kan hantera trängsel. Flytt av kombiterminalen kan
också tillföra en del godstrafik.”

Det görs c:a 8 bomfällningar under maxtimmen. Det finns två
maxtimmar, mellan 14:00 – 15:00 och mellan 15:00 – 16:00.
Övriga timmar fälls bommarna i genomsnitt 2 gånger per
timme.
Bomfällningstiden antas genomsnittligt till 2 minuter/gång.
Den faktiska tiden ligger på mellan 1,55 – 2,20 minuter.
I de fall det har blivit något fel på anläggning eller fordon
förekommer även längre fällningar.

I framtiden

Trafikverket räknar med att antalet bomfällningar per
maxtimme i framtiden inte kommer att öka utan ligga kvar på
c:a 8st.*
Som grund för detta antagande ligger följande
trafikeringsscenario:
• 1 dubbeltur, regionaltåg Mittbanan
• 1 dubbeltur, regionaltåg Ostkustbanan/ Ådalsbanan
• 2 genomgående fjärrtåg, ett norr- och ett södergående
• 2 genomgående godståg, ett norr- och ett södergående
Däremot beräknas dagens två maxtimmar utökas till kanske
fem maxtimmar, mellan 07:00 och 09:00 på morgonen och
mellan 14:00 och 17:00 på eftermiddagen. Övriga tider på
dygnet kommer bommarna fällas c:a 3 gånger per timme, om
vi utgår från prognosen 100 tåg.
Ungefär hälften av tågpassagerna kommer att utgöras av
godståg. I framtiden kommer dessa att vara både tyngre och
längre. Bomfällningstiden per godståg kommer att öka!

Antal bomfällningar per vardagsdygn, väster om Sundsvall C
2002

32

2011

55 - 65

2015 (befintliga banor)

c:a 83

2050

Gods

Snabbtåg

Regiontåg

Summa

Mittbanan

18

0

22

40

Ådalsbanan

33

12

16

61

2020 (enkelspår OKB, triangelspår Bergsåker och
Maland)

c:a 94

Summa

51

12

38

101

2050 (dubbelspår OKB)

c:a 101

Trafikverkets analys: ”Ökningstakten på antalet tåg avstannar mellan
2020 och 2050. Orsaken kan vara att andelen längre och tyngre godståg
ökar vilket gör att de sammantaget ändå kan hantera ökade godsvolymer.”
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(* I Sundsvalls kommuns trafikkörningar räknar vi med ytterligare
en regional dubbeltur, alltså 10 bomfällningar per maxtimme.)
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RESENÄRENS UTBUD
Här beskriver vi resenärens utbud av färdmedel i Sundsvall samt
hur infrastrukturen ser ut för dessa färdmedel.Vi redovisar volymer av resande idag respektive i framtiden. Planförslagets konsekvenser redovisas på sid 36.

Resandet i Sundsvall
Enligt den resvaneundersökning (RVU) som tagits fram 2009
gör Sundsvallsborna i åldern 16-75 år ca 2,9 resor per invånare
och dag. Resvaneundersökningen gäller hela kommunen. Man
kan anta att siffrorna skulle se något annorlunda ut om endast
centrala Sundsvall beaktades. Undersökningen genomfördes
vintertid.

Resornas karaktär

22 procent av resorna görs på morgonen (06-09) och 32
procent görs på eftermiddagen (15-19).
88 procent av resorna sker inom kommunen. Ytterligare 10
procent går till grannkommunerna Timrå, Härnösand, Ånge
och Nordanstig medan bara 2 procent går till orter längre bort.

Den särklassigt viktigaste målpunkten för resorna är centrala
Sundsvall som är mål för c:a 20 procent av alla resor. Inom alla
områden är dock lokala resor inom området de vanligaste, med
andelar på upp mot 40 procent (Alnö-Vi, Ljustadalen, Essvik,
Skönsberg och Södermalm). Andra stadsdelar till vilka en stor
andel resor går är Haga (Sjukhuset) och Skönsmon.
42 procent av alla resor är kortare än 5 km.
Av bilresorna är 37 procent kortare än 5 km.
Av bussresorna är 45 procent kortare än 5 km.

Färdmedelsval

Resvanorna domineras kraftigt av bilen, se diagram nedan.
Män reser mer med bil än kvinnor, särskilt som förare. Kvinnor
går, reser som passagerare eller reser med buss mer än män gör.

Ärendefördelning

22 procent av resorna är till arbete eller skola. ”Övriga
ärenden” innefattar resor till släkt/vänner, skjutsa/hämta,
sjukvård, etc.
Mäns och kvinnors ärenden skiljer sig inte mycket från
varandra. De enda ärenden där det är en påtaglig skillnad är att
männen gör fler tjänsteresor än kvinnor.

Reslängder

Tåg
Med tåg är möjligheterna idag begränsade att arbetspendla
över kommungränserna. Det förekommer en viss pendling
med X-trafik från Hudiksvall och Gnarp (6 regionalturer per
riktning i X-Trafiks regi och 8 snabbtågturer med SJ), men
det är få turer och höga kostnader. Till och från Härnösand
sker i stort sett ingen arbetspendling med tåg. Under 2012
förbättras möjligheterna något när ytterligare turer tillkommer
( 6 snabbtåg och 6 regionaltåg per riktning i Norrtågs
regi). Mittbanan mot Ånge har inte heller någon större
arbetspendling.

Framtida behov

När Botniabanan tas i bruk och Ådalsbanan är fullt utbyggd
ökar trafikeringen både av person- och godståg:
• En snabbtåglinje planeras mellan Umeå och Stockholm.
• Nattågstrafiken till och från övre Norrland bedöms gå längs
Ostkustbanan när Botniabanan tas i drift.
• En stor del av de godståg som idag går på stambanan
flyttas över till kusten. I dagsläget är det oklart vilka och
hur många godståg som kommer att flyttas över från
Stambanan till järnvägen längs kusten, men önskemål
om överflyttning av ungefär 15-20 godståg per dygn har
framkommit.
• Det finns önskemål att utöka den regionala trafiken på
sträckan Hudiksvall-Sundsvall för en ökad pendling.
• Det finns även önskemål om en fortsatt utökning av
snabbtågstrafiken, liksom eventuella framtida direkttåg på
sträckan Stockholm-Sundsvall.
• Även på godssidan förväntas stora trafikökningar. Ökningar
beräknas ske inom till exempel kombitrafiken och
transporterna till och från skogs- och pappersindustrier
samt hamnar.
För att möta dagens och morgondagens trafikeringsbehov
behövs dubbelspår på hela sträckan Sundsvall - Gävle.
Det är av stor vikt att det inom Sundsvallsregionen ges
möjlighet att nå ett arbete på längre avstånd från bostaden
men till rimlig tid och kostnad. För regionen är det viktigt att
resecentrum är tillgängligt för dem som pendlar till Sundsvall
för arbete och studier.

Färdmedelsval (Antal resor, huvudsakligt färdmedel)
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Ärendefördelning
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Bussar
Bussresande

Uppgifter om bussresandet har tagits fram i
resvaneundersökningen (RVU) 2009. Enligt denna svarar
stadsbusstrafiken för 9 procent av Sundsvallsbornas resande.
Förorts- och fjärrbussarna svarar för 1 procent av resandet.
Störst andel bussresenärer finns i Bredsand och Skönsmon,
med 24 resp 15 procent bussresor. Lägst andel bussresenärer
finns i Ankarsvik och Sidsjön med bara någon enstaka procent
bussresor.

En övergripande princip i linjenätsplaneringen är att 80 % av
befolkningen ska ha max 400 meter till närmsta busshållplats
och att avståndet mellan busshållplats och verksamhetsområden
inte bör överstiga 600 meter. Restidskvoten buss/bil ska inte
överstiga 1,5.

Förortsbussar

Förortstrafiken omfattar Njurunda, Matfors, Kovland, Indal,
Liden och Stöde samt Timrå kommun.

Fjärrbussar

Med buss sker en viss arbetspendling från Härnösand, Ånge,
Nordanstig och Hudiksvall.
En stor del av tågen söderifrån har sin slutstation i Sundsvall.
Fjärrbussar går till Härnösand, Sollefteå, Kramfors och
Örnsköldsvik. Bussen till Örnsköldsvik fortsätter vidare mot
Umeå och Luleå. Dessa bussar kommer till stor del ersättas
med tåg i och med Botniabanans trafikstart augusti 2012.

Den i särklass viktigaste busshållplatsen är Navet där samtliga
busslinjer strålar samman. Huvuddelen av bussresenärerna
byter inte mellan buss och tåg utan kliver av och på vid Navet.

Stadsbussar

Dagens linjenät i tätorten består av fem stadslinjer (se busslinjekarta). Därutöver finns några kompletterande linjer med låg
turtäthet och även lågt resande. Linjenätet har relativt god
medelhastighet och har uppvisat resandeökning kontinuerligt
sedan 2008.

5.

Antal bussresor per dag (årsmedeldygn)
Stadsbussar

Förortsbussar Fjärrbussar

2010

11 400

1740

680

2015 (mål)

18 800

2590

770

Buss på Sundsvallsgata

Karta över Sundsvalls busslinjer. Linje 1A+B: Bergsåker – Centrum – Alnön. Linje 2: Nacksta – Centrum – Östra Birsta.
Linje 3: Sidsjön – Centrum – Granloholm. Linje 4: Skönsmon – Centrum – Sjukhuset – Granloholm. Linje 5: Gångviken – Centrum

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

NULÄGE: PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR

•

27

Gång och cykel
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Gång- och framför allt cykeltrafiken i Sundsvall är av liten
omfattning. Gång och cykel står för en mindre andel av
trafiken i Sundsvall än i de flesta jämförbara städer i Sverige.
Till en liten del beror detta på att vägar och järnvägen utgör
barriärer som begränsar framkomligheten för gående och
cyklister. Enligt resvaneundersökningen (RVU) sker 12 procent
av Sundsvallsbornas resor till fots medan endast 1procent görs
med cykel. Dessa siffror gäller hela kommunen, man kan anta
att siffrorna skulle vara högre om de endast omfattade tätorten.
Mäningen gjordes under mars-april.
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Gång- och cykelvägar

Huvudnätet för gång- och cykeltrafik i Sundsvall ska ge
huvuddelen av kommunens invånare möjlighet att cykla
tryggt, säkert och snabbt i första hand från bostaden till skola
eller arbete och tillbaka. De utpekade huvudstråken prioriteras
när det gäller drift och underhåll och de länkar som har lägre
standard i stråken prioriteras också när det gäller investeringar.

Målpunkter och cykelvägnät
Teckenförklaring
Huvudväg för cykeltrafik

Målpunkter

Planerad huvudväg

Typ

Övriga cykelvägar

!
(
(
!
(
!

Planerad övrig cykelväg
0

Flera brister finns i dagens gång- och cykelnät i centrala
Sundsvall. Stråken är otydliga och det finns många
trafikbarriärer. De mest markanta barriärerna är dels järnvägens
bomfällningar, dels de mest högtrafikerade vägarna E4, E14
(Bergsgatan) och Skolhusallén. Tillgängligheten till nuvarande
järnvägsstation är begränsad eftersom de planskilda passagerna
har brister i utformning och stråken som leder mellan
järnvägsstation-busstation-centrum är dåligt markerade.

125

!
(

Busstation
Skolor
Järnvägsstation

250

500 Meter

¯
!
(

Befintliga gång- och cykelvägar samt vissa målpunkter i centrala Sundsvall.

!
(

Ambitionen är att Sundsvall år 2015 ska ha ett väl utbyggt
cykelvägnät med hög standard på både utformning och drift
och underhåll.

Parkering
Det finns ungefär 6 000 parkeringsplatser i centrala Sundsvall
varav 1500 stycken är gatuparkeringar.
De största parkeringsytorna finns norr om centrum med
City-P, Fisktorget, Norrmalm och P-däcket. I den södra delen
finns större parkeringsytor bl.a. vid Nytorget och i Norrportens
fastighet för Bolagsverket. Se parkeringsytor i karta till höger.
När det gäller cykelparkering så behövs det ytterligare minst
500 platser i Stenstan på sikt, utformning och exakt läge får
bestämmas i pågående upprustningsprojekt i centrum.

Parkeringsytor
Teckenförklaring

Större parkering
Parkeringsytor

Teckenförklaring

Befintlig cykelparkering
Behov av ny cykelparkering

Större parkering
0

125

250

500 Meters

Större Befintlig
parkeringsytor
i centrala Sundsvall.
cykelparkering

28

•

NULÄGE: PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Behov av ny cykelparkering
0

125

250

500 Meters
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Bilar
Bilvägnät

Bilvägnätet i Sundsvall är kraftigt fokuserat på centrum. I stort
sett all genomfartstrafik går via centrum, frånsett den trafik
som går norr om stan via Timmervägen och Hulivägen.
E4 och E14 går båda genom centrala Sundsvall. Andra stora
infarter till centrum är Fridhemsgatan, Skönsbergsvägen,
Hagavägen/Tivolivägen, Sidsjövägen/Oscarsgatan, Västra
Vägen och Granloholmsleden.
I centrum är de viktigaste gatorna E4, Parkgatan, Bergsgatan,
Köpmangatan, Skolhusallén och Norrmalmsgatan.

Prognos för trafiktillväxt

Den allmänna trafiktillväxten till 2020 bedöms bli måttlig
och i huvudsak balanseras av att den nya sträckningen för E4
medför en avlastning av centrum med c:a 15000 fordon/dygn.
Nya exploateringar kan ge en större trafikökning på vissa gator.
Områden som Norra Kajen och Södra Kajen kan ge betydande
trafikmängder. Fram till 2020 bedöms tillväxten till 10-20
procent, fram till 2030 bedöms tillväxten till 30 procent.
Trafikarbetet i centrala staden minskar med 40 procent när den
nya bron tas i bruk. En del bilister kommer att välja att köra på
gamla E4 genom staden i stället för Skolhusallén, i synnerhet
så länge plankorsningen med järnvägen finns kvar. Dagens E4
kommer därför även i framtiden att utgöra en kraftig barriär
mellan järnvägsstationen och centrum.

Bomfällningarnas påverkan på biltrafiken

Beräkningar av körsträckor och restider visar, att järnvägen trots
allt har en begränsad betydelse för biltrafikens framkomlighet i
centrala Sundsvall (läs mer på sid 34). De väntetider som beror
på trängsel, köer och trafiksignaler är än så länge större än de
väntetider som beror på järnvägen och dess bomfällningar.
Delvis förklaras detta av att trafiksignalerna på Skolhusallén är
samordnade med järnvägskorsningens signaler. När bommarna
är fällda passar trafiksignalen vid Köpmangatan på att släppa
fram fordon mellan Skolhusallén (norrifrån) och Köpmangatan.
När bommarna går upp prioriteras trafiken mellan Skolhusallén
(söderifrån) och Köpmangatan så att de köer som byggts upp
under bomfällningen avvecklas.

5.

Uppmätta trafikmängder i centrala Sundsvall.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

NULÄGE: PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR

•

29

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
STATIONER

Tågresenärer till/från Sundsvalls C

Här beskrivs de förutsättningar som används i dimensioneringen av
ytor och funktioner vid Sundsvall C och station Mittuniversitetet.

Resecentrum Sundsvall C
Färdmedelsval för anslutningsresor till Sundsvalls C
Med ledning av bl.a. Norrtågs enkät 2005 antar vi att
färdmedelsfördelningen för resor till och från tåget vid
Sundsvalls Central år 2017 kommer att vara enligt nedan.
Sundsvalls Central år 2017,
procentuell fördelning
Till

Från

Tåg

7

7

Buss

30

20

Bil

5

5

Skjuts

25

25

Taxi

8

10

Cykel

5

3

Gång

20

30

Antal bussresenärer till och från Sundsvall C/dygn (år 2017)
Lokalbuss – tåg (byte)

810

Fjärr-/förortsbuss – tåg (byte)

310

Fjärr-/förortsbuss (ankomst och avgång)

800

Totalt antal bussresenärer till o från Sundsvall C

1920
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Långtidsparkering bil (>2h)

180

Cykelparkering

150

Angöring/korttidsparkering bil (<2h)

70

Taxi

20

Det totala antalet tågresenärer till och från Sundsvall C
bedöms därför år 2017 uppgå till 4410 personer/dygn. Av
dessa antas 2650 vara personer som bor i Sundsvall och reser
från Sundsvall och sedan tillbaka igen, medan 1760 antas
vara personer som bor på annan ort och reser till Sundsvall
och sedan hem igen. Det totala antalet tågresor till resp. från
Sundsvall behöver inte vara lika stort. Det är relativt vanligt att
man reser med tåg i ena riktningen och med bil, flyg eller buss
i andra riktningen. Vi har dock inget underlag för att bedöma
hur stor andel av tågresorna som är enkelresor och hur stor
andel som är tur- och returresor. Trafikverket antar dock i sin
järnvägsutredning från 2003 att 2230 personer är påstigande
och 2180 personer är avstigande.
Resenärer som bor i Sundsvallsregionen

2650

Resenärer som bor i annan region

1760

Totalt antal tågresenärer till och från Sundsvall C

4410

Dimensionerande P-behov vid resecentrum

Sundsvall C kommer att trafikeras av fjärr- och regionalbussar.
Sammantaget bedöms antalet bussresenärer till och från
stationen komma att uppgå till c:a 1920 per dygn, varav en
stor del utgörs av byte mellan lokalbuss och tåg (810 resor/
dygn) och resten utgörs av fjärr- och regionalbussresor till och
från Sundsvall (800 resor/dygn) samt byte mellan fjärr- eller
regionalbuss och tåg (310 resor/dygn).

•

Reseandet bedöms öka fram till 2017, bland annat eftersom
trafiken och resemöjligheterna ökar i och med öppnandet av
Botniabanan.

Bedömt parkeringsbehov för tågresenärer vid Sundsvall C

Antal tågresenärer till och från Sundsvall C/dygn (år 2017)

Bussresenärer till/från Sundsvalls C

30

Uppgifter om det exakta antalet tågresenärer finns inte
tillgängliga. Enligt uppgifter från SJ och Norrtåg hade de
tillsammans runt 2500 av- och påstigande passagerare år 2009.

Med antagandet att de som väljer att själv köra bil till tåget
stannar borta i genomsnitt 1,5 dygn innebär 2017 års
tågresande att det behövs 180 P-platser för långtidsparkering.
Med samma antaganden behövs 150 platser för cykelparkering.
Med antagandet att resandet under dimensionerande timme är
15 procent av dygnsresandet och att varje angöringsplats kan
betjäna 3 resenärer under denna timme behövs 70 platser för
angöring/korttidsparkering (till detta kommer ev. behov för
de kommersiella funktionerna vid resecentrum). Med samma
antaganden behövs 20 uppställningsplatser för taxi.
Det totala antalet resenärer vid resecentrum bedöms bli c:a
5000 per dag. Till detta kommer c:a 1500 personer som
hämtar eller lämnar, samt besökare till kommersiell service vid
resecentrum. Detta betyder, att resecentrum bör dimensioneras
för 1000 gående per timme, om dimensionerande timme antas
svara för 15 procent av dygnets totala belastning.

Befintlig tågtaxiangöring vid centralstationen.

Station Mittuniversitetet
Tågesenärer till/från Station Mittuniversitetet

I dag trafikerar X-trafiks och Norrtågs regionaltåg Sundsvall
Västra. En mycket liten andel av resenärerna till och från
Sundsvall väljer att utnyttja denna station. De flesta väljer
Sundsvalls C.
En framtida Station Mittuniversitetet kan antas få mer trafik
och fler resande än dagens Sundsvall Västra. I Trafikverkets
utredning antar man att antalet passagerare till och från
station Mittuniversitetet år 2017 kommer att uppgå till 1700
personer/dygn. Av dessa utgörs 440 resenärer av nyalstrad trafik
på grund av förbättrad tillgänglighet till järnvägen med två
stationslägen, medan 1260 resenärer utgörs av personer som
väljer station Mittuniversitetet i stället för Sundsvalls C.
Antal tågresenärer till och från station Mittuniversitetet/dygn
Totalt antal tågresenärer till och från station
Mittuniversitetet (år 2017)

1700
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
NEDSÄNKNING
Här beskrivs förusättningar längs järnvägen genom Sundsvalls stad.
Investering samt påverkan under byggtiden behandlas på sid 38-39.

Geotekniska förutsättningar

Längs med hela sträckningen ligger befintlig bana i, på eller i
närheten av Sundsvallsåsens isälvssediment. Åsen går längs hela
sträckningen, parallellt med banan. Från starten vid korsningen
av Björnbergsgatan via stationsområdet fram till Parkgatan
finns svallsediment av sand och silt på 0-6 m siltig lera eller
sulfidhaltig lerig silt på morän eller isälvssediment. Från
Parkgatan och fram till väster om passagen av Sidsjöbäcken
minskar det ytliga täta lerskiktet i mäktighet medan
isälvsedimentens tjocklek ökar.
På delar av sträckningen finns dubbla grundvattenytor,
med en ytlig ovanpå den täta leran, och en undre nere
i isälvssedimenten. Fram till Parkgatan finns den övre
grundvattenytan på stora delar av sträckan. Efter Parkgatan och
västerut förbi stenstaden har inget ytligt grundvatten påträffats,
förutom lokalt kring Skolhusallen där en ytlig grundvatten har
påträffats. Den undre grundvattenytan ligger nära nivån ±0.0,
d v s i nivå med Sundsvallsfjärden.

Befintliga byggnader och ledningar

Befintlig bebyggelse längs spåret är genomgående ytligt
grundlagd med eller utan källare. Genom centrala staden förbi
stenstaden är byggnaderna med källare oftast grundlagda i eller
på isälvssediment. Källarlösa hus är ofta grundlagda i eller på
det ytliga lerlagret.
Längs Norra och Södra Järnvägsgatorna samt tvärs över
järnvägen finns flera viktiga ledningsstråk förlagda.
Ledningsägare är Sundsvall Energi Elnät + Fjärrvärme,
ServaNet och MittSverige Vatten. Alla arbeten kring
nedsänkningen kommer att ställa stora krav på att upprätthålla
driften med god kvalitet. Lämpliga nya ledningsstråk som är
kostnadseffektiva och hållbara långsiktigt måste tas fram och
provisoriska ledningar kommer att bli nödvändiga.

Utformning

Eftersom tunnlarna kommer att utföras som grävda tunnlar
är det fördelaktigt om dessa kan läggas så grunt som möjligt.
Detta begränsar djupet på sponter och schaktmängder. Ett
minsta grundläggningsdjup torde vara cirka 10 meter. Schaktet
kan delvis komma att ligga under grundvattenytan vilket
innebär behov av täta betongkonstruktioner.

SÄKERHET OCH BEREDSKAP
Här beskrivs förusättningar för säkerhet och beredskap.
Riskbedömning av planförslaget redovisas på sid 38.

Målsättningen när det gäller järnvägen är att den ska hålla
samma höga säkerhetsnivå som andra moderna järnvägar, t.ex.
Botniabanan.
För Västernorrlands län gäller en allmän riskpolicy kring
transportleder för farligt gods. Inom ett avstånd av 150 meter
från leden bör riskerna klarläggas och markanvändningen
anpassas så att känsliga/sårbara verksamheter undviks närmast
leden. Policyn är generell och ställer krav på kompletterande
riskanalyser för många plan- och byggärenden nära lederna.
När det gäller den kommunala planeringen finns riktlinjer i
gällande översiktsplan. Dessa kan komma att modifieras i och
med arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan.

Kända risk- och skyddsobjekt inom planområdet
Bangården (godsbangård + kombiterminal) utgör ett riskobjekt
och då särskilt hanteringen av farligt gods. Järnvägstrafiken
utgör ett riskobjekt som ökar då järnvägstrafikeringen utökas.
Plankorsningar där andra trafikantslag rör sig över järnvägen är
också riskobjekt.
Alla människor som vistas på eller vid järnvägen är
skyddsobjekt. Särskilt många människor vistas i större
lägenhetshus, skolor eller kontorshus och sådana förekommer
utmed hela järnvägssträckan inom stan. Sidsjöbäcken som
rinner ut i Selångersåns skyddade område är ett skyddsobjekt.

Farligt gods på järnvägen
När Botniabanan är utbyggd kan mängden farligt gods komma
att öka till närmare 90 000 ton vilket innebär en ökning på
drygt 7 gånger jämfört med nuläget. Denna stora volymökning
förutsätter att allt farligt gods norrifrån och transporteras på
Botniabanan via Ådalsbanan och Ostkustbanan söderut, vilket
dock inte behöver bli det verkliga fallet.
Järnvägstransporter är generellt sett mycket säkrare än
vägtransporter. De många plankorsningarna medför dock en
ökad risk i det tätbebyggda stadsområdet.
*Detta planförslag utgår från att bebyggelsen inte behöver begränsas längs en nedsänkt järnväg. Ambitionen att utveckla attraktiv
stationsnära bebyggelse medför dock ett behov av att begränsa
hanteringen av farligt gods på Sundsvalls bangård.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

Tidigare riskstudier
I Banverkets järnvägsutredning för Järnvägen genom centrala
Sundsvall från 2004 gjordes en riskanalys av de då aktuella
alternativen (se ”Bortvalda järnvägslösningar” på sid 50).
Några viktiga slutsatser som är relevanta även med nuvarande
utformning var:
• Den åtgärd som främst bedöms kunna förbättra säkerheten,
är att genom trafikstyrning minska transporterna med
farligt gods genom de centrala delarna genom Sundsvall.
• En annan åtgärd, som också ligger utanför
järnvägsplaneringen men bedöms ha stor betydelse, är
att genom aktiv kommunal markanvändningsplanering
begränsa bebyggelsen i en zon närmast järnvägen*.
Eventuellt kan även byggnadstekniska åtgärder på
närliggande fastigheter övervägas.
• Sammantaget blir säkerhetsnivån betydligt högre i
utredningsalternativ där plankorsningarna byggs bort
jämfört med nollalternativet.
• Den maximala tåghastigheten på sträckan bedöms ha stor
betydelse för säkerheten, särskilt där plankorsningar finns.

Beredskap och räddningstjänst i Sundsvall
Sedan årsskiftet 2009/2010 samordnas handlingsprogrammet
för skydd mot olyckor för hela Medelpad, av Medelpads
Räddningstjänstförbund, MRF.
De lokala målsättningar som medlemskommunerna och
MRF utformat syftar till att genom förebyggande åtgärder
(samordning, råd, information, utbildning, tillsyn, m.m.) och
förmåga att genomföra räddningsinsatser uppnå de nationella
målsättningarna, sett mot bakgrunden hur riskbilden varierar
geografiskt och över tiden inom kommunerna. Målsättningarna
delas in i inriktningsmål, effektmål och prestationsmål.
Den centrala insatsstyrkan i Sundsvall finns i brandstationen på
Björneborgsgatan, som alltså ligger strax utanför planområdet
öster om Bangården. Parkgatan/E4 och Bergsgatan är viktiga
utryckningsvägar vars framkomlighet påverkar insatstiden.
Särskilda insatsstyrkor finns vid större riskklassade industrier
samt deltidsbrandmän i andra delar av kommunen.
MRF har gjort en jämförande studie av insatstider och
förmåga att stoppa bränder mellan Sundsvall och några andra
kommuner med städer av motsvarande storlek. Denna studie
tyder på att insatstiden är ett par minuter längre i genomsnitt
i Sundsvall än i de andra städerna (ca 12 minuter jämfört med
9-10,5 minuter). Studien visar också att Sundsvall har flest
antal utvecklade bränder per 1 000 invånare. Lagen föreskriver
ett likvärdigt skydd i alla kommuner.
NULÄGE: PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR
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6. Konsekvenser
I detta kapitel redovisas konsekvenserna av nollalternativet samt av
planförslagets två skeden. I nedanstående matris görs en värdering
av konsekvenserna jämfört med nuläget.

På sidan 5 finns en utförlig beskrivning av vad som ingår i planförslagets
skeden samt nollalternativet.
Nollalternativet innefattar bara de förändringar i staden som inte har
anknyning till järnväen eller ressecentrum. Förändringar som ingår är t ex
nya bosäder på kajområdena, ny E4 samt ökad trafikering på järnvägen.

Skede 1 innefattar förutom resecentrum t ex ny E4, ökad trafikering på
järnväg, påbörjad kombiverksamhet i Korsta-Tunadal, bostäder på Norra
kajen samt omlagda busslinjer.
I skede 2 tillkommer dessutom avvecklad kombiverksamhet i centrum,
bostäder på Södra kajen, Västra Länken och station Mittuniversitetet.

PLANFÖRSLAG
NULÄGE (ÅR 2012)

NOLLALTERNATIV (C:A ÅR 2030)

SKEDE 1 (TIDIGAST C:A ÅR 2017)
RESECENTRUM MED MERA

SKEDE 2 (TIDIGAST C:A ÅR 2030)
LÅNG NEDSÄNKNING MM

KORT NEDSÄNKNING MM

STADENS
BEBYGGELSE
OCH STRÅK

Järnvägen genom staden utgör
en kraftig barriär och orsakar
störningar i de delar av staden som
ligger nära den.

Stora negativa konsekvenser.
Störningarna från järnvägen ökar och
barriärereffekten blir allt starkare.
Uppdelningen av staden förstärks.

Små positiva konsekvenser.
Ett resecentrum förbättrar kommunikationer i och till och från staden.

Stora positiva konsekvenser.
Ger mycket goda möjligheter att
förtäta och utveckla stenstaden
söderut och västerut.

Måttliga positiva konsekvenser.
Ger goda möjligehter att förtäta och
utveckla stenstaden söderut och
västerut.

JÄRNVÄGEN
SOM TRAFIKBARRIÄR

Järnvägen utgör en barriär som
delar staden. Detta påverkar särskilt
gående och cyklister.

Måttliga negativa konsekvenser:
Ökad tågtrafik och längre godståg
medför fler och längre bomfällningar,
vilket påverkar fler trafikanter.

Oförändrat:
Förbättrade gång- och cykelvägar vid
resecentrum samt den nya E4:an uppväger i huvudsak de negativa effekterna
av ökad tågtrafik.

Stora positiva konsekvenser:
Barriäreffekterna minskar avsevärt.
Vissa barriäreffekter kvarstår dock
vid trågen i nedsänkningens ändar.

Stora positiva konsekvenser:
Barriäreffekterna minskar avsevärt.
Vissa barriäreffekter kvarstår dock
vid trågen i nedsänkningens ändar.

RESENÄRENS
UTBUD

Kollektivtrafiken ger i dag i huvudsak sämre förutsättningar för
Små positiva konsekvenser:
arbetspendling än vad biltrafiken
Bättre möjligheter till arbetspendling
ger. Möjligheterna till arbetspendling med tåg genom ökat trafikutbud.
med tåg är små.

Måttliga positiva konsekvenser:
Bättre möjligheter till arbetspendling
genom bättre koppling mellan regionalt
resande och den lokala busstrafiken
samt genom bättre anslutningar till
resecentrum för gående och cyklister.

Stora positiva konsekvenser. Något
kortare restider med tåg samt förbättrad framkomlighet för den lokala
busstrafiken. Den nya stationen
Mittuniversitetet förbättrar tillgängligheten för tågresenärer.

Stora positiva konsekvenser. Något
kortare restider med tåg samt förbättrad framkomlighet för den lokala
busstrafiken. Den nya stationen
Mittuniversitetet förbättrar tillgängligheten för tågresenärer.

MILJÖKONSEKVENSER
(SE MKB)

Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Små positiva konsekvenser

Stora positiva konsekvenser

Måttliga positiva konsekvenser

RISKBEDÖMNING

Farligt gods på järnväg samt E4
genom staden. Kombiverksamhet
nära järnvägsstationen.

Måttliga negativa konsekvenser

Små positiva konsekvenser:
Minskad mängd farligt gods på väg.

Stora positiva konsekvenser:
Flyttad kombiterminal

Stora positiva konsekvenser:
Flyttad kombiterminal

INVESTERING

Ej relevant

Ej relevant

Se stycke ”Investering” sid 38.

Investeringskostnad 1190 Mkr
Samhällsekonomisk lönsamhet +0,2

Investeringskostnad 990 Mkr Samhällsekonomisk lönsamhet +0,5

Ej relevant

Måttliga negativa konsekvenser.
Påverkan på lokalområdet, inklusive
Landsvägsallen, Parkgatan och Björneborgsgatan

Stora negativa konsekvenser.
Stora negativa konsekvenser.
Påverkan på framkomlighet, störPåverkan på framkomlighet, störningar för boende och verksamheter. ningar för boende och verksamheter.

PÅVERKAN UNDER BYGGTID

Ej relevant

Bedömningsskala:
Små negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser Stora negativa konsekvenser

Små positiva konsekvenser

Måttliga positiva konsekvenser
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Ej relevant

Stora positiva konsekvenser

FÖ RDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

Planförslagets påverkan på stadsliv, bebyggelse och stråk beskrivs.

del av Sundsvall kan locka fler människor att vistas i staden.
Det är viktigt att det upplevs nära mellan järnvägsstationen
och centrala staden för den närheten gör just detta område
attraktivt. Porten till resecentrum ska börja redan här.

Nollalternativ

Skede 2, nedsänkt järnväg

Skede 1, Resecentrum
Resecentrum etableras i anslutning till nuvarande
järnvägsstation. Logistiken förbättras och ytorna för
resecentrum ökar på sikt. På så sätt finns en beredskap för den
ökade persontrafik som förväntas på Ådalsbanan/Botniabanan.
Resecentrum kommer att utformas med flera angöringspunkter
så att tillgängligheten från olika delar av staden ökar.
Kontakten med stenstaden förstärks och därigenom upplevs
stationen närmare målpunkterna i centrala Sundsvall. Att skapa
flera angöringspunkter underlättar för gående och cyklister
att ta sig till stationen och det underlättar också för kontakter
mellan stadsdelarna via resecentrum. Detta förbättrar också
den regionala effekten för resecentrum i Sundsvall.

En sänkt järnväg genom staden innebär många fördelar för
staden. Den gröna esplanad som kan anläggas i öst-västlig
riktning blir en länk i det nät av grönska som läggs över
staden. Det blir ett fint promenad- och cykelstråk genom
staden. Kontakten mellan de östra och västra delarna av staden
ökar märkbart. Även kontakterna i nord-sydlig riktning ökar,
förutom i järnvägens skärningszoner. Ett nyanlagt gångstråk
längs järnvägssträckningen från järnvägsstationen över
Parkgatan gör att stationen får ytterligare en angöringspunkt
åt väster som ökar kontakten mot staden. Möjligen skulle
överdäckningen också kunna fungera som bussgata framöver.

Planen visar en ny järnvägsstation strax väster om
Sidsjöbäcken. Station Mittuniversitetet kommer att ersätta
dagens Västra Station. Här byggs Västra Länken som går
mellan Bergsgatan/E14 och Västra Vägen. Västra Länken ger en
avlastning av mer centrumnära gator och tar över funktionen
från Dalgatan och Sidsjövägen som stängs av nedsänkningen.
Buller och andra störningar minskar därigenom på en del gator
Att sänka järnvägen ger en betydligt trevligare stadsmiljö, såväl
i staden. Västra länken och station Mittuniversitetet skapar
för dem som vistas i staden tillfälligt som för dem som bor
runt nuvarande järnväg. Dagens järnväg är ett kännbart hinder förutsättning för utveckling i den här delen av staden. Det
kan också öka attraktiviteten i närliggande bostadsområden
och en störning. Att istället endast behöva passera – eller
såsom Nacksta och Granlo. Sett ur ett utvecklingsperspektiv
vandra längs - en grönskande esplanad innebär påtagligt ökade
bedöms området, med sitt universitetsnära och stationsnära
trivselvärden i form av grönska, minskat buller, frånvaro av en
läge, kunna omvandlas till en mer aktiv och stadsmässig plats.
stark barriär.
(”Stadsmässighet” innebär bl a god tillgänglighet till områdets
För de boende runt järnvägen kommer livsmiljön bli markant
aktiviteter och verksamheter, där sambanden uppfattas som
bättre. Mer grönska, mindre buller och vibrationer samt en
naturliga och ansluter till befintliga vägar och gångstråk.) En
vackrare stadsmiljö. I ”stigningszonerna” där järnvägen inteNorra berget föreslagen ny punkthusbyggnad bedöms somHAGA
viktig för att
Tonhallen
Folkets park

I anslutning till resecentrum kommer finnas plats för nya
arbetsplatser, kontor och verksamhetsområden. Inom 600
meter från stationen nås östra delen av stenstaden, hela Södra
Kajen-området samt det omvandlingsområde som uppstår när
kombiterminalen flyttar.
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Den barriäreffekt som E4 utgör måste överbyggas för att
stråken ska kunna förlängas vidare österut. En gång- och
cykelpassage kan ordnas planskilt, men även plankorsningar via
Inre Hamnen kan vara ett alternativ när E4-trafiken flyttas.
Den sydöstra delen av stenstaden får en ökad genomströmning
av människor om vi planerar in de naturliga gångvägarna
mellan torget och resecentrum här. Gångrörelserna här
kommer bli fler både tack vare ökat resande via järnväg och
tack vare att stadsdelen på Södra kajen / Inre hamnen byggs.
Den sydöstra delen av stenstaden har en speciell och unik
Sundsvallskaraktär. Att bibehålla och utveckla denna genuina

Väst på stan kan utvecklas

Skolh

Nya E4 innebär att biltrafik i centrum minskar, men ny bebyggelse på kajerna tillsammans med en generell trafikökning
gör att trafikmängden i staden bedöms vara ungefär lika stor som
idag. Ökade bomfällningstider kommer att göra att järnvägen
upplevs än mer som en barriär. Bristerna i tillgänglighet är
negativa för stadens utveckling av såväl handel, boende som
attraktionskraft för besökare. Avsaknaden av fungerande
knutpunkter för regionala resor motverkar en hållbar
stadsutveckling.

är överdäckad kvarstår barriäreffekter och vissa störningar.
Detta ger lokalt besvärande sår i stadsmiljön. Det blir viktigt
att ta hand om dessa områden, möjligen genom att bygga
över skärningarna. Därför visar planen på denna möjlighet.
Befintliga kommunikationsleder såsom tex Nybrogatan skärs
av. Det är idag en av stadens viktigare gator i nord-sydlig
riktning inne i Stenstan. Nuvarande Västra station ersätts
av Station Mittuniversitetet. Detta ger utrymme för viss
exploatering söder om Åkersviksskolan i anslutning till Norra
järnvägsgatan, vilket gynnar utvecklingen av denna stadsdel.

poten
tial

STADENS BEBYGGELSE OCH STRÅK

SÖDRA KAJEN

Ny evenemangsarena?

SALLYHILL
Bergsg

atan

0

300 m

Stråk enligt Sundsvalls Stadsvision. Den nedsänktaSÖDERMALM
järnvägen kan överbyggas med ytterligare ett sammanhängande grönt stråk.
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skapa rörelse och aktivitet i området även kvälls- och nattetid.
Byggnaden förslås kunna rymma centrumfunktioner som
exempelvis restaurang samt lokaler knutet till universitetsverksamheter, men även bostäder. Det ligger ett stort
allmänintresse i att resande till och från stationen upplever
platsen funktionell och trygg.

Ökar den sociala integrationen

Att gräva ner järnvägsspåren och utveckla närliggande
stadsdelar tar inte bara bort fysiska barriärer utan även mentala.
Planen är tydlig i sin strävan att skapa stadsdelar med blandade
funktioner och karaktärer. Detta ger goda förutsättningar
för människor att mötas i ett myllrande stadsliv där sociala
nätverk kan uppstå. De blandade funktionerna kan även
innebära nya arbetstillfällen samt ökad trygghet då människor
rör sig i stadsdelarna vid olika tidpunkter på dygnet. Förslaget
ger möjlighet till förtätning i befintliga bostadsområden.
Detta skapar möjligheter att få in nya bostadstyper i
området som möjliggör för människor att bo kvar då deras
ekonomiska förutsättningar förändras samtidigt som nya
befolkningsgrupper kan lockas till områdena.

Mittuniversitetet en
starkare motor i staden

Mittuniversitetet och campus
är relativt centralt belägna i
Sundsvall. Trots att delar av
området idag präglas av de
många studenter som läser
vid Mittuniversitetet är dess
potential som generator för
stadsliv relativt outnyttjad.
Mittuniversitetet kommer
att spela en nyckelroll för
att locka och behålla unga
människor i framtidens
Sundsvall. Det är viktigt
att använda den kraft och
kunskap som universitetet
kan ge till stadsomvandlingen.
Att förtäta den här delen
av staden och att förbättra
boendemiljön genom
att sänka järnvägen ger
goda förutsättningar för
att ytterligare integrera
Mittuniversitetet i Sundsvalls
stadsmiljö.
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Handel och näringsliv i stadskärnan gynnas

Ett attraktivt och innehållsrikt city är en viktig del av
Sundsvalls framtidsvisioner. Mycket talar för ett ökat
intresse för att handla i centrala lägen och i bytespunkter för
kollektivtrafiken. Utvecklingen av centrala staden kan bidra till
att möta behoven hos morgondagens konsumenter men även
skapa nya ytor som kompletterar och lyfter befintlig cityhandel.
Att sänka ner järnvägen ger möjlighet att bygga ut och stärka
kopplingarna söderut. Då kan de södra delarna av staden
aktiveras och ges högre stadskvaliteter.
Centrala staden med Mittuniversitetet, den täta stenstaden
och starka kommunikationsnoder är ett strategiskt område
med spännande etableringsmöjligheter för befintliga och
nya företag. Här finns idag en mångfald av verksamheter
av varierad karaktär. Det nya gröna stråket förbättrar
möjligheterna för människor att röra sig inom området.

Bidrar till stadsnära boende

Boendet blir en allt viktigare del av vår identitet och bostaden
har kommit att laddas med värden utöver det rena bruksvärdet.
Attraktiva bostadsområden handlar därför i allt högre
utsträckning om en lockande atmosfär och känsla. Att sänka
järnvägen, förtäta och utveckla två reseknutpunkter bidrar till
att ytterligare utveckla Sundsvall till ett starkt kreativt centrum
i Sundsvallsregionen. De nya stadsdelarna Norra Kajen och
Södra Kajen bidrar även till detta.
Planområdet lämpar sig väl för en förtätning med bostäder
särskilt för unga människor och studenter. För Sundsvall är
detta en stor utmaning då förmågan att attrahera en yngre
befolkning är en nyckelfråga inför framtiden.

Öppnar för kreativt boende

I västra delen av Sundsvall skulle möjligheten finnas att
utveckla områden med utrymme för kreativitet, där det kan
vara möjligt att bo och arbeta på samma ställe. En boendeform
som har koppling till kreativitet är ”Loft living”. Denna typ av
boende utvecklas t ex i äldre industrilokaler där inredningen
rivs ut och där det lämnas öppet för den som flyttar in att
utforma inredning och planlösning efter egna behov och
önskemål. Ofta är det skapande människor som vill kombinera
ateljé med bostad. Att omvandla äldre industrilokaler till
bostäder görs även i större skala runt om i världen med
spännande resultat. I Köpenhamn finns områden som givits
den nya planbeteckningen E0 där boendet underordnar sig
verksamheternas villkor och områdena måste tåla lite mer
oordning och blandning. Detta är exempel på sätt att stödja
kreativ livsföring och planera för mångfald.

JÄRNVÄGEN SOM TRAFIKBARRIÄR
För att bättre förstå hur bomfällningarna påverkar stadens trafik i
de olika alternativen har flera trafikprognoser och analyser gjorts
i en trafikmodell för Sundsvall. De ökade antalen bomfällningar (se
sid 25) ger en stadig försämring i staden, mest påverkas gång- och
cykeltrafiken.

Nollalternativ
Gång- och cykeltrafiken

Nollalternativet innebär i huvudsak försämringar av
förhållandena för gång- och cykeltrafiken. Det ökade antalet
bomfällningar kommer att medföra längre väntetider och
framför allt att fler resor drabbas av bomfällningar. De som
går eller cyklar kan inte lika lätt som bilisterna välja andra
vägar, och de kompenseras inte heller med ökade gröntider
i signalerna efter en bomfällning. Gång- och cykelresorna är
också i genomsnitt kortare än bilresorna, och påverkas därför
relativt sett mer av väntetiderna vid bomfällning.
När den nya E4:an tas i bruk kommer förhållandena för gångoch cykeltrafiken förbättras något genom att biltrafiken i
centrala Sundsvall minskar. För gång- och cykeltrafiken genom
stan är dock nackdelen av den ökade tågtrafiken större än
nyttan av biltrafikens minskning.

Bil- och busstrafiken

Ökad trafikering och fler bomfällningar att medför att
järnvägens barriäreffekt ökar. För centrala Sundsvall som helhet
blir effekterna för biltrafiken små*, men för den som ofta
korsar järnvägen blir effekterna stora. I nuläget tvingas de vänta
vid fällda bommar en resa av sju. I Nollalternativet tvingas de
vänta vid fällda bommar en resa av tre, mer än dubbelt så ofta.
(I den västra delen av staden är inte heller nyttan med flyttad
E4 lika stor för denna typ av korta resor.)
(* Anledningen till att effekterna för staden som helhet anges
som små beror på att trafikmodellen räknar påverkan på trafiken
utslaget per timme.Vanliga trafiksignaler påverkar trafiken mer per
timme än vad järnvägsbommarna gör. Trafiksignalen vid Parkgatan/
Köpmangatan/E4 är t ex röd 54 minuter per timme idag.
För en person som sitter i en bil kan dock effekten av en bomfällning vara stor. Bilisten förväntar sig inte ett stopp och kan behöva
vänta flera minuter.Vid en trafiksignal förväntar sig bilisten att få
rött och behöver bara vänta 20-40 sekunder varje gång. Att vänta
vid fällda bommar upplevs mycket mer frustrerande.)

FÖ RDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

Skede 1, resecentrum
Gång- och cykeltrafiken

När den nya E4:an tas i bruk kommer förhållandena för
gång- och cykeltrafiken förbättras något genom att biltrafiken
i centrala Sundsvall minskar. Det ökade antalet bomfällningar
kommer att medföra längre väntetider och framför allt att
fler resor drabbas av bomfällningar. Lokalt vid resecentrum
förbättras förhållandena för gående och cyklister tack vare
förbättrade gång- och cykelvägar.

Ny E4
kommer att
avlasta
stadens vägnät

Bil- och busstrafiken

Jämfört med Nollalternativet blir konsekvenserna
för biltrafiken i skede 1 små. Det nya resecentrumet
medför en ökad trafik på Landsvägsallén och Parkgatan.
Trafikökningen på Landsvägsallén är dock väsentligt mindre
än den trafikminskning som följer med ny E4-sträckning.
Trafikökningen på Parkgatan kompenseras av att denna gata
anpassas för att klara ökad busstrafik och får ökad kapacitet
i korsningarna genom till exempel förbättrade trafiksignaler.
När den nya E4:an tas i trafik minskar restiderna kraftigt, det
blir kortare körsträckor för den trafik som kan använda bron
och minskad trängsel på dagens vägnät. Den totala restiden
minskar med c:a 40 procent jämfört med nuläget.

Gatustruktur Nollalternativ

Teckenförklaring
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Skede 2, nedsänkt järnväg

6.

Gång- och cykeltrafiken
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Ny E4
kommer att
avlasta
stadens vägnät

Hovrättsgatan
Rektorsgatan

"
S

"
S

"
S

"
S

"
S

Västra
länken

"
S

I skede 2 förbättras förhållandena för gång- och cykeltrafiken
väsentligt. Järnvägens barriäreffekter försvinner mellan
Esplanaden och Dalgatan och Västra Länken ger en bra
förbindelse mellan nordväst och sydväst. Dessutom ges
möjligheter att skapa ett bra cykelstråk i öst-västlig riktning
i grönstråket ovanpå den nedsänkta järnvägen. Den korta
överdäckningen ger liknande nytta som den långa, förutom
väst på stan där järnvägens barriäreffekter kvarstår.

Nybrogatan

Jämfört med nollalternativet innebär Västra Länken och den
långa nedsänkningen att restiderna minskar med 3 procent.
Gatustruktur Planförslag
Teckenförklaring
Huvuddelen av denna minskning beror på Västra Länken.
Planområdesgräns
En lång nedsänkning utan Västra Länken ger en minskning
Genomfart/Huvudgata
av restiderna med endast 0,3 procent. Att nedsänkningen ger
Lokalgata
så liten nytta för biltrafiken beror på att avstängningen av
Gata som stängs
Ny gata
Nybrogatan ger längre restider, samt att de flesta passager av
järnvägen sker ”diagonalt”, vilket betyder att man idag kan
undvika bomfällning genom att välja den passage som passar
bäst för den aktuella resan. Den korta överdäckningen ger
längre restider för bilresor än nollalternativet. Detta gäller både
med och utan Västra Länken.
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL
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RESENÄRENS UTBUD

Lokal busstrafik

Planförslagets påverkan på resenärens utbud i form av tåg-, buss-,
gång- och cykeltrafik beskrivs. Biltrafiken behandlas på sid 34.

Nollalternativ
Tåg

Nollalternativet innebär en liten förbättring av
pendlingsmöjligheterna med tåg. Ådalsbanan rustas upp och
restiderna mellan Härnösand och Sundsvall förkortas något.
Även Mittbanans restider förkortas något. Ostkustbanans
nya mötesstationer ger utrymme för något fler X-tåg under
högtrafik.

När den nya E4:an tas i bruk förbättras förhållandena för
stads- och förortsbussarna tack vare minskad trafik i staden.
Oregelbundna väntetider vid järnvägens plankorsningar gör
dock att förhållandena för den lokala busstrafiken på sikt
försämras. Fler linjer kan komma att dras via Parkgatan i stället
för Skolhusallén men ökande trafikmängder på Parkgatan
innebär att risken för förseningar ändå ökar.

Tillgänglighet för anslutningsresor med buss

Svårigheten att hitta mellan järnvägsstationen och bussnavet
för den nyanlände resenären kvarstår. Avstånden är långa med
många hindrande barriärer. Stadsbusslinjer har hållplatser på
Köpmangatan men byte till/från förortsbussarna måste göras
vid Navet.
Det finns stadsbussar
ingen bra skyltning/information
som
koppling
- tåg
leder resenärerna rätt.

Möjligt framtida bussnät

Pendlingsmöjligheter tåg och buss

Fortfarande kommer bussen att dominera den arbetspendling
som sker med kollektivtrafik. Restiderna från Gnarp och
Hudiksvall kan dessutom förkortas när den nya E4:an står klar.

Tillgänglighet för gång- och cykeltrafik

(Avser tillgänglighet till resecentrum/kollektivtrafik)
Minskad trafik på nuvarande E4 när bron är klar förbättrar
tillgängligheten mot tågstationen något.

Biltrafiken

Behandlas under Järnvägen som trafikbarriär, sid 34.

1 Bergsåker - Alnö (röd)
2 Nacksta - Birsta (grön)
3 Granloholm - Sidsjö (gul)

Möjligt framtida bussinjenät med Västra länken samt station Mittuniversitetet. Stjärnorna visar den hållplats som ligger närmast respektive järnvägsstation.
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1 Bergsåker - Alnö (röd)
2 Nacksta - Birsta (grön)
3 Granloholm - Sidsjö (gul)

1 Bergsåker - Alnö (röd)
4 Sköns
2 Nacksta - Birsta (grön)
5 Gångv
3 Granloholm - Sidsjö (gul)
6 Njuru
4 Skönsmon - Granloholm (ljusblå)
5 Gångviken - Navet/Sallyhill (blå)
6 Njurunda - Timrå (lila)

4 Skönsmon - Granloholm
(ljusblå)
FÖ RDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL
5 Gångviken - Navet/Sallyhill (blå)
6 Njurunda - Timrå (lila)

Skede 1, resecentrum

Skede 2, nedsänkt järnväg

Tåg

Tåg

Skede 1 innebär, liksom nollalternativet, en liten förbättring
av pendlingsmöjligheterna med tåg. Ådalsbanan rustas upp
och restiderna mellan Härnösand och Sundsvall förkortas
något. Mittbanans restider förkortas något. Ostkustbanans
nya mötesstationer ger utrymme för något fler X-tåg under
högtrafik.

Lokal busstrafik

Framkomligheten för stads- och förortsbussar förbättras något
genom att den nya E4:an gör så att trafiken i centrala Sundsvall
minskar och genom att Parkgatan kan anpassas för att klara
ökad busstrafik.

Tillgänglighet för anslutningsresor med buss

För förorts- och fjärrbussar sker en förbättring av anslutningen
till tågtrafiken. De får sina ändhållplatser vid Resecentrum och
därmed en god koppling till tågtrafiken.
Linjenätet för stadsbussar kan möjligen anpassas så att
en stadsbusslinje passerar resecentrum via Inre hamnen.
Njurundabussarna skulle kunna passera på Landsvägsallén och
eventuellt kopplas ihop med Timråbussarna. Denna busslinje
har hög turtäthet och skulle kunna fungera som ”skyttel”
mellan resecentrum och Navet.
För de som ska byta mellan tåg och befintliga stadsbusslinjer
vid Köpmangatans hållplatser kan stora förbättringar göras
genom åtgärder på gångstråk, information och vägvisning.

Pendlingsmöjligheter tåg och buss

Pendlingsmöjligheterna med buss och tåg förbättras genom att
resecentrum blir mer lättillgängligt med bättre koppling till
centrum och till stadsbussarna. Resecentrum ska utformas som
en tydligare knutpunkt mellan alla trafikantslag vilket gynnar
pendlingsmöjligheterna.

Tillgänglighet för gång- och cykeltrafik

(Avser tillgänglighet till resecentrum/kollektivtrafik)
Det nya resecentrumet innebär ökad tillgänglighet för gångoch cykeltrafik redan i skede 1 genom bättre gång- och
cykelvägar samt minskad trafik på E4. Skillnaden jämfört med
Nollalternativet är dock liten, i och med att resecentrum ligger
kvar på i huvudsak samma ställe som i dag.

Tillgängligheten för tågresenärerna förbättras genom den nya
stationen Mittuniversitetet.
Restidsvinsterna uppkommer i skede 2, när järnvägen är
nedsänkt. Plankorsningar med vägtrafiken försvinner, vilket
ger möjlighet till ökad hastighet för tågen. Restiderna för
tågresenärer till och från Sundsvall norrifrån minskar med 0,3
minuter.
Under byggtiden kan restiderna förväntas bli längre än i
Nollalternativet.

Lokal busstrafik

Framkomligheten förbättras för stads- och förortsbussar
genom att Skolhusallén kan användas för busstrafik när den
blir planskild med järnvägen. Även Västra Länken kan skapa
möjligheter till nya och effektivare linjesträckningar.

Tillgänglighet för anslutningsresor med buss

Tillgängligheten förbättras för anslutningsresor med buss
ytterligare något genom att den nuvarande E4:an byggs om till
stadsgata (”boulevard”).
Linjenätet för stadsbussar kan ytterligare anpassas för god
tillgänglighet till station Mittuniversitetet via Västra Länken.

6.

Pendlingsmöjligheter tåg och buss

Pendlingsmöjligheterna förbättras med tåg ytterligare i och
med att den nya station Mittuniversitetet öppnas. Detta ökar
tillgängligheten till tågtrafiken för dem som bor eller arbetar
i Sundsvalls västra stadsdelar. En stadsbusslinje via station
Mittuniversitetet kan ytterligare förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighet för gång- och cykeltrafik

(Avser tillgänglighet till resecentrum/kollektivtrafik)

Ett förslag till trygghetspolicy finns för Sundsvalls nya resecentrum:

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ökar ytterligare
något genom att den nuvarande E4:an byggs om till stadsgata
(”boulevard”) och framför allt genom att ett nytt stationsläge
tillkommer med station Mittuniversitetet.

”Trygghetstänkandet ska genomsyra varje nivå och varje del av resecentrums planerings- och byggnadsprocess. Resecentrum ska ha
överblickbara och kontrollerbara ytor och förmedla klara rumsliga
ansvarsförhållanden. Miljöerna ska förmedla både en verklig och
en upplevd trygghet. Säkerheten för kvinnor, barn och äldre ska
särskilt beaktas. Erfarenhet och kunskap om brottsförebyggande
arbete från kommunen och polisen ska tas tillvara i processen.

Biltrafiken

Behandlas under Järnvägen som trafikbarriär, sid 34.

Biltrafiken

Behandlas under Järnvägen som trafikbarriär, sid 34.
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RESECENTRUM OCH JÄRNVÄGEN GENOM SUNDSVALL

Trygghetsarbetet ska omfatta utformningen av Resecentrums
inre och yttre miljö samt dess närmaste omgivning. Det ska även
omfatta hur resenärer på ett tryggt sätt kan ta sig till och från
Resecentrum.”
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RISKBEDÖMNING
Riskbedömning av planförslaget. Föutsättningar gällande säkerhet
och beredskap redovisas på sid 31.

Nollalternativ
Det stora antalet plankorsningar i staden är negativt
för trafikanternas säkerhet. Köbildningar ger begränsad
framkomlighet och om inte Parkgatan åtgärdas så kan
insatstiderna för räddningstjänsten komma att öka ytterligare.

Skede 1, resecentrum
Ett utvecklat resecentrum vid nuvarande station innebär under
övergångsperioden tills kombiterminalen flyttats bort att fler
människor utsätts för riskerna med närheten till hanteringen
av farligt gods. Däremot förbättras trafiksituationen kring
resecentrum genom att E4-trafiken med sina godstransporter
leds via den nya bron över fjärden.
Möjliga åtgärder för att minska personsäkerhetspåverkande
risker är till exempel att bygga in den planskilda gången över
spåren ut till plattformarna, att välja rätt utformning och
fasadmaterial på bussterminalen, att installera larmsystem etc.
En avveckling av kombiterminalen från centrala Sundsvall
till den nya Logistikparken är den i särklass största
säkerhetshöjande åtgärden som kan åstadkommas genom den
kommunala planeringen.
De positiva effekterna för stadsmiljön är:

•
•

Minskade bullerstörningar för närboende
Mindre befolkningsandel som utsätts för en potentiell risk
med hantering av farligt gods
• Ytor frigörs för ny markanvändning i ett centralt läge nära
resecentrum.
• Minskade barriäreffekter.
Transporterna av farligt gods på järnväg genom centrala
staden till och från Logistikparken kan komma att öka.
Järnvägstransporter är generellt sett mycket säkrare än
vägtransporter. De många plankorsningarna medför dock en
ökad risk i det tätbebyggda stadsområdet.

Skede 2, nedsänkt järnväg
Åtta plankorsningar i stan kan tas bort, det är mycket positivt
för säkerheten. Trafikolyckor i plankorsningar är den olyckstyp
som generellt är mest sannolik och därmed är åtgärder där
plankorsningar kan tas bort prioriterade av Trafikverket. Att
tågen går under mark innebär också att de skärmas av från
bebyggelsen vilket skyddar från effekterna av en eventuell
tågolycka. Sannolikheten för en tågolycka såsom urspårning
är extremt liten eftersom det på detta parti blir rakspår utan
växlar.
En reducerad bangård och nya planskilda gång- och
cykelförbindelser minskar benägenheten att smita över
spårområdet och riskera att förolyckas av starkström.
Det nya grönstråket bidrar till ett bättre gång- och cykelnät
där fler kan välja bort bilen som transportmedel. Med rätt
utformade korsningar gynnar detta trafiksäkerheten.

INVESTERING
Planförslaget innebär investeringskostnad för resecentrum och
järnväg samt årliga kostnader för hyra av resecentrumanläggning.

Kostnad för resecentrum
Kostnaden för resecentrum (byggnad, infrastruktur m.m) är
beroende av omfattning och ambitionsnivå inom projektet
och fördelas mellan projektets parter. Den slutliga kostnaden
kommer kunna preciseras i samband med kommande
detaljplanering. Det finns i dagsläget 50 Mkr avsatta i
kommunens investeringsbudget för resecentrumprojektet.
Hyreskostnader för själva byggnaden tillkommer. Även om dessa
fördelas ut på de trafikföretag som ansluter till resecentrum med
buss och tåg så kommer de delar som avser upphandlad trafik att
till viss del belasta kommunens kostnader för kollektivtrafik.

Kostnad för nedsänkning
Preliminära beräkningar för nedsänkning av järnvägen har gjorts
i flera olika skeden. Den senaste beräkningen gjordes 2008 i
form av en successiv kalkyl. En lång nedsänkning bedömdes då
kosta c:a 1190 Mkr och en kort nedsänkning c:a 990 Mkr.

Samhällsekonomisk nytta för nedsänkning
Enligt en samhällsekonomisk kalkyl som utfördes av Trafikverket
2009* uppvisar utbyggnaden enligt alternativ ”kort” ett
nettonuvärde på cirka 400 Mkr och alternativ ”lång” ett
nettonuvärde på cirka 160 Mkr. Detta motsvarar en lönsamhet
(nettonuvärdeskvot) på cirka +0,5 respektive +0,2. Resultatet
är okänsligt för bl.a. olika antaganden om resandetillväxt för
järnvägen. Huvuddelen av effekterna (cirka 90 %) bedöms bestå
av nyttor för staden; minskad omgivnings- och miljöpåverkan;
minskade barriäreffekter för biltrafiken, minskat buller samt
frigjord mark längs tunnelsträckningen. Järnvägsnyttorna
(resterande cirka 10%) utgörs bl a av tidsvinst för resenärer och
godskunder, ökade biljettintäkter för trafikföretag samt minskade
olyckskostnader till följd av slopade plankorsningar.
Oberoende av alternativ bedöms utbyggnaden bidra positivt
till uppfyllelse av samtliga transportpolitiska delmål.
Utbyggnaden bedöms även bidra till uppfyllelse av det
övergripande målet en långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Båda nedsänkningsalternativen bedöms medföra nyttor som
överstiger kostnaderna, varför de även bedöms bidra till målet
samhällsekonomisk effektivitet.

Sundsvalls Central med kombiterminalen i bakgrunden till vänster.
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* Rapport ”Samlad effektbedömning Sundsvall, järnväg genom
staden, 2009-03-03” (F042-2902 Danielssondosk)
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PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN
Detta avsnitt avser endast planförslaget eftersom det inte blir
någon byggtid i Nollalternativet. Beskrivningen fokuserar på
nedsänkningen av järnvägen och är baserad på information från den
tidigare järnvägsutredningen. Inför skede 1 då endast resecentrum,
Västra länken och några befintliga vägar åtgärdas är konsekvenserna betydligt lindrigare än inför skede 2 då järnvägen läggs om.

Skede 2, nedsänkt järnväg
Metod för nedsänkning av järnvägen

Tanken är att först lägga ett provisoriskt spår på Södra
Järnvägsgatan. Där får tågen gå i enkelspårstrafik under
byggtiden. När tågtrafiken är flyttad tas dagens spår bort
och istället grävs ett långt dike med raka spontväggar för de
nya spåren. För att kunna hålla tidplanen kommer arbetena
att behöva påbörjas på flera ställen samtidigt. Vid ett antal
korsande vägar byggs broar så att vägtrafiken kan upprätthållas
under projekttiden. Nere i diket gjuts sedan en rektangulär
betongtunnel varefter diket fylls igen. När slutligen det nya
dubbelspåret finns på plats i tunnelröret kan tågtrafiken flytta
ned och det provisoriska spåret tas bort. Under hela byggtiden
kommer befintligt vatten- och avloppssystem att behöva
modifieras, bland annat finns två korsande fjärrvärmeledningar
samt omfattande kanalisationer i S:a Järnvägsgatan som
påverkas av den provisoriska banvallen.
Att tåget flyttas närmare husfasaderna på södra sidan om
järnvägen innebär för vissa boende att de inte kommer att
kunna öppna fönstren och att de måste få provisoriska tillfarter
till sina fastigheter.
Den kortaste byggtiden bedöms vara fyra år med beaktande
av att tågtrafiken skall upprätthållas samt utbyggnaderna inte
får påverka tillgängligheten till stenstaden i alltför hög grad.
Gångtrafik och angöringstrafik längs Järnvägsgatorna torde vara
möjlig att upprätthålla under hela utbyggnadstiden. Den nord
– sydliga trafiken, såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik, kan
i vissa fall ledas över via provisoriska broar.
För att minimera påverkan på grundvattnet, (då arbeten
utförs under den undre grundvattenytan) vilket bl a medför
risker för sättningar etc, måste schakt ske innanför täta
spontväggar. Spontningen kan utföras med konventionell
stålspont. För att minska bullerstörningarna kan spontningar
utföras med vibrohejare. Alternativt kan sponterna utföras
i form av så kallade slitsmurar. Med ett sådant förfarande
kan bullerstörningarna minskas ytterligare. Det vatten som
strömmar in i arbetsområdet och pumpas bort måste eventuellt
behandlas på något sätt.

Omgivningspåverkan av byggnader och övriga
anläggningar

Järnvägsprofilen och vägprofilerna skär igenom det ytliga täta
lerlagret på stora delar av sträckan och berör därmed eventuellt
ytligt förekommande grundvatten. Avsänkning av nivån i det
övre magasinet kan medföra sättningsskador på fastigheter som
är grundlagda på rustbäddar. Tillfälliga grundvattensänkningar
under byggtiden och täta permanenta betongkonstruktioner
kommer troligen att krävas, dels för att inte påverka
omgivningen och dels för att inte kontinuerligt behöva pumpa
grundvattnet. Grundvattnet berörs främst i den östra delen av
nedsänkningen.
Avsänkningen av den undre grundvattennivån bedöms inte
medföra någon risk för skada på fastigheter eller kända
vattentäkter/energibrunnar.

Påverkan på framkomlighet/tillgänglighet

Med den skisserade utbyggnadsstrategin kommer stenstaden
att hållas tillgänglig för trafik till och från de södra delarna av
staden under utbyggnaden av nedsänkningen. Utbyggnaderna
kommer dock givetvis att påverka framkomligheten/
tillgängligheten. Denna försämrade tillgänglighet kommer,
särskilt med tanke på att byggprocessen kommer att pågå under
en lång tid, att inverka menligt på affärsverksamheten och
stenstadens konkurrenskraft kontra externa etableringar.
Störst problem kommer att uppstå när Skolhusallén stängs av.
Trafiken på denna hårt belastade gata skall under relativt långa
perioder fördelas om till omgivande mindre gator med sämre
framkomlighet. Västra länken är därför en förutsättning för en
tillräcklig framkomlighet under byggtiden.

Förorenad mark

Inom planområdet finns ett antal kända föroreningar vilka i
hög grad kommer att påverkas vid genomförande av planen
framför allt nedgrävningen av järnvägen. Detta gäller såväl
förorenad jord som förorenat grundvatten. I kommande
detaljplaner måste problematiken med förorenade områden
belysas ytterligare och utredas för att visa om det är möjligt
att exploatera i enlighet med föreslagen plan. Eventuella
markarbeten inom planområdet bör föregås av grundliga
utredningar. Järnvägsbygget kommer att påverka grundvattnets
strömningsriktning vilket kan leda till att områden som idag är
rena riskerar att förorenas. Det innebär att även de förorenade
områden som finns i närheten av planområdet måste beaktas.
Länsstyrelsens databas över potentiella föroreningar
ger en översiktlig historik över området. Inom det
aktuella planområdet har bland annat följande typer av
verksamheter noterats i MIFO-databas: Bilverkstad, bangård,
verkstadsindustri (med eller utan halogenerade lösningsmedel),
drivmedelsanläggningar, grafiska industrier, gasverk mm. Till
detta kan sannolikt även problem med polyaromatiska kolväten
(PAH) i ytliga marklager läggas som sannolikt finns inom hela
planområdet som en följd av industriutsläpp, bränder och
omflyttning av schaktmassor inom centrala Sundsvall.
Kostnader för undersökning och sanering av förorenade
områden kan till viss del räknas hem genom att det är
investeringar inför framtiden. Dels genom att förhindra
läckage av föroreningar och oönskad exponering ur hälso- som
miljösynpunkt men även genom att attraktiva områden kan
återanvändas genom den exploatering som är aktuell.

Påverkan på järnvägstrafikens funktion

Trafiken genom Sundsvall måste under byggtiden begränsas
till ett spår. Denna begränsning gäller under cirka fyra år och
kommer att påverka både person- och godstransporter. Störst
blir konsekvenserna för godstransporternas framkomlighet
eftersom dessa är svårare att lägga om på andra transportslag.
Även Botniabanans/Ådalsbanans förväntade trafikutveckling
påverkas av och påverkar genomförandet.
De negativa effekterna för trafiken och resenärerna blir mindre
ju tidigare åtgärden genomförs.

Störningar för boende

De boende i de centrala delarna av Sundsvall kommer att
utsättas för buller, vibrationer och andra störningar från
anläggningsarbeten under långa perioder. Vilka bullernivåer
de boende kommer att utsättas för är bland annat beroende av
arbetsmetoder, t ex spontningsmetod.
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6.

MILJÖKONSEKVENSER
Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
Generellt om avgränsning

Avgränsning av den fördjupade översiktplanen och tillhörande
miljöbedömning innebär en fokusering på väsentliga frågor
när det gäller alternativ, miljöaspekter, effekter mm. I samband
med att planförslaget och MKB:n går ut på samråd kommer
allmänheten och berörda myndigheter att beredas tillfälle att
tillföra eventuella ytterligare frågeställningar, som underlag
för bearbetningen inför utställning av den slutliga planen.
Synpunkter på avgränsningen bemöts i samrådsredogörelsen,
varefter kommunen tar slutlig ställning till MKB:ns
avgränsning. Nya fakta som kommer fram under samråden och
utredningsarbetet kan följaktligen leda till att avgränsningen
löpande omprövas. Avgränsningen styr med andra ord den
process som leder fram till vad MKB:n slutligen ska innehålla.
Generella kriterier för avgränsningen är följande: Uppgifterna
ska vara rimliga med hänsyn till bedömningsmetoder och
aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad,
allmänhetens intresse och beslutsnivå, dvs. om frågan kan
bedömas bättre i samband med andra beslut. Det sistnämnda
förutsätter givetvis att frågan inte är betydelsefull för att kunna
ta ställning i det nu aktuella beslutet.
Enligt Miljöbalken 6 kap. 12 § ska ”inom ramen för
miljöbedömning en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där
den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan
antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms”.

Miljöaspekt

Alternativskiljande?

Kommentar

Buller och
vibrationer

Ja

Ett av syftena med programförslaget är att minska bullerstörningen totalt sett från
nuvarande järnväg vilket medför mindre bullerstörning för människor i de mer centrala
delarna av staden. Bullernivåerna riskerar dock att öka lokalt i närheten av det nya
resecentrumet på grund av ökad vägtrafik.

Luftmiljö

Ja

Vid en nedsänkning av järnvägen kommer trafiken att omfördelas vilket kan medföra
ökade utsläpp vid enstaka korsningar. Detta kan ha negativ inverkan för närboendes
hälsa. För luftkvalitet finns miljökvalitetsnormer att ta hänsyn till (för området berörs
främst halter av inandningsbara partiklar, PM10, samt kvävdioxid). Planläggning får
inte medverka till att dessa miljökvalitetsnormer överskrids.

Barriäreffekter och
trygghetsaspekter

Ja

Nuvarande läge av järnvägsspåren medför en barriäreffekt som delar stadens södra- och
norra delar. Tunneldragningen kommer att medföra stora förbättringar jämfört med
nollalternativet.

Stadsbild

Ja

Placeringen av ett resecentrum kommer att påverka stads- och landskapsbilden
i området. I järnvägsutredningen från 2003 bedömdes alla alternativ för
järnvägsdragning inklusive nollalternativet påverka stads- och landskapsbilden i mindre
eller större utsträckning.

Kulturmiljö
(Stenstaden)

Ja

Sundsvalls centrum utgör ett riksintresse för kulturmiljövården vilket berör delar av
det aktuella planområde. Sundsvalls stenstad är ett unikt uttryck för sågverksindustrins
expansion och det sena 1800-talets stadsbyggande med storstadsmässiga ambitioner.
Rutnätsplanen härstammar i grunden från 1600-talet och de förändringar och
utvidgningar som genomfördes vid 1800-talets slut. Stenstadsbebyggelsen tillkom
under en kort period efter den förödande branden 1888. I järnvägsutredningen från
2003 bedömdes alla alternativ för järnvägsdragning inklusive nollalternativet påverka
kulturmiljön negativt i mindre eller större utsträckning.

Vattenmiljöer

Ja

Aktuellt plan medför intrång i området kring Sidsjöbäcken. En översiktlig bedömning
av dagvattenhantering och risk för höga flöden i framtiden kommer att finnas med i
planen.

Naturmiljö

Ja

Aktuellt planområde utgörs till största del av stadsbebyggelse med få grönområden.
Området kring Sidsjöbäcken ”Väst på stan” är dock ett undantag där bäcken och
bäckravinen utgör ett grönområde med bland annat äldre lövträd och havsvandrande
öring.

Markförhållanden

Nej

Markförhållandena i Sundsvalls tätort är kända där förekomst av bland annat
PAH:er (polyaromatiska kolväten) ofta medför restriktioner exempelvis avseende
återanvändning av överskottsmassor. Fördjupade undersökningar kommer att vara
aktuella i kommande detaljplaner för området. Miljöriskerna är dock generellt sett
av sådan karaktär att områdena torde kunnas åtgärdas med konventionella metoder.
Förekomst av markföroreningar kan vara avgörande för en exploateringskalkyl eftersom
det kan vara förknippat med stora kostnader att sanera ett markområde.

Rekreation och
friluftsliv

Nej

Aspekten bedöms vara av underordnad betydelse för aktuellt område eftersom inga
större grönområden omfattas av planen.

Fornminnen

Nej

Aspekten bedöms vara av underordnad betydelse i kommande plan. Eventuella
fornminnen kommer dock att behandlas i planen.

Naturresurser

Nej

Planen berör mark som redan är exploaterad. Jordbruk, skogsbruk,
vattenskyddsområden, grustäkter, rennäring eller liknande berörs ej.

Avgränsning av rimliga alternativ

Tidigare utredningar bedöms vara av den omfattningen att
samtliga rimliga alternativ till placering av resecentrum och
utformning av järnvägen har studerats. Miljöbedömningen görs
för två olika alternativ - nollalternativet och ett planförslag.
Planförslaget delas upp i två olika skeden, skede 1 för åren
mellan 2012-2017 och skede 2 för åren 2017-2030.
Alternativen presenteras mer ingående i kapitel ”Planförslag”
och kapitel ”Planens tillämpning”.

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen för planen framgår av
beskrivning i kapitel ”Inledning” samt karta i ”Planförslag”.

Avgränsning i tid

För att möjliggöra en jämförelse mellan nollalternativ och
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Tabell över alternativskiljande miljöaspekter. Betydande miljöaspekter är markerade med fet stil.
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planerad utformning av planområdet kommer bedömningen
av miljökonsekvenser i huvudsak att utgå från det år då
hela Botniabanan och Ådalsbanan planeras vara utbyggd
och trafikerad med full kapacitet med dagens anläggningar.
Avgränsningen i tid är därför satt till år 2030.

Avgränsning av miljöaspekter

En MKB för planer och program skall enligt Miljöbalkens
6:e kapitel, 12§ bland annat innehålla en ”beskrivning av den
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med
avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa,
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella
tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och
annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa
miljöaspekter”.
I tabellen på föregående sida framgår vilka miljöaspekter
som är aktuella i detta projekt. Kommande jämförelse
mellan planförslaget och nollalternativet görs utifrån
alternativskiljande aspekter. Miljöaspekter som inte är
alternativskiljande kommer inte att behandlas planen.

Samlad bedömning av planförslagets
miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna är främst kopplade till den ökade
trafikeringen på järnvägen vilket i sin tur medför köbildning
och en ökad barriäreffekt längs korsande vägar. Av de aktuella
miljöaspekterna bedöms buller och vibrationer på järnvägen
vara den aspekt som berör flest boende. Buller brukar kunna
åtgärdas med relativt enkla åtgärder. Vibrationer i mark
bedöms kräva mer omfattande åtgärder.
Luftkvaliteten riskerar att överskrida miljömålet och
gällande miljökvalitetsnormer för både nollalternativet och
planförslagets skede 1 och 2. Miljökvalitetsnormen för
partiklar har under 2011 överskridits intill Köpmangatan och
Naturvårdsverket har beslutat att ett åtgärdsprogram därför
behöver upprättas. För att klara miljökvalitetsnormer och
miljömål måste det totala trafikarbetet minska vilket innebär
att en större andel resenärer måste åka kollektivt eller cykla
- alternativt gå. Många människor arbetar inom stadskärnan
varför gång- och cykelvägar till de centrala delarna av staden
är viktiga delar. Detta har beaktats under planarbetet med
anläggande av gång- och cykelvägar. Erfarenheter visar
dock att enbart att skapa förutsättningar för fotgängare och
cyklister inte räcker för att minska det totala trafikarbetet för
personbilar. Även andra förändringar kan vara aktuella vilka
kräver ett politiskt ställningstagande – exempelvis utökad
och förbättrad kollektivtrafik samt påverkansåtgärder eller
restriktioner för biltrafik.

En nedsänkning av järnvägen kommer att medföra att
stadsbilden förstärks och att barriäreffekterna av dagens
spårläge minskar. Uppförandet av ett resecentrum kommer att
förstärka stadsbilden i det aktuella området.
Under planförslagets skede 2 när Västra länken byggs, kommer
mark tas i anspråk längs Sidsjöbäcken och Selångersån.
Åtgärden kommer inte att påverka Selångersåns riksintresse
och bedöms medföra en acceptabel påverkan av naturmiljöerna
kring Sidsjöbäcken och vattenkvaliteten i Selångersån.
Den i översiktsplanen föreslagna västliga förbindelsen kommer
att medverka till minskad trafik i centrum och därmed
också medverka till att miljökvalitetsnormen kan klaras. Vid
detaljplanering av ny bebyggelse efter centrala gator behöver
risken för överskridande av miljökvalitetsnormer bedömas.
Fler konkreta åtgärder kommer att få diskuteras vidare i det
åtgärdsprogram som ska upprättas för att minska nivåerna i
centrala Sundsvall.

Regionala effekter på miljö och klimat
Ett effektivt och modernt järnvägsnät gynnar godstransporter
på järnväg. Järnväg är det i särklass miljömässigt bästa sättet att
transportera stora godsmängder på i Sverige. Genom att gynna
järnvägstransporterna minskar utsläppen av klimatpåverkande
ämnen (koldioxid m.m.) och luftföroreningar.
Planförslaget kommer att öka järnvägskapaciteten genom
Sundsvall. Beräkningar av dessa effekter har inte gjorts i detta
projekt, men erfarenheter och allmän kunskap inom detta
område visar tydligt att satsningar på järnvägen är till nytta för
den globala såväl som regionala miljön.

Buller och vibrationer
Ett av syftena med programförslaget är att minska
bullerstörningen totalt sett från nuvarande järnväg vilket
medför mindre bullerstörning för människor i de mer centrala
delarna av staden. Bullernivåerna riskerar dock att öka lokalt i
närheten av det nya resecentrumet och området kring station
Mittuniversitetet. Trafikering av fjärr- och förortsbussar samt
bil och taxi till och från resecentrumet bedöms generera
en ökad bullernivå på tillfartsgatorna och i närheten av
resecentrumet. Resecentrumet ligger i det valda alternativet
dock en bit ifrån bostadsbebyggelse vilket gör att ökningen
bedöms acceptabel.
Trafikbullernivåerna efter de större gatorna i Sundsvalls
centrum är höga. Se kartan här intill som visar de vägar
i centrum som har ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA
i dagsläget. Kommunen och Trafikverket har pågående
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Kartan visar gator med beräknade ekvivalenta bullernivåer högre eller
lika med 65 dBA.

projekt som erbjuder bidrag för förbättring av fönster till
fastighetsägare med ekvivalenta ljudnivåer över 63 dBA.
Vad gäller fordonstrafiken har trafikflöden i de centrala delarna
av Sundsvall beräknats för alternativ med järnväg i befintligt
läge och nedsänkt järnväg. Resultaten visar att det totala
trafikarbetet kommer att öka vid en nedsänkning av järnvägen.
Effekterna av ökningen mildras av en utbyggd Västra
Länken. Även om trafikökningen på vissa gator uppgår till
storleksordningen 10-15 procent vid en nedsänkning, bedöms
resultaten inte vara alternativskiljande med avseende på buller
och vibrationer. Den förväntade trafikökningen är inte så stor
att bullernivåerna påverkas mer än marginellt.

Nollalternativ

Den ökade järnvägstrafiken kommer att medföra en ökad
störning av både buller och vibrationer från järnvägen. Enligt
en bullerutredning från Trafikverket ger den beräknade
trafikökningen på järnvägen genom Sundsvall ett tjugotal
fastigheter och en skola som överskrider maxnivån 55 dBA
inomhus och som är berättigade till fönsteråtgärder för
att minska ljudnivån. Ett tiotal villafastigheter har höga
ekvivalentnivåer utomhus som berättigar till åtgärder för att
skydda uteplats. Trafikverket avser att åtgärda dessa fastigheter
under de närmaste åren.
Enligt Trafikverkets järnvägsutredning från 2004 förväntades
att förändringarna av tågens hastighet, längd och ökad
axellast även ge en ökning av vibrationerna med ca 1,5 - 4
ggr jämfört med dagens situation. Nuvarande vibrationer var
inte kända i detalj för den aktuella sträckan vid utredningen,
KONSEKVENSER
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men den beräknade ökningsfaktorn förväntades ge vibrationer
som översteg Trafikverkets riktvärden för högsta acceptabla
nivå för väsentlig ombyggnad av bana (maximalt 1 mm/s
RMS vid tågpassage). Det kunde heller inte uteslutas enligt
Järnvägsutredningen, att vibrationerna i enstaka fall kan
överstiga 2,5 mm/s. Aktuell bedömning från Trafikverket är
dock att i nollalternativet kommer vibrationer i de flesta fall
understiga 1,0 mm/s RMS. Risken för överskridande av 2,5
mm/s RMS är liten. Trafikverket avser hantera ev. klagomål på
störningar av vibrationer i varje enskilt fall.

Skede 1

Under skede 1 bedöms effekterna och behoven av åtgärder vara
densamma som för Nollalternativet vad gäller påverkan från
den ökade järnvägstrafikeringen.
Ett nytt resecentrum vid korsningen Parkgatan/E4:an medför
en ökad fordonstrafik i området. Enligt de trafik-beräkningar
som utförts kommer dock fordonstrafiken att minska totalt
sett för alternativet eftersom en ny bro för E4:an byggs. Det
ökade bidraget på fordonstrafiken med anledning av det nya
resecentret bedöms vara av mindre betydelse.

Skede 2

Centrala delarna av staden

sett för alternativet eftersom en ny bro för E4:an byggs. Det
ökade bidraget på fordonstrafiken med anledning av det nya
resecentret bedöms vara av mindre betydelse.
Området för Västra länken
I närområdet vid korsningen Bergsgatan och Västra
länken kommer ekvivalenta bullernivåer att överstiga
Naturvårdsverkets riktvärden, likaså i parkområdet öster
om Sidsjöbäcken. Sankt Olofsskolan norra fasad kan
behöva bullerdämpande åtgärder när Västra länken byggs.
Bullernivåerna inne på skolgården bedöms dock ligga
klart under gällande riktvärden med anledning av den
bullerdämpande effekt som byggnaden i sig medför. Resultaten
från inledande bullerberäkningar visas i figuren nedan.
Eventuell bullerpåverkan från järnvägen på ett planerat
punkthus norr om järnvägen har studerats genom
översiktliga bullerberäkningar. Byggnaden har förutsatts
vara placerad på ett avstånd av ca 50 meter från järnvägen.
Beräkningar har utförts med den framtida trafikeringen på
järnvägen när Botniabanan är tagen i bruk. En järnväg utan
bullerreducerande åtgärder genererar en ekvivalent bullernivå
på 62-64 dB(A) och en maximal nivå på 78-81 dB(A) på en
höjd mellan 2 och 25 meter över marknivå vid platsen för en
ny byggnad vilket motiverar bullerdämpande åtgärder. En

Vid en nedsänkning kommer buller och vibrationsproblemen
längs järnvägen att minska eftersom betydligt färre bostäder
och verksamheter påverkas. Problemen kommer dock att
kvarstå i skärningszonerna och där järnvägen går i befintligt
läge. En lång tunnelprofil medför därför mindre buller för
området Skolhusallén-Sidsjöbäcken jämfört med en kort
tunnelprofil. Vid det senare alternativet kommer omfattande
buller och vibrationsåtgärder att behöva genomföras för denna
del av järnvägssträckningen.
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Luftmiljö
Luftmiljön i de centrala delarna av Sundsvalls är starkt
kopplat till fordonstrafiken. Trafikflöden har beräknats för
de centrala delarna av Sundsvall för alternativ med järnväg i
befintligt läge och nedsänkt järnväg. Resultaten visar att det
totala trafikarbetet kommer att öka vid en nedsänkning av
järnvägen. Effekterna av ökningen mildras när Västra länken
byggs. Omfördelning av trafikflöden samt en trafikökning i
närområdet kan medföra ökade utsläpp till luft, lokalt sett.
Detta kan ha negativ inverkan för närboendes hälsa. För
luftkvalitet finns också miljökvalitetsnormer att ta hänsyn till
(för området berörs främst halter av inandningsbara partiklar,
PM10, samt kvävdioxid).

Nollalternativ

Nollalternativet kommer att medföra en förbättrad
trafiksituation till följd av att en ny bro för E4:an kommer
att byggas. Den nya dragningen av E4:an innebär bland
annat att trafiken minskar på Parkgatan, Köpmangatan och
Skolhusallén. Det totala trafikarbetet för de centrala delarna
av Sundsvall beräknas minska. En minskning av trafiken i
detta område bör medföra mindre utsläpp till luft lokalt sett
och därmed öka möjligheterna att i framtiden klara gällande
miljökvalitetsnormer.

Vid Sidsjövägen (med en beräknad trafik för nollalternativet
om ca 7000 fordon per dygn) kommer trafiken att upphöra
när järnvägen sänks och Västra länken byggs. I det fall en
lång nedsänkning förordas, kommer gatorna Västra Allén
och Örnsköldsallén att kunna trafikeras för genomfartstrafik.
Det beräknade trafikflödet för trafiken är ca 3 300 fordon per
dygn när Västra länken är utbyggd (ca 5 300 fordon innan
Västra länken är byggd). Förändringen för Västra Allén och
Örnsköldsallén kommer att bli betydande eftersom där inte
förekommer någon genomfartstrafik alls i dagsläget, denna
förändring måste prövas i särskild ordning. För Sidsjövägen
bedöms bullret från Bergsgatan och järnvägen vara styrande.
Ett nytt resecentrum vid korsningen Parkgatan/E4:an medför
en ökad fordonstrafik i området. Enligt de trafik-beräkningar
som utförts kommer dock fordonstrafiken att minska totalt

skärm längs järnvägen med en höjd om ca 1,5 meter reducerar
den ekvivalenta och maximala nivån med 4-10 dB(A) enligt
beräkningarna. Således genereras en ekvivalent nivå på 54-58
dB(A) och en maximal nivå på 70-74 dB(A) på en höjd mellan
2 och 25 över marknivå vid platsen för en ny byggnad. Mot
bakgrund av de översiktliga bullerberäkningarna torde det vara
rimligt att klara riktvärdesnivåerna för en ny byggnad genom
att arbeta med bullerreducerande åtgärder, ”tysta sidor” på
byggnaden samt förlägga t.ex. sovrum i byggnaden mot en
”tyst sida”. Föreslagna skärmar skulle även bidra till att sänka
bullernivåerna i parkområdet vid Sidsjöbäcken.

Miljökontoret mäter luftföroreningar i centrala Sundsvall.
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och för partiklar
har överskridits intill Köpmangatan under 2011. Intill E4
mitt emot Kasinot har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
överskridits. Överskridandet av miljökvalitetsnormen
för partiklar och kvävedioxid har rapporterats till
Naturvårdsverket. När det gäller partiklar har Naturvårdsverket
bedömt att ett åtgärdsprogram behöver upprättas för att
minska nivåerna.

Figur 1. Visar resultaten av bullerberäkningarna.
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Resultat från mätning av kvävedioxid (NO2).

Miljökvalitetsnorm

Resultat från mätning av partiklar (PM10)

Antal
överskridanden
av 60 ug/
m3 som
dygnsmedel
per år

Antal
Medelöverskridanden värde
av 90 ug som
tim-medel
per år

7

175

40

Uppmätta
halter

Mätplats

PM10
medel
µg/m3

Miljökvalitetsnorm

Antal
dygn
över 50
µg/m3
35

Uppmätta halter
Skolhusallén

25

25

2003

Skolhusallén

25

23

2004

Skolhusallén/E4
centrum

26

37

Barriäreffekter och trygghetsaspekter
Barriäreffekter och trygghetsaspekter behandlas i avsnittet
”Konsekvenser för staden/samhällsfunktionerna” och hanteras
därför bara kortfattat i detta avsnitt.

2

58

33

E4 2009

3

13

23

2005

E4 centrum

25

23

E4 2010

2

41

25

2006

Birsta 8/3-10/12

23

29

E4 2011

9

129

30

2007

E4 centrum

25

32

Skolhusallén
2009

0

14

21

2008

E4 centrum

26

27

Skolhusallén
2010

5

64

23

2009

E4 centrum

18

16

2010 jan-okt

E4 centrum

17

13

145

32

2011

E4 centrum

20

22

2011

Köpmangatan

27

40

Av tabellen framgår att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds
under 2011 både efter E4 och Skolhusallén (11 resp 9 ggr jämfört med
tillåtna 7 ggr).

Av tabellen framgår att under 2011 överskreds miljökvalitetsnormen för
partiklar (PM10) 40 ggr mot tillåtna 35 intill Köpmangatan.

Skede 1

Skede 2

Ett nytt resecentrum vid korsningen Parkgatan/E4:an medför
en ökad fordonstrafik i området. Enligt de trafikberäkningar
som utförts kommer dock fordonstrafiken att minska totalt
sett för alternativet eftersom en ny bro för E4:an kommer att
byggas. Det ökade bidraget på fordonstrafiken med anledning
av det nya resecentret bedöms vara av mindre betydelse för
luftkvaliteten i jämförelse med nollalternativet.
Flera busslinjer passerar Parkgatan och den östra delen av
Köpmangatan. En busslinje medför en mindre ökning av
kvävedioxidhalten efter Köpmangatan men endast en marginell
ökning av partikelhalten. Köpmangatan är ett relativt trång
gaturum och det är viktigt att bussar inte står på tomgång
vid hållplatser efter gatan utan bara tillåts stanna till. Det är
också nödvändigt att kommunen vidtar åtgärder för att minska
den totala trafiken efter Köpmangatan eftersom det finns en
påtaglig risk för att miljökvalitetsnormerna för partiklar och
kvävedioxid annars överskrids.

Beräkningarna visar att gällande miljökvalitetsnormer kommer
att kunna innehållas men att miljömålet avseende PM10
riskerar att överskridas. Detta innebär inte några hälsorisker
för boende eller elever och personal vid skolan. Slutsatsen
är ändå att den kommande trafiksituationen vid korsningen
Bergsgatan/Västra länken inte kan anses vara hållbar i ett längre
perspektiv.

2002

E4 2008

Köpmangatan 11
2011

fasad mot den planerade cirkulationsplatsen vid korsningen
Bergsgatan/Västra länken (luftmiljön vid Sankt Olofskolan
bedöms vara styrande för denna del av planområdet).

Centrala delen av staden
Oberoende av alternativ kommer trafiksituationen att
förbättras i jämförelse med dagens situation. En nedsänkning
av järnvägen medför dock generellt sett ingen större skillnad
jämfört med nollalternativet förutom vid Sidsjövägen där
trafiken upphör och vid Västra- och Östra allén som kommer
att öppnas för genomfartstrafik.
Den förändrade trafiksituationen bedöms inte medföra någon
avgörande skillnad jämfört med nollalternativet. Trafiken längs
Bergsgatan och andra större trafikerade gator bedöms vara
styrande för luftkvaliteten i området.
Området för Västra länken
Omfördelning av trafikflöden samt viss trafikökning inom
planområdet kommer att medföra ökade utsläpp till luft
lokalt sett. Översiktliga luftberäkningar har utförts med hjälp
av SMHI:s screeningmodell för Sankt Olofskolans norra
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Nollalternativ

Järnvägen utgör liksom idag en betydande barriär, både i
stadskärnan och utmed bangården. Ökad tågtrafikering ger
fler bomfällningar vilket ökar barriäreffekterna ytterligare
jämfört med idag. Utöver järnvägen skapar även biltrafiken
barriäreffekter, särskilt vid E4, Parkgatan, Köpmangatan och
Skolhusallén. Detta minskar något när nya E4 tagits i bruk.
För busstrafiken kan ökat antal bomfällningar innebära
svårigheter att hålla tidtabellerna. Det kan åtgärdas genom att
några av busslinjerna leds om via Parkgatans planskildhet.

6.

Gång- och cykeltrafiken påverkas betydligt mer av ökat
antal bomfällningar. Risken ökar för att staden delas än
mer tydligt av järnvägen än vad fallet är idag. Även svårare
buller och vibrationer kan bidra till en starkare känsla av att
järnvägen är en barriär. Konsekvenser av detta kan bl.a. vara
att förutsättningarna för handel i området söder om järnvägen
försämras och att närområdet blir mindre attraktivt för boende.
Flera gångtunnlar är liksom idag bristfälliga ur
trygghetshänseende och det kan vara svårt att hitta mellan
järnvägsstationen och staden. När kombiterminalverksamheten
flyttas bort blir det tryggare att vistas i närområdet.

Skede 1

Skede 1 innehåller vägåtgärder kring nya resecentrum för att
förbättra gång- och cykelpassagerna över Parkgatan m.m. vilket
är positivt genom minskade barriärer och en tryggare miljö för
fotgängare och cyklister. Gångpassager över bangården är också
positiva för omkringliggande bostadsområden.
Innan kombiterminalverksamheten flyttas utgör den en konflikt
med utbyggt resecentrum vilket minskar trygghetsupplevelsen.
KONSEKVENSER
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Skede 2

En nedsänkt järnväg bidrar starkt till att minska
barriäreffekterna i staden. I planförslaget ingår en lång
nedsänkning. Den kortare nedsänkning skulle ge positiva
effekter i betydligt mindre omfattning. Negativa effekter
uppstår lokalt vid järnvägens stigningsområden (öppna schakt),
till exempel vid Nybrogatan där tillgängligheten begränsas.
Hela överdäckningen utformas som ett grönt GC-stråk vilket
är mycket positivt för stadens tillgänglighet i alla riktningar.
Kombiterminalen har flyttats, det ger ett tryggare resecentrum.
När Södra kajen och Inre hamnen utvecklats så ökar
attraktiviteten i den här delen av staden påtagligt med närhet
till centrala staden, till resecentrum och till vattnet. Ett ökat
inslag av boende och service ger sannolikt en tryggare stadsdel.
Västra länken och Station Mittuniversitetet bidrar till ökad
tillgänglighet och till säkra och trygga passager av järnvägen.

Stadsbild
Nollalternativ

Stadsbilden förändras inte. Dock kan ökade köer vid järnvägen
vara negativt för helhetsintrycket av staden.

Skede 1

Inte heller skede 1 förändrar stadsbilden nämnvärt inom
området för denna fördjupade översiktsplan. Järnvägen ligger
kvar och området väst på stan förändras inte.
Runt resecentrum kan stadsbilden påverkas positivt dels genom
en väl genomtänkt arkitektur och dels genom betydligt bättre
stadsfunktion i denna del av staden – mer liv och rörelse.

Skede 2

I detta skede påverkas stadsbilden markant, totalt sett till det
bättre.
Resecentrum förstärker staden i den del som nämnts här ovan,
nedsänkningen möjliggör en grön esplanad där järnvägen ligger
nu, den nya stationen väst på stan ger en ny och mer tillgänglig
karaktär som kan utvecklas med ny bebyggelse. Kring den
västra delen av överdäckningen finns möjlighet till förtätning
med exempelvis bostäder i attraktiva lägen.
Negativa effekter uppstår lokalt vid järnvägens
stigningsområden (öppna schakt). Medveten utformning
av ny bebyggelse kring tunnelmynningarna kan mildra de
negativa effekterna något. Utbyggnaden av Västra Länken är
känslig med hänsyn till Selångersåns ravinartade natur och
utformningen av bro och bankar bör ske omsorgsfullt.
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Kulturmiljö (Stenstaden)

Vattenmiljö

Nuläge

Byggandet av Västra länken och en nedsänkning av järnvägen
riskerar att påverka både yt- och grundvattnet inom
planområdet. Västra länken kommer att generera dagvatten
vilket kan påverka Sidsjöbäcken och/eller Selångersån. Vid en
nedsänkning av järnvägen kan grundvattennivåerna komma att
förändras.

I ett samhälle som allt starkare präglas av konkurrens om
innovativa och företagsamma människor, blir kulturmiljön och
de resurser den besitter en viktig pusselbit. Stadsmiljöer med
en tydlig historia kan vara en avgörande faktor för att skapa en
attraktivitet.
Stenstaden har en unik karaktär och är riksintresse för
kulturmiljö. Att utgå från detta är en nyckel till framgång.

Nollalternativ

Kulturmiljön påverkas inte. Dock kan ökande köer vid
järnvägen komma att påverka stadsmiljön negativt.

Dagvattenhanteringen i området bör kopplas till det
dagvattenråd som bildades som resultat av projektet
”Klimatanpassa Sundsvall”. De riktlinjer som finns framtagna
för dagvattenhantering bör tillämpas.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan eller
förändring av vattenkvaliteten inom planområdet.

Skede 1

Inte heller skede 1 påverkar kulturmiljön nämnvärt. Järnvägen
ligger kvar och området kring den förändras inte.
Resecentrum förstärker staden. Den sydöstra delen av
stenstaden kan påverkas positivt genom att resecentrum ökar
genomströmningen av människor. Mer liv och rörelse ger
bättre stadsfunktion här.

Skede 2

Först i detta skede påverkas stadsmiljön markant. Resecentrum
förstärker staden, nedsänkningen möjliggör en grön esplanad
på överdäckningen och den nya stationen väst på stan ger en
ny och mer tillgänglig karaktär som kan utvecklas med ny
bebyggelse.
Ur kulturmiljösynpunkt kan det dock vara en nackdel att sänka
järnvägen. Järnvägen i sitt nuvarande markläge motiverar hur
staden har byggts i denna del. Den historiska framväxten av
Sundsvall blir mindre tydlig med en sänkt järnväg.

Skede 1

Uppförandet av ett nytt resecentrum enligt föreslaget alternativ
bedöms inte påverka eller förändra vattenkvaliteten inom
planområdet. Dagvattenhanteringen från resecentrumet
bedöms inte vara alternativskiljande. Omhändertagande av
dagvattnet bör dock utföras enligt riktlinjer framtagna av
projektet Klimatanpassa Sundsvall.

Skede 2
Ytvatten

Byggande av Västra länken berör Selångersån och biflödet
Sidsjöbäcken. Selångersån är ett riksintresse för naturvården.
Vattenkvaliteten i dessa vattendrag är avgörande för deras
naturvärden samt biologiska mångfald. Nyetablering av vägar
och en station innebär bland annat att dagvatten tillförs
vattendrag och vattenmiljöer. Det kommande dagvattnets
karaktär är inte känd. I tabellen på denna sida framgår
generella värden för dagvatten vid en trafikbelastning på 15
000 fordon per dygn avseende årsdygnstrafik (det vill säga
den genomsnittliga trafiken under ett dygn). Uppgifterna är
hämtade från dagvattenmodellen STORMTAC.

Trafik
(ÅDT)

Avr.
Koeff.

SS

P-tot

N-tot

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

olja

PAH

f/d

-

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

15 000

0,85

95

0,20

2,0

21

59

116

0,30

2,6

2,5

0,50

1,1

Tabellen visar generella halter i dagvattnet av respektive ämne för angiven trafikmängd.
Uppgifterna är hämtade från STORMTAC.
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Grundvatten
Generellt sett finns det (enligt järnvägsutredningen) två stycken
grundvattenakvifärer längs med järnvägen. Det finns dels en
ytliga akvifär på ca 10 m över havsytan och en djupare liggande
akvifär i nivå med havsytan (+ 0-0,4 m över havet). Kommande
nedsänkning av järnvägen kommer att omfatta övre akvifären
längs hela sträckningen och den undre akvifären i djupare
liggande delar.

Flygfoto från 1960 över Sidsjöbäcken och järnvägen.

Dagvatten
Planförslaget utgår från att dagvattnet från vägen och
parkeringsytor renas i en oljeavskiljare (klass 1) och avleds till
Selångersån. Selångersån kan betraktas som mindre känslig än
Sidsjöbäcken i detta avseende eftersom flödet i ån är större.
De halter och mängder av partiklar, metaller med mera som
kan tänkas belasta Selångersån efter rening i oljeavskiljare från
denna typ av markanvändning, bedöms inte medföra någon
betydande påverkan på riskintresset eller vattenmiljön. För att
mildra risken för negativa konsekvenser bör möjligheterna att
behandla dagvattnet lokalt undersökas, exempelvis utjämning/
rening av dagvatten i damm eller perkolationsmagasin efter
oljeavskiljning.

I området kring Västra länken visar en geotekniska
undersökning att det även i delar av detta området finns två
grundvattenytor, en ytlig ovanpå lerlagret och en undre i åsen
norr om Selångersån. Risken för att genomförandet av planen
på ett avgörande sätt skall påverkan grundvattenbildningen
och karaktären för detta område bedöms som liten med
anledning av markanvändningen och topografin i planområdet.
Vägdragningen från Bergsgatan ned till Selångersån kan dock
medföra att grundvattenströmmarna kan förändras inom
avrinningsområdet om schakt går ned under grundvattenytan.
Eftersom vägen kommer att förläggas längs grundvattnets
flödesriktning (bedöms utifrån topografin i området) torde
eventuell påverkan bli lokal.
Vad gäller kommande markarbeten på Selångersåns norra sida
kan dessa komma att beröra sundsvallsåsen. Med anledning
av dagens markanvändning i området bedöms planförslaget
inte medföra någon avgörande förändring vad gäller
grundvattenbildningen i området.

Naturmiljö
Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan eller
förändring av naturmiljön inom planområdet.

Skede 1

Alternativet bedöms inte påverka naturmiljön. Aktuellt område
för resecentrum utgörs av stadsbebyggelse och bangård utan
grönområden.

struktur idag bedöms intrånget av den nya vägen med
tillhörande brostöd inte påverka riksintresset. (Selångersån
är bl a reproduktionsområde för havsöring, den hyser även
ornitologiska och botaniska värden.)
Byggandet av Västra länken medför en negativ påverkan på
befintliga grönstrukturer kring Sidsjöbäcken i jämförelse med
nollalternativet. Sidsjöbäckens naturvärden har lyfts fram i flera
utredningar och planer (bland annat ”Grönplan för Sundsvalls
kommun”, utredningar om grönstrukturer inom stadens
centrala delar m.m.). Enligt uppgifter från miljökontoret
finns det öring och havsöring i bäcken tillsammans med bland
annat harr. Sett ur ett historiskt perspektiv har dock närmiljön
kring Sidsjöbäcken förändrats mycket. I kartuppgifter från
1941 framgår att järnvägen går i samma linjeföring som idag
och att bäckområdet söder var bredare än vad som är fallet
nu. I ett flygfoto från 1960 framgår det tydligt att nuvarande
ravinmiljö söder om järnvägen är resultat av en utfyllnad för att
skapa mark för bland annat bilverkstad, bilhall och Televerkets
verkstad vid järnvägen(se flygfoto från 1960). Merparten av
vegetationen längs Sidsjöbäcken söder om järnvägen fram till
Bergsgatan är ca 40-50 år gammal.
Planförslaget bedöms medföra en acceptabel påverkan på
miljön längs Sidsjöbäcken med anledning av att den mark där
intrånget sker främst består av öppen mark (vid Bergsgatan)
eller yngre lövträd och mer triviala växter. Sidsjöbäcken
funktion som korridor i landskapet bedöms inte påverkas
av planförslaget. Bedömningen utgår från att två separata
landskapsrum skapas (se skiss nedan) och att kommande
dagvatten avleds mot ån och inte belastar Sidsjöbäcken.
Planen och vägförslagen medför även att parkområdet vid
Sidsjöbäckens mynning förstärks, även en nedsänkning av
järnvägen medför en förstärkning av grönstråken in till centrala
delarna av staden när överbyggnaden omvandlas till gång- och
cykelväg med parkkaraktär. Dessa åtgärder kan till viss del ses
som en kompensation för intrånget kring Sidsjöbäcken.

Skede 2

Området där Västra länken planeras nära Sidsjöbäcken.

Planförslaget medför ett intrång i Selångersåns riksintresse för
naturmiljö. En ny väg kommer att byggas över Selångersån
och en ny trafikplats planeras vid Selångersåns södra sida
på slakterihustomten vid Åkroken. Selångersåns riksintresse
omfattar både vattenmiljön och strandmiljöerna längs ån. Det
aktuella området för exploateringen (gamla slakterihustomten),
är dock redan idag starkt präglad av stadsmiljön och har
ingen eller liten växtlighet längs åkanten. Det som finns är
en buskridå längs åns norra sida. Med tanke på områdets
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6.

7. Fortsatt arbete
SKEDE 1, RESECENTRUM
Kommunal detaljplanering
För området som omfattas av nytt resecentrum och
bussterminal så måste flera detaljplaner (se karta sid 47) ändras.
• Dp 264 och S 45.
För att trafiklösningarna till resecentrum ska fungera så behöver
även andra detaljplaner ändras för att möjliggöra nya gator och
nya infarter.

•

Dp 314, ny gata mellan Max och Eurokakel.
Detaljplaneändring behöver vara klar vid byggstart för
resecentrum.
• S 1338, bussinfart till jvg-stationen. I gällande detaljplan
finns ett utfartsförbud som måste ändras vid flytt av infart.
För Södra kajen och trafiklösningarna i området i stort så
planeras också på sikt en ny gata mellan Landsvägsallén och
Stuvarvägen strax väster om kvarteret Stuvaren 2. Även här
behöver detaljplanen ändras.
• Dp 359, Stuvaren 2. Detaljplaneändring pågår.
Under bygget av bussterminalen försvinner en stor del
av de parkeringar som idag finns vid jvg-stationen. Dessa
behöver under byggtiden ersättas och på sikt behövs även

fler parkeringar i anslutning till resecentrum. Ett sätt att lösa
detta skulle kunna vara att bättre nyttja befintliga parkeringar
i närområdet, att bygga ett parkeringshus på Stuvaren 2, att
anlägga parkeringar på kombiterminalområdet eller inom
kvarteret Gasverket.
Vid all detaljplaneläggning i anslutning till resecentrumområdet ska säkerställas att stråken för gång-, cykel och buss
kan utvecklas.

Beroenden

Det finns ett stort antal beroenden till andra planerade
förändringar i närheten av resecentrum såsom ombyggd E4
genom staden, nytt kvarter i Inre hamnen, ny stadsdel på Södra
Kajen etc.

Etapper
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Projektets tidsplan

Övriga fördjupade studier

Förberedande arbeten för resecentrum beräknas kunna
påbörjas tidigast 2014. Själva bussterminalen kan börja byggas
när E4-trafiken flyttats ut till den nya sträckningen av E4,
det vill säga tidigast 2015. Spåromläggningar på bangården
planeras till 2019.

•
•

•
Busshållplatserna på Köpmangatan och gång- och cykelvägar
till järnvägsstationen behöver förbättras så snart som möjligt.
Detta är en fristående etapp som kommunen bör påbörja
från och med 2014. Det är ett sätt att bättre ta hand om de
nya regionala resenärer som tillkommit i och med Norrtågs
trafikstart 2012.

Parkgatans utformning, särskilt av gång- och cykelvägen
under järnvägen, behöver ytterligare utredas.
Åtgärder för att dra en stadsbusslinje via Inre Hamnen och
resecentrum behöver beskrivas. Till exempel utformning av
korsningen Sjögatan/E4, utformning av ny väg på kvarteret
Stuvaren etc.
För att kortsiktigt förbättra trafiksituationen utanför
järnvägsstationen kan en justering av trafiksignal och
körfiler övervägas.

SKEDE 2, NEDSÄNKNING
Järnvägsplan krävs för järnväg i nedsänkt läge.
Nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall finns inte med i
den statliga infrastrukturplaneringen vilken sträcker sig fram
till 2021.
Någon planskild gång- och cykelbro över järnvägen kan behöva
studeras som tillfällig lösning innan nedsänkningen genomförs.
Det ökade antalet bomfällningar gör att Trafikverket så snart
som möjligt måste trimma bomfällningstiderna (inom gällande
säkerhetsmarginaler) för att undvika att bommarna ligger på
”övertid”. Åtgärder för säkra och effektiva bomfällningar krävs.

Angöringen söderifrån bör anläggas så tidigt som möjligt
(med beaktande av pågående verksamhet) för att avlasta
trafiksituationen norr om stationen, och för att ge de södra
stadsdelarna en bättre koppling till resecentrum.
S1355
S110

S268

S126 DP-71DP-119
DP-223

S178
S167
S47

S128

S1376

S147

S25

S1314
S234
S1301
DP-180
DP-142
S202
S1311
DP-125
S1322DP-306 S42 S248S1325
S99
DP-302
S1383
S285
DP-359
DP-72
DP-153
S1324S218 S65
DP-264
DP-196
S1361
S177

Planområdesgräns
Detaljplaner
0

125

250

S1338
DP-314

S45

Detaljplaner inom FÖP-området
Teckenförklaring

7.

¯

500 Meter

S294
S161 DP-85

Hela planområdet är detaljplanelagt. Flera detaljplaner behöver ändras för att inrymma planerna på nedsänkt järnväg och nya resecentrum.
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8. Bortvalda alternativ
BORTVALDA RESECENTRUMLÄGEN
Bortvalda varianter, resecentrumläge Parkgatan
Variant A (koncentrerat till kv. Gasverket)

Variant A var utformad med de flesta av resecentrumfunktionerna lokaliserade på västra sidan av Parkgatan, såsom
terminalbyggnad, fjärr- och lokalbussangöring, taxi- och
bilangöring samt korttidsparkering. Plattformar, kompletterande
vänthall samt viss bilangöring fanns på östra sidan Parkgatan.
Fördelar:

•

ett resecentrum så nära stadens centrum som möjligt som
ändå nyttjar befintliga plattformar för tågen.

Nackdelar:

•
•
•
•
•

plattformsangöring i kortänden ger långa gångavstånd
avståndet buss-tåg är relativt stort
två huvudangöringar ger otydlighet med delade
resenärsströmmar (väster och öster om Parkgatan)
krånglig angöring för fjärrbussarna och ofördelaktig
bussgodsplacering
medför ökad trafik på Nybrogatan och Köpmangatan

Skiss över variant A (Sweco 090922)

Variant B (koncentrerat till nuvarande stationsläge)

I variant B låg fjärrbusshållplatserna mycket långt österut vilket
var en nackdel för kopplingen mot lokalbussar och centrum.
För- och nackdelarna kan sammanfattas i ett antal punkter:
Fördelar:

•
•
•
•
•
•

nära koppling fjärrbuss – tåg
bussgodsplacering
samlade resenärsströmmar, sammanhållet RC
plattformsangöring mer mot tågmitt
gång- och cykelkoppling nord/syd/väst mellan stadsdelar
plats för uppställning av bussar

Nackdelar:

•
•
•
•
•
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långt österut från stan, byggnaden ligger åt fel håll
oanvänt stationshus
dålig koppling stadsbuss – tåg/fjärrbuss
långa gång- och cykelramper
nyttjande/framkomlighet på E4
•

BORTVALDA ALTERNATIV

Skiss över variant B (Tengbom 090917)
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BORTVALDA JÄRNVÄGSLÖSNINGAR
Tidiga varianter av järnvägen genom Sundsvall
En mängd varianter av nedsänkning av järnvägen har studerats. År 1998-2001 utförde
Trafikverket (dåvarande Banverket) en förstudie om järnvägen genom centrala Sundsvall med
ett 20-tal alternativ som utreddes översiktligt, samt fördjupad analys av 4 alternativ.
År 2002-2005 utförde Trafikverket en järnvägsutredning. De varianter för att skapa
planskildhet mellan järnväg och väg som presenterades i järnvägsutredningen, R1, S3 respektive
S1, har gemensamt valts bort av Trafikverket och Sundsvalls kommun. Skälen redovisas i
respektive bildtext.

För stora ingrepp på bangården, ej möjlig att etappindela, Resecentrum kan ej byggas separat från nedsänkningen.

För stora ingrepp i stadsmiljön.

50

•

BORTVALDA ALTERNATIV

För stora ingrepp i stadsmiljön, Esplanaden skärs av helt.
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En version av detta alternativ visas till höger.

skärning

möjlig tunnel

Örnsköldsallén

x

Gator avskurna för bil- och busstraﬁk

Thulegatan

Floragatan

Rektorsgatan

Hovrättsgatan

Öppna gator
(Hovrättsgatan och Rektorsgatan kan förlängas över tunneln)
Västra Allén

Dalgatan

Sidsjövägen

Gator avskurna för bil- och busstraﬁk
Sidsjöbäcken

x

8.

x

skärning

x

n

Kort profil visas nedan.

Parkgata

Nedsänkning av järnvägen ligger visserligen i ett senare skede,
men att förskjuta plattformarna västerut kommer att vara en
stor investering vilken riskerar att inte kunna användas vid en
sänkning av järnvägen. Järnvägen kommer att gå i lutning här
vilket omöjliggör perronger när järnvägen sänkts.

Skolhusallén

I alternativ ”kort” undviks stängning av Dalgatan. Å andra
sidan omöjliggör detta alternativ anordnandet av nya
korsningsmöjligheter väster om Floragatan. Dalgatan och
Sidsjövägen regleras med bommar.

Nybrogatan

Efter samrådsyttranden till detta planförslag har en översiktlig
utredning gjorts av en järnvägslösning där plattformarna
förlängs västerut över Parkgatan. Detta har avförts. Tillgängligt
utrymme mellan kvarteren väster om Parkgatan samt
Parkgatans lutning gör att det blir allt för stor påverkan på
omgivningen. Fördelarna har ej bedömts uppväga nackdelarna.

Östra Esplanaden

”Kort profil” innebär en 500 meter lång dubbelspårig
grävtunnel med överdäckning mellan Floragatan och västra
Esplanaden. Utformningen i öster är identisk med ”lång
profil”. På sträckan mellan Västra Allén och Floragatan ligger
järnvägen i tråg. Alternativet innebär att lutningen i själva
tunneln måste ökas från 5 till 17 promille för att fortfarande
möjliggöra en ihopkoppling av Västra Allén/Örnsköldsallén.

Västra Esplanaden

Perronger väster om Parkgatan

Fredsgatan

Kort profil, Floragatan till Esplanaden

Öppna gator
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BORTVALDA ALTERNATIV
Avskurna gator

Öppna gator
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Granskningsyttrande
och protokollsutdrag av beslut

Kommunfullmäktiges beslut om antagande

Vi arbetar för att det ska bli enklare att resa kollektivt och för att
järnvägen genom Sundsvall inte ska hindra en utveckling av staden
på lång sikt.
Resecentrum ska underlätta för dem som reser. Vi vill uppnå
enklare byten mellan transportslag och bättre vägar för gång och
cykel mellan centrum och järnvägsstationen. Sundsvalls uppgift som
motor i regionen underlättas när tillgängligheten blir bättre och
kvaliteten i det hållbara resandet ökar.
Centrala Sundsvall ska fortsätta att utvecklas som en tät och
attraktiv innerstad med bostäder, handel, kontor, service i direkt
anslutning till den centrala stenstaden. Att sänka ned järnvägen
öppnar för dessa möjligheter i hela planområdet.
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